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Het lag reeds geruime tijd in onze bedoeling, je• 
van hieruit eens een beeld te geven van de om• 
standigheden waaronder het toekomstige vlie
gende personeel der Nederlandse Luchtmacht 
getraind wordt en wat belangrijker is, van de 
geest die onder ons heerst. 
Bridgnorth is een Royal Air Force kamp, waar 
de Aircrews der Luchtmacht 0.V.W.'s hun theo
retische vóóropleiding als vliegend personeel ont
vangen door uitsluitend Engelse _instructeurs. 
Zonder uitzondering zijn de jongens hier vol am
bitie voor hun training. Al is het enthousiasme 
sinds de Japanse capitulatie tot op zekere hoogte 
bij velen geluwd, i� dit zeker niet te wijten aan 
de omstandigheden hier. 
De eerste zes weken in dit kamp geven ons de 
gelegenheid ons aan te passen aan het militaire 
leven, m.a.w. we worden van burger tot militair 
gemaakt en het is opvallend hoe snel dit aanpas
sen geschiedt. Hoeveel tijd nam dit vóór 1940 in 
het Nederlandse leger in beslag? Het tactvolle 
optreden der instructeurs, hetzij officieren of 
onderofficieren der R.A.F., gepaard met' de goe. 
de wil van onze kant, maakt dit mogelijk. 
Natuurlijk is er wel eens aanleiding voor een 
instructeur ons erop te wijzen dat een en ander 
nog beter en met nog meer zorg gedaan kan wor• 
den. Hoe hij -dit ook inkleedt, altijd blijft er de 
kameraadschappelijke toon in aanwezig. 
Gedurende deze 6 weken worden de �sycho·
technische tests voor selectie �fgenomen en de 
laatste vliegmedische keuring. 
Na een paar dagen verlof in EnBeland, begint 
de eerste werkelijke stap in de richting· van de zo 
vurig begeerde "Wings". 
Een cursus van 3 maanden ligt voor ons; een al· 
gemene vliegtechnische opleiding: de schoolban
ken. Na het behalen van h_et examen, wordt uit
gemaakt welke plaats in een vliegtuig het meest 
voor je geschikt geacht wordt. 
Degenen die vlieger zullen worden, gaan na hun 
7 daags verlof in Nederland, naar een vliegschool, 
de navigator naar een navigatorschool, de radio
telegrafisten naar een radioschool, enz. 
Na het behalen van hun brevet (dit neemt voor 
een vlieger b.v. meer tijd in beslag dan voor een 
luchtschutter), worden ze allen automatisch onder
officier. Eventuele toekomstige officieren hebben 
hun benoeming uitsluitend te danken aan hun 
prestaties (zowel practisch als theoretisch), karak
ter en psycho·technische tests. 
Gedurende de gehele training is het opmerkelijk 
te ccnstateren met hoeveel toewijding de instruc· 
teurs hun taak vervullen en geregeld hun grote 
waardering uitspreken voor deze Nederlandse 
jeugd, een goed bewijs hoe zeer zij het op prijs 
stellen, deze Nederlancfse Flights te mogen oplci• 
den. De prestaties der Nederlandse jongens bij de 
psycho-technische tests (die in de Engelse taal 
gesteld zijn), zijn over het algemeen beter dan die 
der Engelse jong_ens. 

Ook op sportgebied zijn we haantje de voorste, 
ondanks de physieke achteruitgang gedurende de 
bezettingsjaren. Al met al houdt dit een belofte 
voor de toekomst in. 
Wij van onze kant zijn er trots op, hier in de 
Royal Air Force, die er aanspraak op mag maken, 
de beste luchtmacht der wereld te heten, te wor
den opgeleid, ten einde in de toekomst een lucht
macht op te bouwen, die in staat zal zijn de Ne
derlandse naam hoog te houden, zoals het onder_ 
gronds verzet in Nederland en onze geregelde 
strijdkrachten elders dit tijdens de oorlogsjaren 
hebben gedaan. 
Hoe is het nu met de reputatie der Nederlanders 
in de R.A F. gesteld? 
Gedurende ons verblijf in Engeland komen ·we 
vanzelfsprekend met veel Engelsen in aanraking, 
zowd in als buiten de dienst. 
Uit alles blijkt, dat de r ��derlander hier een bui· 
teng!woon goede naam heeft. Het feit, dat de 

gereserveerde Engelsman zijn huis gaarne voor 
ons open stelt, is een bewijs dat hij de houding 
der Nederlanders op

. 
pdjs stelt en zeer veel inte• 

resse toont voor ons land en volk. Wij laten dan 
ook geen gelegenheid voorbij gaan hen daarover in 
te lichten, speciaal over de toestanden van ons 
werk gedurende de bezettingstijd. Meestal heb
ben zij hiervan totaal g�en begrip en het is uiterst 
moeilijk hen een begrijpelijk idee te. geven wat 
zich in ons iand afgespeeld heeft en nog minder 
\\'at het woord "verzetswerk" betekent. Enorm is 
het begrip van en de waardering voor het werk 
IJ)et _de ontsnapte geallieerde vliegtuigbemannin
gen. Zij horen er hier veel over in de couranten 
en soms in de film en in dit opzicht blijkt het 
dat ze inzien en begrijpen dat ons land een ge
weldige bijdrage geleverd heeft. 
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Tot nu toe hebben we gesproken over omstandig
heden van training, houding en prestaties naar 
buiten toe, ll).aar wat betekent dit alles, ind1t-n 
niet een goede onderlinge geest bij ons allen aan
wezig was? Die is er. Een geest van frisse, ge. 
zonde mentaliteit, van verdraagzaamheid en on
derlinge waardering. 
Vanzelfsprekend past de één zich daar moeilijker 
bij aan dan de ander, maar zonder overdrijven 
mogen we zeggen, dat ieder zich van zijn beste 
kant laat zien. 
Ieder spant zich in in het geheel e.en zo goed mo� 
gelijk figuur te slaan, niet alleen ter ere van de 
Flight, maar ter ere van het land dat we hier mo
gen vertegenwoordigen. 
Deze gerechtvaardigde trots als Nederlander doet 
ons allen met de Engelse Flights wedijveren, maar 
ook onderling. 
Dit is o.a. een bewijs dat er een nieuwe geest 
heerst onder de Nederlandse cadetten. 
Wij vragen ons echter af of deze geest zich in 
Nederland ook openbaart. De berichten die we 
regelmatig ontvangen wijzen niet erg in die rich
ting en dat betreuren wij ten zeerste. 
f-Iet zal ons streven zijn, éénmaal terug in Neder
land of in Nederlands-Indië, te trachten een
voorbeeld te zijn en als jeugä de toekomst te
accepteren, want het is bewezen dat die toekomst
aan de jeugd toekomt.
Wij hopen je hiermede een kort beeld te hebben
gegeven van ons leven hier, als toekomstige leden
der Nederlandse vliegtuigbemanningen.
Nederland kan op ons rekenen, zoals het in de
afgelopen jaren op zijn jeugd heeft kunnen reke
nen.
Tot spoedig weerziens is de wens van twee K.P .•
ers in de Royal Air Force.
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JDE KOP VAN 

NOOR1D=H01LLAND 

De feesttooi van de boerderijen aan de Zomerdijk bestond uit 
parachutes. Want niet alleen werden vandaar de voorraden 
voedsel gedistribueerd, ook de wapens vonden vandaar hun weg 
over geheel Noord-Holland. Niet minder dan 120 ton aan wapens, 
munitie, zendap,paraten, springstof etc. werd ontvangen, waarvan 
alleen op de Zomerdijk 65 ton. In h�t gèheel werden er voor ge
bruikt 8 afwerpterreinen, waarvan het centraal punt weer de 
.,Dijk" was. 

Juist in deze tak van dienst kwam bijzonder tot uiting wat er 
door volledige samenwerking te bereiken viel. 

Moest er een nieuw afwerpterrein gevonden worden en was de 
plaats enigszins bepaald, (n.l. op méér dan 5 km. van de dichtst
bijzijnde Duitse post), dan werden in die buurt opgegeven alle 
illegale contacten van LO, KP, RVV, OD, BS enz. Was één dezer 
contacten een boer met geschikt land, dan ging men praten. 
Nooit volgde een weigering. Waren de contacten geen boeren, 
dan kenden zij er toch wel één, die niet bang was en zeker mee 
zou willen werken. 

Was eenmaal het terrein bepaald, en volgde goedkeuring van
uit Engeland, dan overzag men de illegalen uit de omgeving. Deze 
werden ingelicht en gelnstrueerd en zo nodig gecompleteerd met 
andere KP-groepen, of nieuw gevormde Stoottroepen. Was de or
ganisatie gereed, dan volgde al heel spoedig de eerste dropping 
en ondergingen de werkers de vuurdoop. 

Het transport der wapens was het moeilijkste. In de gevaar
lijkste tijd (van Sept. '44-Mei '45) moesten de wapens, de munitie 
en de spdngstof verspreid worden vanuit de Kop van N.-H., tot 
in het Gooi, Amsterdam en Haarlem. Daarom werd de volgende 
methode uitgedacht. De Kop van N.-H. werd voorzien direct van 
het dichtst bijzijnde afwerpterrein. Voor de verafgelegen gedeelten 
in N.-H .. werd een Centraal depot ingericht in de Wieringermeer 
onder leiding van onzen onvergetelijken wapenof�icier (A. C. de 
Graaf (Adri). Elk afwerpterrein had een transportofficier die moest 
zorgen dat de wapens van het terrein naar het depöt werden 
gebracht. 

Zij waren mensen die elk illegaal contact in de "Kop" kenden 
en aan, hun durf en initiatief werd het overgelaten, hoe ze hun 
opdracht zouden volbrengen. Zo kon men vaak van de Zomerdijk 
een wagen, hoog opgeladen met turf, moeizaam en piepende in 
de richting van de Wieringermeer zien verdwijnen. Alleen een 
ingewijde zag in de onnooz'le boerenjongens die vóór en achter 
de wagen op hun antiplof voortzeulen de KP-ers, bewakend de 
kostbare last, waarvan de ingedeukte luchtbanden getuigden. 
En de scheepjes met groente, varende vanuit West-Friesland naar 
Medemblik, richting Wieringermeer lagen ook vaak te diep voor 
die lichte last en de bem·anning was ook vaak te groot. Nooit 
werd één vervoer onderschept, hoewel aan alle kanten het çie
vaar dreigde, en de Duitsers, wetende, dat het gebeurde, alles 
in liet werk stelden om de daders te grijpen. 

Vanuit de Wieringermeer, het centrale depöt, werd alles ver
zonden met de normale voedseltransporten. Daarbij ook weer de 
volledige samenwerking. Zo kreeg Amsterdam niet alleen het be
geerde voedsel, maar ook de misschien nog meer begeerde wa
pens. Voor dit vervoer werden gebruikt schepen met dubbele 
bodem. Ook deze transporten werden, ondanks de steekproeven, 
die de Duitsers vaak namen, nooit ontdekt. Hulde aan al die 
werkers, die principieel en onbaatzuchtig alles hebben ingezet 
om hun Land en Volk te dienen. 

Maar en deze bittere opmerking moet me van het hart, waarom 
zijn ze nu zo down en is hun wil om ·te vechten verslapH Op 
m'n tochten door Noord-Holland ontmoet ik er .dagelijks. Hun ille· 
gale strijdkreet "Het gaat goed" is veranderd in: ,.Het gaat p.iet 
goed!" 

Er wordt geen recht gedaan, zegt men. Daarom mogen onze 
mannen toch niet bij de pakken neerzitten. KEES. 

• 

* 

en. 

w.edell,op_8.o.uw. 

u.an. de PuiCJ..e.n. 

u.an.. 

.Il m:1.tetdam 

Lang,aam, maa, ,eke, 1, oo, land be,ig 
zich te herstellen van de vele diepe won
den, welke het tijdens de bezettingsjaren en 
speciaal in het laatste jaar, door de Duitse 
vandalen werden toegebracht. 

Vernielingen, die niets meer met militaire 
noodzaak te maken hadden, werden met 
duivelse geslepenheid uitgedacht en ten 
uitvoer gebracht. Hier was het geen kwes
tie van den vijand op te houden of hem te 
verhinderen van dit of dat gebruik te ma
ken, neen, hier trachtte een regiem, dat zijn 
einde zag naderen, andere volkeren in de 
val mee te slepen. Laag en gemeen, zoals 
onze vijand in al zijn handelingen was, zo 
waren ook zijn daden tegen ons economisch 
leven gericht. 

Overal in ons land zijn de sporen van 
deze vernielzucht zichtbaar. De spoor· en 
verkeersbruggen over de gi:ote nv1eren, 
werden niet alleen voor directe aanwen
ding onbruikbaar gemaakt, nee'l, zij wer· 
den op een dusdanige wijze vernield, dat 
de gehele handeling kennelijk erop gericht 
was ons nog dieper in de ellende te druk· 
ken, dan wij al zaten en tevens ons herstel 
voor de eerstyolgende jaren onmogelijk te 
maken. 

Onze beide grote havens Amsterdam en 
Rotterdam, slagaders van ons economisch 
leven, moesten het natuurlijk ook ontgelden 
en zwaar beschadigd kwamen zij uit de 
strijd, die geen strijd was, doch slechts een 
zinloze vernieling. 

Maal' Holland zou Holland niet zijn als 
het bij de pakken bleef zitten en waar ge
werkt kon worden en materiaal voorradig 
was of aangevoerd kon worden, werd spoe· 
dig de band aan de ploeg geslagen en alom 
klonk het lied van de opbouw over ons 
nijvere land. 

De Stichting Wederopbouw Havengebied 
Amsterdam - de Weham - stelde ons in 
staat een overzicht te verkrijgen van de ver
nielingen welke in de havens hebben plaats 
gevonden en daarnaast een overzicht van 
hetgeen bij de wederopbouw reeds weer be
reikt is. 

Het onderdeel van de haven, dat wel het 
meest onder d" Duitse woede-uitbarsting 
heeft qeleden, vormen de kranen. Niet al· 
leen de meeste kadekranen, doch ook vele, 
kleinere kranen van particuliere bedrijven, 
zijn ten offer gevallen aan het "Spreng
kommando" en grotendeels in het water 



terecht gekomen. Van de ongeveer 200 voor 
het havenbedrijf van belang zijnde kranen 
zijn er nog ruim 40 voor het laden en los
sen ter beschikking. 

V'{at de havenbekkens betreft, hebben de 
vernielers hun lusten vrijwel uitsluitend 
botgevierd op de Coenhaven. Dit meest mo
derne bekken van de Amsterdamse haven 
werd grondig vernield, doordat op onder
ling korte afstand mijnen achter de kade
muren tot ontploffing werden gebracht. Al· 
leen een strook kademuur voor het bunker
station van de Nederlandse Steenkolen 
Handel Maatschappij, ter lengte van ca·. 
400 meter en enige gedeelten aan de Zuid
kant van de pier, waarop o.a. de Amster· 
damse Superfosfaatfabriek staat, ter lengte 
van 200 meter, bleven gespaard. De overige 
nuttige kadelengte, in totaal ca. 2400 meter 
voor zeeschepen en 1880 meter voor de bin
nenvaartschepen, is voorlopig niet te ge
bruiken. Onnodig is het te zeggen, dat ook 
de havensporen door de vernielingen ern· 
stig geleden hebben en dat in de beide 
moderne loodsen geen deur en ruit meer 
heel is gebleven. 

Van de overige kademuren is alleen een 
klein gedeelte langs de Sumaträkade vol
ledig vernield. 

De loodsen en pakhuizen kregen tenge
volge van het opblazen van de kranen vrij
wel alle schade aàn ramen en deuren, ter
wijl ook de vele, door de Duitsers hierbij 
aangebrachte verbouwingen, de loodsen 
minder geschikt voor hun oorspronkelijke 
bestemming maakten. Geheel verloren ging 
echter alleen loods E aan de Javakade, ' 
welke na een aanval met brandbommen tot· 
de grond toe afbrandde. 

Een ernstige belemmering voor het ge
bruik van de haven vormden tenslotte de 
vele door de Duitsers tot zinken gebrachte 
schepen, drijvende bokken e.d. Hiervan 
springen direct in het oog de casco's van 
de twee zeeschepen van resp. 9000 en 3000 
ton, welke tussen de Petroleumhaven en het 
zijkanaal G naar Zaandam, zodanig in �et 
Noordzeekanaal tot zinken waren ge
bracht, dat zij dit kanaal in de breedte vol· 
ledig voor de zeescheepvaart afsloten en 
daardoor met uitzondering van de West· 
haven, het volledige havengebied afgren
delden. Het kleinste van beide schepen is 

1 rechtstandig gezonken, terwijl het groot-
ste is gekanteld. • 

Van de ongeveer 70 overige objecten, wel
ke tot zinken werden gebracht, dienen nog 
speciaal te worden gereleveerd het 25.000 
ton grote drijvende dok van de Amsterdam
se Droogdok Mij. met het daarin geplaatste 
zeeschip en de twee grote drijvende bok
ken van de Nederlandse Scheepsbouw 
Maatschappij en Werkspoor. 

De vernielingen en verseerringen, welke 
buiten het Amsterdamse havengebied de 
toegang beletten, zullen we hier buiten be
schouwing laten. Dit zijn zo ongeveer de 
resultaten welke de Duitsers vorig jaar met 
hun, door geen enkele strategische nood
zaak te excuseren vandalisme, in de Am· 
sterdamse haven verkregen. 

Een lichtpunt. 

Bij al deze narigheid was er één lichtpunt 
en wel dit,. dat de Amsterdamse Westhaven 
intact was, zodat, zodra er schepen te 
IJmuiden konden binnenlopen, deze ook in 
een Amsterdamse haven konden worden be· 
handeld. Het eerste werk na de bevrijding 
was daarom het vergroten van het aa6tal 
ligplaatsen in de Westhaven, door het bij· 
plaatsen van enige meerpalen, ·zodat hier 
ligplaats aan ca. vijf 10.000 tons of een gro
ter aantal schepen van kleinere tonnage, 
kon worden geboden. 

Tegelijkertijd werd begonnen met het weg
schuiven van de ,,grendel" in het Noordzee
kanaal. bij de Petroleumhaven. Dit gebeur
de, teneinde zo spoedig mogelijk gereed te 
zijn, door enerzijds het gedeelte van het 
3000-tons schip, dat ten Noorden van het 
9000-tons casco uitstak - de schepen "over
lapten" elkaar - in stukken te laten sprin
gen, welke met een drijvende bok werden 

. weggeruimd, anderzijds door het Noordzee
kanaal aan de Noordzijde zover, te ver
breden, dat er, wanneer net ..1itstekendEi 
gedeelte van de 3000 tonner zou zijn ver
wijderd, ten Noorden van de 9000 tonner 
een vaargeul van voldoende breedte en 
diepte zou zijn ontstaan, om alle scheep
vaart, welk� de Middensluis te IJmuiden 
zou kunnen passeren, door te laten. Deze 
werkzaamheden, begonnen op 28 Mei, wa
ren binnen drie maanden voltooid, waarbij 
o.a. 190.000 m3 grond werd weggebaggerd. 

Wat bereikt werd. 

Zodra de zeevaart de versperring in het 
Noordzeekanaal kon passeren, moest er 

voor voldoende ligplaatsen gezorgd worden 
en met het voorhanden zijnde vrij lichte 
bokkenmateriaal werd begonnen met het op
ruimen van de op en voor de· kade lig
gende kraanwrakken en van alle, in Sep
tember 1944 tot zinken gebrachte meer
boeien. 

De intact gebleven kranen werden over 
de verschillende etablissementen verdeeld, 
zodat overal waar de kaden waren vrijge
maakt, zonodig ook kon w..9rden geladen 
en _gelost. Om een beeld van de omvang 
van dit werk te geven, kan vermeld wor
den, dat de aanvankelijk beschikbare kade
lengte van ca. 4 Km. thans tot over de 10 
Km. is uitgebreid. Hierbij werden ruim 150 
kranen opgeruimd en een groot aantal lood
sen en pakhuizen werden herstel. Geheel 
ter beschikking zijn thans weer de Java
kade, Oostelijke Handelskade, de Binnen
haven - voor zover voor de grote vaart 
van betekenis - de Ertskade, de Panama
kade, de Borneokade, het Nieuw Entrepöt
dok, de Zeeburgerkade, de Levantkade, de 
Surinamekade en een gedeelte van de Su
matrakade. Voorts de ligplaatsen aan het 
Stenenhoofd en in de Westelijke havenbek· 
kens, met uitzondering van de Coenhaven. 

Tevens werden in de afgelopen periode 
een aantal gezonken schepen, welke hinder
lijk voor de scheepvaart lagen, gelicht. Bij 
al dit werk deed zich het gemis van een 
bok met een groot �ijschvermogen gevoe
len, daar de grootste in bedrijf zijnde bok 
maximum 80 ton kon hijschen. Het was 
daarom van groot belang dat de Nederland
se Scheepsbouw Maatschappij direct na het 
lichten van haar, door de Duitsers verniel
de bok, met de reparatie begon, zodat se
dert enige tijd het bokkenpark met een 
125-tons bok kon worden uitgebreid. 

De Hout- en Minervahaven hebben geen
schade opgelopen, zodat de behandeling 
van houtschep1:n zonder stagnatie kan ge
schieden. 

In de Petroleumhaven wordt hard gewerkt 
aan het herstellen van een aantal tanks, 
zodat thans alweer een opslagruimte van 
ca. 22.700 m3 disponibel is. 

Resumerende kan worden geconstateerd, 
dat de haven wel meerdere flinke wonden 
heeft opgelopen, doch dat de genezing daar
van vlot verloopt en een spoedig herstel 
binnen een niet te lange. tijd verwacht mag 
worden. 



Op een prachtige, na-zomersche 
dag, in de maand September, 
volgde een mooie, stille avond. 
Een diepe rust lag er over ons • 
dorpje, nog dieper en stiller dan 
vroeger, want op moffenbevel 
moesten all� inwoners om 9 uur 
's avonds binnen zijn. Slechts nu 
en dan klonk de ijzeren stap van 
een Duitscher, die zijn kwartier 
opzocht. 
In een huis in het midden van 
het dorp, zaten dien avond op 
de eerste verdieping achter, 
eenige K.P.-ers heerlijk in fau
teuils weggedoken uit te rusten 
van de vermoeienissen van de 
dag, onder het genot van een 
kopje surrogaat-thee en een 
eigen teeltje. 
Onze troost en toeverlaat, de 
,.Radio", zorgde voor muziek, af·, 
gewisseld door de nieuwsbe
richten van de "overkant".
Onderwijl werden er enige re
volvers schoongemaakt. Het ge
heel was knus-huiselijk, de stem
mina gezellig en niemand van 
ons vieren dacht dien avond aan 
de vele gevaren, die ons steeds 
bedreigden. Waarom zouden we 
ook? Waren we niet veilig op
geborgen in een groot huis met 
vele uitgangen en diverse goe
de bergplaatsen? Och, er waren 
wel Fallschirmjäger enige we
ken geleden in het dorp geko
men, er werd 's avonds wel eens 
geschoten, zelfs op deze mooie 
avond klonken er enige roffels 
door de lucht, maar, wat zou 
daH: een dronken mof, een al te 
ijverige of angstige schildwacht. 
Er was in ons dorp nog nooit 
iets gebeurd. Zelfs de K.P.-lei
ding van de grote stad in de 
nabijheid had haar Hoofdkwar· 
tier hier, dus .... 
Het werd later en later, de stem
ming opgewekter, de problemen 
zwaarder en de rook dikker, ge
durfde plannen werden voorge
ateld, zelfs de radio werd bru
taal en mengde zich iets harder 
in de gesprekken. 
Vol spanning luisterden we naar 
de laatste nieuwsberichten van 
B.adio-Oranje, toen opeens, mid
den in het gebruikelijke com· 
mentaar van: .. snap je nou, die 
sufferds, dat moesten ze zus of 
zoo doen", of, .,waarom bombar
deren ze nu dit of dat niet", 
een geweerkolven-roffel op de 
voordeur-beneden hol door het 
huis galmde. 
Als een flits gingen ons allerlei 
gedachten door de geest: ,.Ra
dio wegbergen, revolvers ver
stoppen, 3 mannen bij elkaar, de 
kinderen, S.O., Hände hoch, grij· 
pende vingers over je lichaam 
tasten naar wapens (die er ook 
waren), zware bewaking in over� 
valwagen, bunker Vught, vuur
peleton, wat moet er van de kin-

deren komen? Was alles verant
woord geweest tegenover hen?" 
Snel volqden enige woorden: 
.,Zitten blijven, gewoon doen, ra
dio weg!" 
Radio weq? Waarheen? Te laat! 
Gauw maar in de huiskamerkast 
gezet. Enige kans. Weer gaan 
zitten. Toet schonk, om zich een 
houding te geven, thee in. Wat 
moet ze die oqenblikken in 
angst gezeten hebben over man 
en' kinderen, maar wat hield ze 
zich dapper. Om verdere maat
regelen te nemen was geen tijd 
meer. Cas knutselde nog gauw 
zijn revolver tusschen leuning 
en zitting van zijn fauteuil. Henk 
bleef rustig zitten, revolver aan 
zijn buikriem, je· zag de punt 
van de kolf zwart glinsteren, 
revolver in zijn zak; hand in de
zelfde zak. Hij zou zijn leven 
duur verkopen, maar de kan· 
sen waren te klein. Het gestom
mel kwam nader. Zware· man· 
nenstappen op de trappen. Drei
gend hoorde je ze nader komen, 
gekletter en gerinkel van pa
troonbanden om hun schouders. 
In minder dan geen tijd stonden 
er 4 tot aan de tanden gewapen
de, heel jonge edelqermanen in 
onze kamer. Revolver in de 
hand. Fallschirmjliger!!I 
Verhalen over hun wreedheid en 
brute optreden waren ons wel 
bekend. Alle hoop vervloog, al
leen: het idee er nog van te ma
ken wat er van te maken was 
gaf ons de moed om onze rol te 
STlelen. 
"Sind hier Partisane", het klonk 
ruw en dreigend, als een kanon
schot, in de intieme huiskamer
sfeer. 
We herwonnen onze kalmte en 
bedaard en rustig gaf de gast
heer ten antwoord: ,.Ach was, 
Partisane, hier in dem kleinen 
Nest?" Een geanimeerd gesprek 
volgde over de al of niet moge
lijkheid hiervan. We werden al 
weer brutaler, lachten ze rond
weg in hun botte gezichten uit. 
We hadden nog nooit Partisane 
gezien, wel van gehoord en 
vooral van gelezen in hun cou
ranten, maar gezien? .. .. Als ze 
ons soms wantrouwden, dan was 
de gastheer gaarnE! bereid hen 
het huis rond te leiden (als ze 
deze kamer maar uit waren; 
dacht hii). Afleiden de boel. 
Henk zàt nog steeds met zijn 
hand in zijn zak en dat kleine 
zwarte puntje was weer te zien). 
En jawel, ze gingen er op in. 
.,Kommen Sie mit", en daar gin· 
gen we. Op de gang werd de 
Heren verzocht vooral stil te 
zijn, want als de kinderen wak
ker werden, konden ze er zelf bij 
gaan zitten om het op te knap· 
pen. Gelach volgde. De eerste 
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D lek en John, 2 KP'eu, ,111en In hun onde,duikeukos!huis rnslig hun 
pistool te poetsen. Flesjes olie, een staartstukborstel en allerlei 
pistoolonderdelen liggen over de tafel verspreid alsof er geen mof
fen bestaan, die aanstoot nemen aan dergelijke taferelen. 
Plotseling scheurt het snerpende geluid van een snel stoppende 
auto door de lucht, portieren klappen en direct daarna een drin
gende bel. Roetsch, roetsch .... een paar snelle graaien, een run 
en Dick en John zitten boven op hun kamer. 
De kostjuffrouw opent de voordeur. 
,.Wo sind die Männer?" klink het haar tegen. 
,.Hier zijn geen mannen" is het antwoord. 

"Ach quatsch, wir wollen mal seh'n" en tegelijk stappen 2 man 
Feldgendarmerie naar binnen. Vijf collega's blijven buiten wach
ten. De twee lopen door naar de kamer, waar zoeven nog gepoetst 
werd. 'n Snelle blik, welke blijft haken aan een klein voorwerp ach
tergebleven op de poets tafel . . . . de staartstukborstel. Dat is vol
doende. Pistool in de vuist, vliegen ze naar boven, gooien een deur 
open en zien daar John en Dick staan. 
Hände hoch", klinkt hun bevel. 
De handen van Dick gaan omhoog. Zijn pistool zit, in onderdelen, 
in zijn zak. John zijn ene hand gaat ook omhoog, maar direct daar-

. op klinkt een schot. Nog één, en nog één. Een mof valt ruggelings 
op het ledikant. 'n Lic;ht gekreun .... dood. De andere, getroffen, 
slaat de deur dicht en waggelt de trap af. Dick: met bloedende pols, 
vliegt ook naar beneden, de achterdeur uit, de kostjuffrouw met 
zich meenemend, de tuin door en weg .... hulp halen. John blijft al· 
leen achter, zwaar gewond door een 4-tal schoten in buik en 
borst. Hij kan niet meer en gaat op bed liggen, pistool in de vuist 
en gericht op de deur, vastbesloten niemand door te laten. 
Diezelfde middag zitten Tinus en Toon, leider en wnd. leider van 
een KP-ploeg, in hun kosthuis, waar ze bezig zijn met het samen
stellen van een sabotageploeg. Juist hebben ze vastgesteld, dat het 
wapendepot veel te ver buiten het dorp ligt, als een deur wordt 
opengesmeten, enkele snelle stappen worden gehoord en Dick 
binnen komt rollen. 

"Jongens, help, gauw, gauw, ze 
vuile rot moffen. John is .dood. 
Godsnaam, schiet ze kapot." 

hebben John doodgeschoten. Die
Vooruit, nou, schiet ze kapot, lil 

De anders zo rustige Dick is een toonbeeld van angstaanjagende 
woestheid en overspanning. Tinus en Toon begrljpen. 'n Paar vra
gen, 'n snel nazien van 2 sten-guns, die, hoewel tegen de geboden 
in, voorhanden zijn en daar gaan ze. Dick blijft achter om -verbon
den te worden door de koerierster Tilly, die ook is gearriveerd. 
Onderweg worden Lex en Eddy nog opgepikt en van pistolen voor
zien. Een korte verkenning van de situatie is voldoende,om een 
aanvalsplan, even roekeloos als moedig, samen te stellen. Zes man 
Feldgendarmerie liggen met het gew�er in de aanslag en gericht 
op de bovenramen van het huis, in dekking. Vier KP-ers tegen zes 
geoefende soldaten op klaarlichte dag, midden in de bebouwde 
kom. 't Lijkt hopeloos en toch gaan ze: Tinus, Toon, Lex en Eddy. 
John, hun makker ligt daar, zwaar gewond, misschien dood, ver
moord door die beesten daar. Dat is genoeg. Ze denken niet aan 
gevaar. Ze voelen alleen de ijzeren plicht: John te redden en als 
het kan .... wraak te nemen. Ze spreken niet meer, maar in hun 
ogen gloeit een zinderend vuur. Door enkele tuinen naderen ze het 
huis van de achterzijde. Ongezien weten ze op schotsafstand te 
komen. Dan splitsen ze zich. Toon en Tinus rechts om het huis, Lex 
� Eddy links. Lex zal het eerste schot lossen. Een moment van 
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brandende spanning .. .. dan een schot en plots staan daar 4 jonge 
kerels midden op de weg, als razenden te schieten op de totaal 
verraste moffen, die rennend een veiliger dekking zoeken. 

"Lex naar boven," brult Tinus boven alles uit . .,Wij dekken". Lex 
gaat dwars door een ruit. Hij vliegt naar boven en gooit de deur 
van John's kamer open. Rang, begroet 'm een kogel uit John's 
pistool, gelukkig juist over het hoofd van Lex. 
.,John, ik ben het, Lex, we komen je halen". 
Een gelukkige glimlach komt op John's gezicht. Er is weer hoop, 
daar zijn z'n makkers. 

"Die dooie mof heeft nog een pistool," weet hij met een laatste
krachtsinspanning nog te fluisteren. Lex kijkt nog, ziet geen pistool 
en neemt, samen met Eddy, die inmiddels ook boven is gekomen, 
John op, de trap af en het huis uit. Buit�n woedt nog het vuur
gevecht. Tinus en Toon schieten als wilden op ,all�s waar een mof 
wordt vermoed. Bloot geven doen de "hazen" zich niet. Ze schieten
van achter een auto, vanuit een huis of van achter een hoop stenen 
vandaan, in het wilde weg, zon�er dat ze in hun angst rustig durven 
te richten. Geen stap wijken de KP-ers. Even later komt ook Eddy 
weer terug en gedrieën dekken ze de aftocht van Lex, die met 
behulp van een juist passerenden KP-er, John naar een dichtstbij· 
zijnde boerderij vervoert. 
Eèn mof geeft zich al over . .. Nicht schieszen, nicht schieszen", komt 
hij, met handen omhoog, achter de auto vandaan. Eddy richt zijn 
sten op een ander doel. Dan weigert het wapen. De mof merkt het, 
vliegt weer in dekking en schiet opnieuw. Traditionele moffentac
tiek! Maar, Goddank, daar roffelt de sten al weer en langzaam 
trekt het drietal zich terug. Eenmaal achter de huizen op de dijk, 
rennen ze, al vurend weg, een paar honderd meter ver en springen 
dan in een daar liggeni::le roeiboot, om de ringvaart over te komen, 
de polder in. Juist zijn ze op het water of daar ratelt een machine
geweer. Versterking voor de moffen; '20 man van een vuurpeloton 
dat diezelfde middag aan de. andere kant van het dorp 10 gijzelaars 
had gefusilleerd voor de spoorwegsabotage. De kogels spietsen om 
de roeiers heen, maar ze schijnen ontrefbaar te zijn die middag. 
Ongedeerd bereiken ze de overkant, rennen de dijk over en laten 
zich er aan de andere k.ant af rollen. Tinus en Eddy gaan naar 
links en Toon naar rechts, dwars door sloten en over weilanden. 
Dan zet de achtervolging met auto's in. Even later suizen de auto's 
door de polder. Maar de 3 KP'ers zijn verdwenen in een sloot, in 
een kas. In de spoedig intredende donkerte zoeken ze later een 
betere schuilplaats. 
De moffen zijn elk spoor bijster. Naar John zoeken ze nog in de 
tuin van het kosthuis, want ze kunnen niet geloven, dat hij ont
voerd is. Maar John werd 's avonds, in spertijd, hoewel de dokter 
hem reeds opgegeven h.ad, naar een ziekenhuis vervoerd, over een 
uur afstand, door 2 KP'ers, Jan en Gijs, op een brancard achter hun 
fiets. Alles verliep goed en John is thans sergeant-majoor O.V.W.'er. 
Twee dagen later grote razzia. 385 mannen worden gegrepen en 
naar Duitsland vervoerd. Tien politieke gevangen worden op d,e 
plek, waar alles zich afspeelde, gefusilleerd. 
liet offer is groot, maar het geweten van de KP Is zuiver. Ze heb
ben hun plicht gedaan, ze mochten niet anders doen en de betreu
renswaardige gevolgen zijn voor rekening van de moffen. Ze wis· 
ten dat God hen op werkelijk wonderbaarlijke wijze heeft be
schermd en daarmee als het ware hun daad heeft gesanctionneerd. 
Uit die wetenschap putten ze de kracht i:,m op waardige wijze de 
eerste woede en vertwijfeling der bevolking te weerstaan. 

kamer werd natuurlijk de kinder
kamer. Op zijn tenen sloop de 
vader er in, achterna geslopen 
door de 4 huiszoekenden. Angst• 
vallio hielden ze hun patroon
banden vast. Ze keken onder de 
bedjes, er in, .,Wie schön, ent
zückend", enz., enz., volgde. 

· .,Raus", fluisterde de leider het 
stel toe en sluipend stonden we 
weer op de gang. - Wat een
dwaze sentim.entele stommelin
gen. - Op de gang kreeg er één 
opdrach.t de zolders te doorzoe- · 
ken. Heel parmantig stoof hij de 
trap op, kwam niet verder dan 
de 6e trede en kuierde weer te·

rug op de gang. De zolders wa
ren donker en heel groot. De 
stakkerd was met al zijn wa· 
pens bang voor den denkbeel
digen partisaan, die er vermoe
delijk zat en je kon immers niet 
weten, maar zijn "Gretchen" 
had meer aan een levenden dan 
aan een doden "August".
We kwamen terug van de rond
gang door het huis, waarbij 15 
kamers vluchtig doorzocht wer
den en geen partisaan gevonden 
werd en de zolderheld meldde, 
stram in de houding: .,Oben alles 
richtig''. 
Verontschuldigingen volgden 
voor de "Störung, und gute 
Nacht", en het stel daalde de 
trappen pf. Beneden in de gang 
was de rest van de manschap· 
pen: Eén officier onder aan de 

" trap, voor iedere deur een 
wacht. 
.. Abmarchieren", · klonk het be
vel en met een hart, dat jubelde 
van dankbaarheid jegens God, 
begeleidden Cas en de gastheer 
.. het geval" naar de voordeur, 
waar ze met een vrolijk Bra· 
bantsch: .,Hou d'oe wonne" uit· 
gelaten werden. 

·RA RE STREIEN OP "HET IOM PAS"
Op 15 December komt Kom

pas ten tweede male met een
artikel, waarin een gróte plaats 
is ingeruimd voor het werk van 
Petertje van der Hengel. Op het
eerste hebben we geen com
mentaar geleverd, omdat daar
zulke enormiteiten in voorkwa-
men, dat we in eerste instantie 
dachten: .. Dit kwaad straft zich
zelf wel."

Nu Kompas echter volhardt in
de. boosheid klimmen we in on
ze vulpen om - eerlijk gezegd 
een beetje nijdig, - de punten 
op de i te zetten. 

Over die naamsverwisseling 
van de twee Directeuren van 
het Huis van Bewaring zullen 
we het niet meer hebben. Dat 
heeft Kompas zelf al rechtge
zet, hoewel het beter ware g(il·
weest, dat deze fout helemaal 
niet gemaakt was. Dat zou' aan
den Heer Berkhout onaangena
me dagen bespaard hebben. Er
zijn echter nog een paar andere
dingen, die er helemaal naast
zijn en wel de volgende:

Waarom zet U Bob op de to
ren van de Walburgkerk om de
operatie zowel met een wapen 
als met een camera te beheer
sen? Is dit gedaan om de zaak
wat sensationeler te maken of
bent U verkeerd ingelicht? We
nemen het laatste aan.

Een overval in het algemeen,
en deze in het bijzonder biedt
geen plaats voor sensatie. Het
is zonder dat al mooi genoeg.

Kort en goed dus: Bob zat
niet op die toren maar stond bij 
de deur om eventuele binnen
komers op te vangen en om
zijn jongens binnen ervoor te
behoeden overrompeld te wor
den. Dat hij geen weerstand kon 
bieden aan de verleiding om bij 
het scheiden van de markt een
paar foto's te maken en o.a. 
Johannes te nemen, die als laat
ste he't Huis van Bewaring ver
laat en op zijn fiets stapt, is heel
iets anders dan een operatie 
met een camera beheersen. 

Ook vragen wij ons af, waar
het Kompas die zeven ter dood
veroordeelden vandaan haalt.
Die waren er niet. Zeker er za
ten een paar mensen zeer 
zwaar en wij waren bang voor
de uitslag; maar ter dood ver
oordeeld was er niet één.

Waarom het er zo dik opge
legd? Het was al erg genoeg!

Wij, die van de overval gron
dig op de hoogte zijn, hebben 
tot nu toe gewacht met het pu
bliceren van een verslag erover, 
omdat we de zaak zo veelzij· 
dig mogelijk willen belichten, 
zonder franje.

Het stemt ons niet prettig -
en Petertje is dat gloeiend met 
ons eens dat van een 
overlevende deelneemster een 
foto wordt gepubliceerd. Wil
staan hier afwijzend tegenover."
Niemand van ons verlangt 
dank, of hulde of een lintje. Het
feit, dat wij er het leven af
brachten is voor ons een meer
dan voldoende beloning. Anders 
is het met onze gesneuvelde 
vrienden. Om hun nagedachte
nis in ere te houden, is het ge
wenst, dal men weet, wat zij ge
presteerd hebben. En daarom 
ware het ons liever geweeo;t, 
indien het Kompas een juist 
beeld had gegeven van de over
val op het Huis van Bewaring 
te Arnhem en met een sympa· 
thiek gebaar had gewezen op 
de deelnemers, die de bevriJ· 
ding niet meer hebben mogen 
beleven.

In ons hart nemen zij de 
grootste plaats in en t.z.t. zul
len we hun daden in het volle
licht plaatsen. 

De volgende morgen hoorden 
we de oorzaak van de huiszoe
king. Een zenuwachtige Duit· 
se wachtpost had op eigen ka· 
meraden geschoten. Een vuur
gevecht ontstond en twee mof· 
fen waren er weer minder. 

De wetenschap, dat Petertje 
van der Henqel 't met ons eens 

de 'is en, ons standpunt toejuicht. 
doet ons voor Kompas het be
kende gezedge uit de pen vloeien. 

"Die Partisane" kregen 
schuld. 

Schoenmaker blijf bij je leest! 
MARCEJ.. J, v. V. 
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In December was het een jaar 
geleden dat te Leeuwarden de 
Gevangenis door de K.F°. ge· 
kraakt werd. Zoals men· zich 
herinneren zal werden bij deze 
kraak 51 personen, onder wie 
vele ter dood veroordeelden, be· 
vrijd. 
De bevrijden hebben deze gele· 
genheid aangegrepen om in een 
herdenkinqsbijeenkomst hun be
vrijders dank te brengen voor de 
wijze waarop zij zich toen inge· 
zet hadden. 
Onder de ruim 300 personen die 
aanwezig waren, merkten wij 
verschillende autoriteiten op, 
w.o. de nieuwe Commissaris der
Koninoin in Friesland, mr. Lint·
horst Homan.
Alle aanwezigen, die iets met de
kraak te maken hadden gehad,
waren op originele wijze ken
baar aan een teken dat zij op
hun revers droegen.
Dê bevrijders waren uitgerust
met een revolver, de bevrijden
met een vogeltje, de leden van
de afvoergroepen van de L.O.,
met een wiel en degenen die de
be...rrijden onderdak verschaft
hadden, met een huisje.
De herdenkingsavond, welke on· 
der auspiciën stond van de ver
eniging Friesland· '40-'45, werd
geopend door den heer R. Schoot
stra, die de aanwezigen verzocht
h<>t te en het 6de couplet van het
Wilhelmus te zingen. Tussen de
beide coupletten in werd één
minuut stilte voor de gevallenen
in acht genomen. 
De heer Leyenaar gaf daarop een
overzicht van de toestand in het
najaár 1944. Het had er veel van
dat, door de vele arrestaties wel
ke hadden plaats gevonden, de
illegaliteit in Friesland tegen de
grond geslagen was. Weliswaar 
hadden de gevangenen in de ge
vangenis door de goede houding 
van de gevangenbewaarders 
contact met hun vrienden er bui
ten, maar de verhoren werden
met de dag zwaarder, zodat uit·
eindelijk een beroep werd ge
daan op de K.P. om hen te be
vrijden. Dit beroep is niet tever
geefs geweest en spr. bracht
dank aan den commandant Piet
Kramer voor alles wat hij met z'n 
jongens gedaan heeft. Namens de
bevrijden bood hij vervolgens
alle K.P.-ers een ets aan ..
Piet Kramer dankte namens al·
le jongens voor dit huldeblijk. 
Hij gaf vervolgens een over·
zicht hoe de kraak in z'n werk
was gegaan. Na een langdurige
voorbereiding door Eppie en
ampele besprekingen met den
Gew. Commandant werd beslo
ten de kraak door te doen
gaan. Alles was prima geregeld
en Vrijdagmiddags werd verza
meld. Drie arrestanten met 2
politieagenten zouden de spits 
afbijten en zich met een vals
insluitingsbevel toeqang tot de
gevangenis verschaffen. Daar-.
na zou de rest volgen. Alles ver
liep naar wens, de céldeuren
waren geopend, de bewakers
werden in bedwang gehouden, 
de telefoon stond onder controle, 
toen er ...... een kink in de kabel 
kwam. Voor de poort stonden 
een paar S.D.-ers die binnen ge· 
laten wensten te worden. Snel 
werd overlegd, alle gevangenen 
gingen weer terug in de cellen 

en de jongens werden opgesteld 
in de gangen. ..Laat maar bin
nen" en voor de S.D.-ers goed en 
wel beseften wat er gebeurde, 
waren zij reeds ontwapend en 
van hun uniform ontdaan in een 
cel geworpen. 
Het programma werd opnieuw 
afgewerkt en om 7 uur lag alles 
in diepe rust en was er buiten 
de gevangenis geen spoor van 
de kraak te ontdekken. 
Piet Kramer legde nog in het bij
zonder de nadruk op de mentali
teit van de K.P.-ers, die wel eens 
dóor buitenstaanders als avontu· 
riers of wildemannen betiteld 
worden. Voor de actie begon 
werd er 9ezamenlijk gebeden, 
want niemand geloofde dit werk 
in eigen kracht te kunnen vol· 
brengen. Eén dergenen die aan 
de kraak meedeed was vader 
van negen kinderen en dan kan 
men toch moeilijk meer van 
avonturiers spreken. Deze jon
gens werden gedreven door iets 
anders dan romantiek. Door ge
loofsovertuiging en hun gevoel 
voor recht waren zij in staat dit 
te doen. Door de onderlinge 
trouw en kameraadschap, die 
juist in de ure des gevaars pas 
goed gevoeld werden, stonden 
zij zo sterk tegenover die grote 
overmacht. 
Na deze uiteenzetting gaf Eppie 
Bultsma nog een kort verslag 
van de technische moeilijkheden 
die zich bij het voorbereiden 
van deze kraak hadden voorge
daan. Schier onoverkomelijke 
moeilijkheden en een voorberei
ding welke dag en nacht in be
slag nam, maar die dan ook met 
een glorieus resultaat werden 
bekroond. 
De heer Schootstra legde er in 
zijn toespraak de nadruk op dat 
naast de dank aan de bevrijders, 
bovenal God gedankt moet wor
den. Hij maakte het mogelijk dat 
dit plan heeft moqen gelukken. 
Namens de L.0.-N.C. en N.S.F. 
bood de heer de Vries allen 
K.P.'ers een zilveren lepel en
vork met inscriptie aan. Spr. me·
moreerde ook nog het feit dat •
het den gevangenisdokter, dr.
.!3earda Bakker is mogen geluk
ken door list 15 personen uit de
gevangenis te krijqen. Hem werd
als aandenken een zilveren thee
pot met inscriptie aangeboden. 
Van de Friese K.P. ontvingen de
jongens een herinneringsboek 
dat het geheel verloop van de
kraak weergeeft. pit werk is op-
9edragen aan "Jodocus", de
eniae K.P.-er van de groep, die
de bevrijdinq niet heeft mogen
meemaken. Hij sneuvelde in een
gevecht tegen de S.O. op 29 Ja·
nuari 1945.

De Commissaris der Koningin,
het woord voerend, bracht dank
aan de Friese vrouwen, die de
stuwkracht waren waardoor de
mannen hun gevaarlijk werk
konden volbrengen.
De aanweziqen zonqen vervol
gens het Wilhelmus, waarna een
driewerf hoera op H.M. de Ko
ninain en den commissaris uit
aebracht werd.
Het tweede gedeelte van de
avond werd een film uit de
Friese illegaliteit vertoond,
waarna de herdenkingssamen
komst besloten werd met het
zingen van her Friese volkslied. 

· Hij was er een in d'eindelooze rij, 

van onbekende mannen zonder namen. 

Men liep op straat hem argeloos voorbij, 

of wist hem achter de gesloten ramen. 

Hij wroette in het "Wehrmacht" ingewand, 

met een verbeten en hardnekkig strijden. 

Stond op de bres voor vrijheid van zijn land, 

bij nacht of dag op ongezette tijden. 

Hij streed belangeloos en vond het plicht. 

Maar toch, in droomen was hij aan het bouwen: 

Een eigen ideaal van enkel Jicht; 

hij sprak er van bij_ vrienden in vertrouwen. 

't Is maanden vrede en nu loopt er een,

in d' eindelooze rij van hen die wachten. 

Hij ziet de oude wereld om zich heen, 

en mompelt "tevergeefsch" in zijn gedachten. 

JACOB MARIUS 

�enfrooeh 
Vrienden, vrienden nog levende LO-ers, 

Is het enkele feit alleen, dat wij dit schrij
ven en lezen niet een wonder? Hoe velen 
van ons zijn uit gevangenschap terugge· 
keerd, hoe velen ook zijn herhaalde ma
len, vaak ternauwernood, aan de Nazi. 
klauw ontgligt. Er is reden tot dankbaar
heid, dankbaarheid voor het leven. 
Er is ook weemoed, weemoed om de ve
len, ook uit onze rijen, die voor hun over
tuiging met het offer van hun leven be
taalden. Wij h0even er niet speciaal op 
te wijzen: ,.Wij vergeten hen niet". 
Daarnaast is er trots in onze harten, trots 
over de mannen en vrouwen, die taai en 
onverzettelijk den vijand bestreden, waar 
zij maar konden, die het leven zo onzeg
baar liefhadden en daarom den bezetter 
haatten, omdat ze het schrijnende on
recht zagen, hun naaste dag aan dag 
aangedaan. 
Zij vielen voor recht en Vaderland, door 
willekeur en moordenaarshand. 
Wij blijven hen gedenken. 
In ons Gedenkboek zullen zij een grote 
plaats innemen. 
Van iederen gevallen medewerker zal een 
foto met een korte beschrijvinq worden 
opgenomen. Nu willen we vast aan de 
verzameling van de foto's en de gege
vens beqinnen. 
U heeft ·de plicht dit voor Uw vriend, die 
naast U viel, in orde te maken. 
Formulieren hiervoor kunt U aanvragen 
bii de provinciale vertegenwoordigers, 
of bii ons. 
Wacht niet af tot een ander het zal doen. 
.Ooe het zelf voor ieder geval, dat U be
kend is. 

GEDENKBOEK COMMISSIE. 



CORNELIS PIETER VAN DER SANDE 
(BURGERS) 

Zaterdag 3 Maart 1945, een zwarte dag voor 
het "Land van Altena", maar ook ver daar bui
ten, ja zelfs voor geheel ons Vaderland.' 
Huiszoeking bij en mishande!Tng van onzen 
Kees. Kees van der Sande, opgepakt met nog 
27 anderen uit de dorpen Woudrichem, Rijs
wijk en Giessen.· Daarenboven meer dan 100 
personen weggevoerd voor arbeidsinzet naar 
Duitsland. Een ware schrik en terreur was in 
het "Land van Altena" losgebroken, onder 
leidmg van de sad·,sten uit Utrecht. 
Op het Wolvenplein werden onze vrienden 
ingesloten, mishandeld en uitgeperst. 
W11t dit alles betekende, welk een slag dit 
was, wisten in die dagen maar weinigen. Later 
is er meer uitgelekt, maar nu we,en het er 
velen, dat Kees van der Sande een van de 
beste, een van de felste strijders is geweest 
in bezettings:ijd voor het bestrijden van de 
7vtoff en, wat tevens inhield, de vrijmaking van 
ons '])ader/and. 
Op uitgebreid terrein heeft hij de maatregelen 
van de Duitse barbaren gesaboteerd Hij streed 
in het eerste gelid en was mede de ziel van 
het verzet, zowel in het grote als in het 
kleine werk. 
Kees was steeds klaar en bereid om mede te 
werken voor ieder doel, dat den vijand schade 
kon berokkenen. Het is ons bekend, dat hij 
in zijn gevangenschap heeft geleden, gestreden, 
maar ook gezwegen. Vooral dit zwijgen be
tekende voor velen het leven Want wat had 
onze Kees veel kunnen vertellen. 
Zijn actief verzet is in hoofdzaak in de Mei
dagen van 1943 begonnen. Nadien ·heeft hij 
vrijwel geen rust meer gekend. Zijn werk als 
C.C.D.-ambtenaar was bijzaak' geworden, het
verzet hoo{dzaak Veel, zeer veel heeft hij ge
daan voor de politieke of andere gevangenen
in de kampen, alsmede voor de verdrukten.
Zo heeft hij medegewerkt aan het voorbereiden
en het doen van overvallen. Bij de overval op
het D;stributiekan·oor in Dassen-Hank is hij
een der leidende figuren geweest. Idem aan het
maken van krijgsgevangenen, het verkrijgen van
wapens, die weer nodig waren in de strijd. Het·
regelmatig crossen door de linie voor het over
brengen van de geheime dienst alsmede van
personen die ernstig gezocht werden en in nood
verkeerden, stond mede onder zijn leiding.
Kees van der Sande, bij ons werkers in be
zettin�stiid, zult ge als held en mar' elaar steeds
in gedachten blijven Gij nabestaanden en vrien
den van den getusilleerde weet, dat de gevallene
was een arbeider in de Wijngaard van Chris
tus en dat hij is gevallen als bestrijder van den
Satan, voor Koningin en Vaderland.

v. R.

' 

HANS FUYKSCHOl 

Johannes Dirk Fuykschot werd 12 Februari 
1919 geboren en werkte in de bezettingstijd te 
Zaandijk op een clichéfabriek. 
Actief en vrijheidslievend stelde hij zich al spoe
dig principieel te weer tegen de maatregelen 
der Duit!1ers, in de allereerste plaats door mid
del van zijn vak, door het maken van stempels 
en cliché's. Met hart en ziel wierp hij zich op 
dat werk, dat hij voelde als zijn speciale plicht 
als vakman. 
Mede uit liefhebherij verbr ,erde hij ook per
soonsbewijzen, we1ke werk::iamheid, naast de 
steun aan een der eerste "kraakploegen ", al 
zijn vrije tijd en ook een fHnk deel van zijn 
werktijd in beslag nam. 
1 October 1943 werd Hans, tezamen met an
dere Zaanse verzorgers van drukwerk en sterr:-
pels, door de S.O. gearresteerd en naar de We
teringschans overgebracht. 
Eind Januari -1944 werd hij op transport ge
steld naar Vught, waar hij in het Spoorweg
commando bij het afladen' van vliegtuigwrak
ken naar hartelust saboteerde en alles wat nog 
waarde had kapotsloeg. 
Na veroordeling te Utrecht volgde op 20 Mei 
1944 transport naar Siegburg, waar hij 26 
April 1945 ruim 14 dagen_ na de bevrijding 
aan vlektyphus stierf. 
Hans gaf zijn jonge leven niet voor gewin, of 
om het avontuur, maar voor zijn overtuiging, 
voor God, Koningin en Vaderland. 
De Zaanse LO,.., de gehele verzetsbeweging 
heeft aan de Zaanse pioniers op het gebied 
van vervalsingen en drukwerk, ook aan Hans 
Fuykschot, veel te danken. 
Hier laat hij een onvervulbare plaats bij fami
lie, verloofde en vrienden. Hierboven vervult 
hij de hem bereide plaats. 

v. d. S. 

ROELOF KNOL 
(WIM REINDERS) 

Roelof Knol, ofwel Wim Reinders, werd 21 Oc
tober 1922 te Meppel geboren. Sinds Maart 
1943 was hij als L.0.-er werkzaam in Fries
land, District IV. 
De hoeveelheid werk, door Wim toen verzet 
is geweldig groot. We noemen slechts het plaat� 
sen en verzorgen van onderduikers. 
Het eigenlijke grote werk voor hem, begon in 
Mei 1944, toen hij met enige anderen een K.P. 
oprichtte Het K.P.-werk was een kolfje naar 
zijn hand, geboren leider als hij was. 
Geen _gevaar duchtte hij voor zichzelf, maar 
angstvallig waakte hij, dat er niet te veel risico 
voor cle jongens aan verbonden was. De gevaar
lijkste karweitjes knapte hij zelf op. Bij het 
eerste kraakje van een Distributiekantoor liet 
Wim zich insluit�n, bracht toen 7 uur aan een 
stuk door in .een klein kamertje, -0m 's nachts om 
1 uur met een gelukkige glimlach ons de deur 
te ontsluiten. 

Stonden we op een afwerpterrein, dan kwam 
Wim langs om te informere� hoe of het ging, 
of er eten moest komen, of we het ook koud 
hadden, etc. Altijd voor ons in de bres sprin
gend. 
Een zorgzame vader voor ons, ondanks zijn 
jeugdige leeftijd. Een prachtkerel. 
Wim was de leider van overvallen op Distri. 
butiekantoren, spoorwegsabotage, dorsmachine
sabotage, ,,droppings". 
Verder waren er nog verschillende werkzaam� 
heden en operaties die hij persoonlijk ondernam, 
maar waar nooit over gesproken werd. 
2 Januari 1945 was de fatale dag. 's Nachts 
hadden we nog een schip met rogge gelost voor 
de mensen. in Holland. We waren zodoende 
laat te bed gekomen: circa 5 uur. De volgende 
morgen om 10 uur was Wim net aan tafel met 
zijn vriend Louis Molenaar en zijn kostbaas 
Wiepke Hof, toen de S.O. totaal onverwachts 
bij hen binnenstormde, hem gevangen nam en 
naar Heerenveen vervoerde. 

We waren totaal verslagen. Alles werd in het 
werk gesteld om ze te verlossen, maar zonder 
resultaat. We behielden contact met hem en 
hadden nog enige hoop, dat we hem nog eens 
terug zouden zien. 
Maar het mocht niet zo zijn. Op 17 Maart 
1945 werd hij met negen anderen lafhartig ver· 
moord, als repressai!le-maatregel te Doniaga 
(Fr.). 
Wederom was .een held gevallen met het gezicht 
in de loop van de mitrailleur, waar hij om ge
vraagd had, en het Wilhelmus op de lippen. 

COR. 



545 Gerrit Antonius Hiddink, geb. 23 Febr. 

1902, gewoond hebbende te Geesteren. Hij 
is gearresteerd 8 Juni 1944 en is volgens 
bericht van het afwikkelingsbureau Con
centratiekampen op 27 Februari 1945 te 
Neuengamme overleden. Familie verzoekt 
om nadere bijzonderheden. 

546 Frans Ludwig, oud 20 jaar, laatste woon
� 

plaats Rotterdam-Zuid, Frieschestraat Nr. 
9. Lid van de K.P. Rotterdam-Zuid, was
werkzaam onder de naam Frank van
Duyn. Gearr. op 8 November 1944, via
het gebouw van de S D. Heemraadsingel
t<! Rotterdam, op 9 November vervoerd
naar de strafgevangenis te Scheveningen.
Verder ontbreekt ieder spoor. Signale
ment: lang plm. 1.75 M., blond golvend
haar, blauwe ogen.

547 Nicolaas Johannes Vermeulen, geb. 10-5-20 
te Medemblik, van· beroep Distributieamb
tenaar. Gearr. 20 Aug. 1944 door de 
Landwacht te Obdam (N.-H.). Via Am
sterdam naar Amersfoort vervoerd en van
daar op 8 of 9 September 1944 naar Neu
engamme getransporteerd. Is volgens offi
ciële opgave op 24 December 1944, 7 uur 
50, aldaar overleden. 

Ex-politieke gevangenen 
Ieder, die in eigen omgeving poolshoogte neemt 
van de gevallen van nog vermiste gevangenen, 
zal overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van 
een zo uitgebreid mogelijke informatie door een 
bevoegde instantie. 
Het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen is 
daartoe in staat. Genoemd Bureau is thans als 
zelfstandig bureau opgenomen in het Rode 
Kruisverband en werkt samen met het In!-or
matiebureau van het Nederlandse Rode Kruis, 
met dien verstande, dat alle kwesties betreffen
de ex-politieke gevangenen uitsluitend door het 
Afwikkelingsbureau worden behandeld. 
Voor het inwinnen van inlichtingen zijn formu· 
lieren beschikbaar bij alle afdelingen van het 
Nederlandse Rode Kruis en bij de vertegen· 
woordigers van de Stichting 1940-'45. Tevens 
ligt het in de bedoeling, binnenkort een infor· 
matieblad te laten verschijnen, dat aan gerepa
trieerde ex-politieke gevangenen zal worden 
toegezonden. 

STICHTING L.Q.-L.K.P. 

DE ONTDEKKING VAN MASSAGRAVEN 
Onlangs maakten wij melding van de 

opgravingen, welke in en om het voor
malige concentratiekamp te Amersfoort, 
gedaan werden en van het grote aan
tal slachtoffers dat daarbij gevonden 
wordt. 

Van zekere zijde werden wij opmerk
zaam gemaakt op het feit, dat onze be
schouwing in zoverre aanvulling behoeft, 
dat het tot standkomen van de eerste 
opgravingen te danken is aan de op
merkzaamheid van de boswachters J. 
Herikhuizen en E. Jansen, gedurende de 
bezettingsjaren. 

Eerstgenoemde, die op de Hoge Klei, 
nabij Amersfoort woonde, zwierf veel 
door de bossen en kwam zodoende ook 
meermalen op het terrein dat aan het 
concentratiekamp grenst. Het was in de 
koude winter 1941-'42, dat hij op één 
van z'n tochten in het bos aan de zgn. 
Koedriest, dicht achter het concentratie
kamp, een vers gedolven kuil zag. Daar 
zijn vermoedens in een bepaalde rich
ting gingen, besloot hij zich de volgen
de morgen verdekt op te stellen om te 
kijken wat er gebeurde. Hij behoefde 
niet lang te wachten, want spoedig 
hoorde hij stemmen en hij zag een 
groepje gevangenen, die onder leiding 
van enige S.D.-ers, een kar voortduwden 
waarop zich een kist bevond. Bij het gat 
gekomen werd de kist van de wagen 
getild en de inhoud ervan in het gat 
gekieperd, waarna de kist weer op de 
kar geplaatst werd. Vervolgens werd 
het qat dichtgeworpen. 

Dit eenmaal gezien hebbende, hield hij 
deze plek goed in het oog. Enter ging 
geen dag voorbij of de kar, en toen er 
sneeuw lag, een grote, lompe slee" 
bracht nu eens één, dan weer twee of 
drie lijken in de vers gedolven graven. 
Dit duurde ongeveer tot half April. 

Begin April waren er op een nacht in 
de omgeving van de Hoge Klei bommen 
gevallen 1!n Herikhuizen trok er die dag, 
aangezien hij vooi;: dienst naar Maar
tensdijk moest, 's morgens als vroeg op 
uit om te kijken of er op het aan zijn 
toezicht toevertrouwde terrein, ook 
schade was aangericht. Dicht in de na
bijheid van 'Zijn huis stuitte hij op verse 
sporen var' 1:.?en autó en deze volgend, 
kwam hij in de nabijheid van het con
centratiekamp uit. Het was nog sche
merdonker en het was moeilijk iets te 
onderscheiden. Na enige tijd hoorde hij 
wel het geluid van stemmen. Hij ging 
op dit geluid af en spoedig daarop zag 
hij tussen het eikenhakhout een auto 
staan. Hij naderde deze tot op ongeveer 
40 meter en zag toen op een open plek 
in het bos een groep van ongeveer 15 
mannen in gevangeniskleren staan. Een 
eind daarvan af. aan de andere zijde 
van de open plek, stond een groepje 
Duitsers, 8 à 10 man sterk. 

Nog gedacht!, aan de gevallen bom
men, vermoedde hij, dat deze daar t, 
recht gekomen waren. Doch terwijl },'. 
stond te kijken, hoorde hij één der Duit
sers iets zeggen en direct daarop weer
klonk een salvo. Hij achtte het raad-

Rectificatie van nr. 95. 

Adjudant, onder-officier, administrateur, ge
durende de bezettingstijd leider v,an een ver
zetsgroep en ex-politiek gevangene zoekt een 
hem passende, liefst controlerende, inspec
terende, organiserende of leidende betrekking. 
Brieven onder nr. 95 van dit blad. 

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

Verloofd op 2 Januari 1946: 

ANNIE C. VISSER 
en 

BRON DIK 

Zuidkamp, Havenstraat C 35 
Groningen, Riouwstraat 38. 

Verloofd te Kerstdag 1945: 

ALY TROMP 
en 

LAUWERENS ABERCROMBIE 

(illegaal de Wind Wiet) 

zaam zich te verwijderen en weer naar 
huis te gaan. Op weg naar huis hoorde 
hij nog twee maal een salvo afvuren. 

Door zijn tocht naar elders, was hij 
eerst 's avonds in de gelegenheid om 
naar de bewuste plaats terug te keren. 
Men had er ondertussen een gat gegra
ven, dat ook weer dicht geworpen was. 
Wel vond hij er nog een klomp en een 
stuk van een puttee. Hij onthield goed 
waar de plek zich in het bos bevond. 

Dinsdag 21 April was hij weer van huis 
geweest en toen hij terug kwam, vernam 
hij van z'n vrouw dat er 's morgens, in 
de nabijheid van het huis opnieuw ge
schoten was. Hij toog op onaerzoek uit 
en op een open plek in 't eikenhakhout, 
daar waar in 1940 een batterij afweer
geschut van de Hollandse artillèrie ge
staan had, vond hij sporen van een 
vers dicht gemaakt gat. Tevens vond hij 
er zeven palen en naar de toestand 
waarin deze verkeerden, was het niet 
moeilijk te concluderen, dat de slacht
offers hiertegen gestaan hadden toen zij 
gefusilleerd werden. Hij informeerde hier 
en daar en eindelijk kwam hij van een 
Duitser uit het kamp te weten, dat er 
zeven gevangenen doodgeschoten wa
ren. Onder hen had zich ook Sneevliet 
bevonden, want, dit was den Duitser 
juist zo bij gebleven, toen de ongeluk
kigen de geweren op zich gericht had
den gezien, had Sneevliet nog uitgeroe
pen: .. Heil Moskou.

" 

De Duitsers kregen evenwel in de ga
ten dat Herikhuizen hun gangen naging 
en van een Oostenrijker, die in het kamp 
werkte, kreeg hij de raad voorzichtig 
te zijn. 

Volgens beide boswachters. gebeurde 
er in de jaren 1943 en '44 weinig in de 
bossen om het kamp, hetgeen wellicht 
verband hield met de vele transporten, 
welke naar Duitsland gingen. Mogeliik 
•s ook, dat zich in genoemde jaren alles
binnen 't kamp, dat inmiddels uitgebreid
was, heeft afgespeeld.

Direct na de bevrijding heeft boswach
ter Jansen rapport uitgebracht aan den 
Engelsen commandant, die de leiding 
van het kamp overgenomen had, over al 
hetgeen zij gezamenlijk en ieder voor 
zich, in de afgelopen jaren gezien had
den., 

Met den kampcommandant Berg en 
zijn satelieten Kotella, öberte en Wes
terveld, zijn zij beiden herhaalde malen 
op zoek geweest naar de plaatsen waar 
de qraven zich moesten bevinden. In den 
beginne wisten die beestmensen nergens 
van en eerst wanneer er na graving iets 
gevonden werd, konden zij enige ge
gevens verstrekken. 

Het is en blijft bij hun nog steeds "Es 
ist nicht wahr" en "Ich weisz es nicht," 
en wie weet hoeveel slachtoffers van 
deze sadisten nog in en om het kamp 
begraven liggen. 

Dank zij de oplettendheid en de zorgen 
van genoemde boswachters, heeft men 
althans een begin kunnen maken met de 
opgravingen en zijn er tot nu toe enige 
honderden slachtoffers gevonden. 

Verloofd op Zondag 30 December 1945: 
ANNA LEUNTJE MOBACH 

en 
AART VAN OOSTRUM 

(Aart, L.0.-er en K.P.-er) 
Westbroek, Kerkstraat 137. 

Gehuwd op 29 December 1945: 
A. L. VAN REENEN (Rensdorp)

en 
A. L. RAHUSEN (Mej, Hooft)

Adres: Vondelstraat 1 ta. 

JOPIE OOSTERBAAN 
en 

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

Code dankbaar geven wij kennis van de ge• 
boorte van onzen zoon 

HENDRIK LAMMERT 

28 December 1945. 

H. J. Tiegelaar (Rikus). 
H. Tiegelaar-Klooster.

Mendelssohnstraat 13, Leeuwarden. 

...:. 
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Weekblad v.d. Stichting LO.-Ll(P. 
LAND.ELUKE GRGANISATIE VOOR 

HULP 4\AN- 0NDERDUIKERS 

21e. � u.an Ad :e. o" en 
:e.X.'P...-w.ellÎ<,: 

Nu we uit elkander gaan: 

de politieke partijen in 

9�: de. 9doo.&4daad 

<j).Jjj,i,e.f<,.maat6,e�ij&: 
V�naatde. 
9ununddiap. 

De weg vooruit 
De weg achter ons zullen we eerst overzien nu we 
de weg voor ons op moeten. Als we ons eerst bezin
nen zien we, dat de strijd van ons volk in deze 
tweede wereldoorlog aansluit bij diç van de 80-
jarige oorlog. Het ging er steeds orb de tyrannie 
te verdrijven. Vooral de KP.'s vertonen in hun 
kleine bendeverband sterke overeenkomst met de 
Geuzen. Door het geloof werd gestreden en ge
rechtigheid geoefend in de zin van Hebr. 11 : 33. 
Iedere KP.-er nam de beslissende stap het pistool 
te hanteren in de strijd voor recht en vrijheid, hoe 
onmogelijk het ook leek. 
Deze houding getuigde bij velen van •een profe
tische geloofsdaad 1). Dat er onder de KP.-ers 
naast christenen, socialisten en humanisten waren, 
bewijst dat er nieuwe vormen in eendracht zijn 
kracht toonde. 
De profetische kracht van Christenen om te over- . 
tuigen, was vooral in het begin van de oorlog stei:k 
en velen trokken mee op. 
Het priesterlijk karakter van de LO. is duidelijk. 
De verdrukte landgenoot werd geholpen, niet in 
neerbuigende barmhartigheid, maar wettelijk recht 
en menselijke plicht gaven de doorslag. 
Door d� oorlog zijn wij verdreven uit eigen groep 
en eigen ik en gelukkig genoodzaakt weer midden 
in ons volk te staan. Daardoor zijn we ons be
wust geworden, dat we van dit volk houden: van
af de snol, die Duitse geheimen vertelde tot en 
met de gentleman, die zijn jachtslot afstond voor 
weekends. 
Voor velen is dez.e omstandigheid de gangmaker 
geweest van de verschuiving naar de gemeenschap. 
Alleen het fundament was een zandige ervarings
grond. De gedwongen retraite in de gevangenis 
gaf tijd en gelegenheid voor bezinning op den 
Bijbel en zo kwamen we van ervaring tot over
tuiging. Veel jongeren werd het duidelijk, dat hun 
ontevredenheid over het· vooroorlogse sociale be
leid terecht was geweest. Toen zij zelf honger en 
armoede leden, beseften zij hoeveel leed dit gaf 
en zij begrepen ook in dit opzicht beneden de eis 
van de Bijbel te zijn gebleven. 
Want in de Bijbel zegt de Prediker (8 : 5a) ,,het
voordeel des aardrijks is voor allen". 

Ook hebben wij de wijsheid van God miskend, zo
als die tot ons komt in het jubeljaar, in het "op
dat we allen gelijk zijn" van Paulus en in het jaar 
der vrijlating (Deut. 15). 
De sociale betekenis van dit alles is: gelijkheid,
met behoud van particulier initiatief of korter ge
zegd: gelijke kansen, want die gat God zelf aan 
de Israëlieten. Afgedaan heeft dan de stelling: de 
ongelijkheid is goed, want hij is in de schepping 
gegrond. Wat de schepping ons laat zien is: ver
scheidenheid met een sterke soort(Je1ijkheid. Bij een 
zozeer "afgeleid beginsel" i� het beter eerst te 
vragen wat de Bijbel er van zegt. Afgedaan heeft 
dan de verheerlijking van het liberaal getinte par
ticulier initiatief, dat in de practijk heel vaak in
dividueel-kapitalistisch initiatief werd. Dit beoog
de niet het voordeel van allen, maar het voordeel 
van den sterkste, den meest geleerde of den han
digste. Deze mensen zullen het grootste voordeel 
blijven behalen, maar zij hebben de hulp juist het 
minst nodig. 
Langzamerhand is het velen duidelijk geworden, 
dat er een sociale verschuiving moet plaats vinden 
naar de gemeenschap, die allen omvat. Dat we 
leren moeten eerst te zien naar de verdrukten in 
een volk en naar den kleinen man, dan naar eigen 
groep en persoon. De maatschappelijke bovenbouw 
moet de onderbouw gelijke kansen durven en !"'il
len geven, zij moeten meer op elkaar gaan gelij
ken. Dat brengt sociale vrede en welvaart voor 
ieder; verderfelijke weelde, die gemakkelijk van 
God afvoert, wordt voorkomen. Zo zien wij de 
weg achter ons in zi)n ontwikkeling? En wij hopen 
die met alle kracht voort te zetten. 
Zo geleid te zijn in alle strijd en leed, in alle 
drukte en beslommeringen: wij geloven er dank
baar voor te moeten zijn. 
Enkele dingen, die het belangrijkst ,.i:ijn voor de 
toekomst konden worden besproken. Hier ligt nog 
een geweldig stuk werk voor dichters, schrijvers 
en historici om heP verzet te beschrijven en 
nader te beoordelen. 
Zo spraken we niet over het sterk profetische ka
rakter van onze strijd als het ging om "het recht 
van de overval" of "doden uit noodweer". Ook 
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spraken we niet over het koninklijk ambt van den 
gelovige, zoals dat uitkwam bij rechtshandhaving. 
Nu is de oorlog voorbij, de vrijheid duur gekocht 
en deze tijd kostbaar. We gaan verder. De ver
zetstaak eindigde toen de vrijheid begon. Maar 
de roeping is gebleven. De illegaliteit is voorbij, 

. maar "de gedachtenis des rechtvaardigen" (sterio
logisch, maar ik meen ook nationaal) zal tot zege
ning zijn. Mede daarom keken we achterom. We 
moeten niet cnhistorisch worden. We kunnen er 
tegen te gepaster tijd en wijze op onze fouten 
gewezen te worden. 
Maar men moet de grote lijnen van een groot 
werk niet verbuigen met beschuldigingen van de 
illegaliteit van "over het paard getild", ,,corrup
tie" en "inflatie". Het beneemt ons volk princi
pieel perspectief . 
Het beginsel wordt toch al te. vaak ten onrechte 
getorpedeerd door argumenten van: slechte men
sen die ze voorstaan en ergerlijke feiten, die ont
staan. Het beginsel voor, tijdens en na deze oor
log is hetzelfde gebleven. Er zijn mensen die ge
lijk bleven en ook mensen die in de oorlog anders 
wareri dan voor en na de oorlog. Het is van be
lang dat ons volk dat beseft. Dan recht weet te 
handelen, zonder hoogmoed, om dan na de ver
gelding barmhartigheid te oefenen. Dit is trouw 
aan het beginsel van Je gevallenen en zal '.ot 
zegening zijn. 
De situatie van nu te verkennen is van meer be
lang voor taak en roeping, dan voor wat worden 
zal. In de eerste plaats geloof ik, dat dit hele volk 
en wij allen van soldaten en strijders voor deze 
wereld weer meer soldaten van Jezus Christus 
moeten worden. Wij zeggen dit niet als slaap
middel tegen onrecht, dat op deze aarde is, inte
gendeel. Wij hopen de winst van deze oorlog, die 
zich manifesteert in geloof en gemeenschap te 
mogen behouden. Wij worden verontrust door af
keer van God en wereldse zin, waaraan ieder 
schuld heeft. 
Je ex-koerierster werkt in een interneringskamp 
en zij meldt: de leiding lacht om geestelijke ver
zorging voor de gevangenen. Veldpredikers en 
geestelijken krijgen bij de regeringsorganen vaak 
weinig medewerking. Bewogenheid met berooiden 
betekende in Heiloo, dat van de 18 HARK-over
jassen er 16 aan gegoede mensen werden gegeven. 

' Een inspecteur eiste ze terug. 
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Bij honger en nazi-bewind mocht de kerk alom 
priesterlijk getuigen door IKO.-hulp; onze indruk 
is, dat velen onder ons volk datzelfde getuigenis 
nu niet meer van de kerk willen horen. 
Regeringsorganen genieten geweldige faciliteiten 
en emolumenten van de staat; t.b.c.-patiënten ont
vangen daarentegen per week 5 liter melk en een 
paar ons boter en vlees. 
1eder '}:lederlander is in bet democratisch land, dat 
we weer zijn, mede verantwoordelijk voor alles 
en we moeten dat ook zo zien en niet berusten. 
Daarom zijn al deze symptonen van vandaag be
langrijk voor ons. 
De arfsen kunnen geen auto's krijgen, de waarde
van zieken en zwakken voo, de staat deed bij de 
'}:/azi's opgeld en het rationele staatsmonster bergt 
nog steeds grote gevaren in zich. De staat ver
toont steeds weer neiging offers aan zichzelf te
laten brengefl in plaats van zijn burgers te dienen. 
De staatsorganen, MARVA, UVV, NICA e.d. heb
ben meer aantrekkingskracht dan de charitas en 
de sociale hulpdiensten van de kerken, waar geen 
nationale eer f"n hoog salaris aan verbonden is. Het 
verschrikkelijke is, dat we dtt alles nauwelijks 
meer zien, ja normaal gaan vinden. 
Overal zien we oppervlakkigheid. 
De discussie en het gesprek gelden als de hoog
ste vorm van politiek, terwijl toch een vaste me
ning, gegrond op overtuiging in de politiek veel 
vruchtbaarder is. Eerst genoemde vorm heeft zin 
voorzover eigen wijsheid, onwaarachtigheid en op
portunisme er door ontmaskerd worden. De auto
noom-humanistische Nederlandse modelmens, die 
in wezen goed is, vindt steeds meer erkenning. 
Het is de mens, die zegt het alleen te weten in een 
individualistisch-kapitalistische en (historisch)-ma
terialistische wereld. Deze wereld vol wantoestan
den is een gevolg van de zonde en van de misken
ning van het priesterlijk ambt, waartoe ieder mens 
geroepen is. Deze modelmens relativeert de Bij
belse waarheid en onbelijnd opportunisme is het 
gevolg. Bij al het gediscussieer durft men geen 
beslissing te nemen. Ee!l actieve en gezonde demo
cratie met daadkracht blijft op deze wijze uit. De 
bron van genade en kracht wordt steeds meer ver
laten. Het is een oude en bekende waarheid, die 

. we moeten leren opnieuw te erkennen. Dan zijn 
· we een eind op de goede weg.

Volgens den minister-president zou de plaats van
de illegaliteit in ons staatsleven nog nader vastge
steld worden. Wij zullen moeten beginnen die
zelf te verwerven; wij vochten niet om .verdien
ste, maar om recht. Dat lukt niet altijd en dan
zal een goede overheid: de goeden weldoen en de
kwaden straffen. We hebben echter nog weinig ge
boord van algemene instructies . aan alle diensten,
waardoor-stimulerend en bevorderend wordt opge
treden; om op die wijze de goede illegale werker
te helpen tot voordeel van ons land en volk en
ook van hemzelf. '.Het is de taak van de staat om
dit particulier initiatief te stimuleren en te helpen.
En wat de kwaden betreft, die gestr�ft moeten
worden; we gaan erop vooruit; er worclt · aànge! 

pakt. We lazen van arrestatie wegens corruptie
· bij de RVI. te Haarlem, Prov. Bur. voor Qorlogs
slachtoffers in Alkmaar en Centr. Noodvoorzie
ning van het MG te Leiden. En dit alles in lutte
le dagen. We weten, dat het Bureau Nationale
Véiligheid en de politie, graag alle corruptie zo
snel mogelijk uit willen roeien. Laten volk en re
gering de mogelijkheden vergroten.
En wat zullen we J10g meer zeggen?
We zouden kunnen spreken over het gezin, het
kerkje in de kerk, waaraan we zelf en waaraan
de maatschappij zo weinig aandacht besteedt.
We zouden het kunnen hebben over de schuld van
ons allen, over onze ontrouw tegenover roeping
en verantwoordelijkheid, over het geweldige stuk
burgerlijkheid dat pij al het kerkvolk nog moet
verdwijnen eer we van harte, in kinderlijke een
voud, deelnemen· aan de charitas en het kerkelijk
werk. En de kerk is de enige weg en het goede
begin van opg;,ng voor een volk; daaruit ontluikt
het. Alles wordt ons om niet toegeworpen en dit
volk zal waarlijk groot heten bij God en de men
sen.
De weg voor ons uit, wij weten het rijker en ze
kerder dan ooit: moet via de Bijbel lopen. En ver
der: gezien de publieke geest van de .strijder voor
recht en vrijheid luidt ons advies: neem vooral
deel aan het politieke leven.
Overtuig dit volk van wat in U leeft, bewaar de
offerbereidheid en draag die uit. In Zaandam is
op een kiesvereniging al gebleken, dat de ex-ille
galen door hun argumenten de mensen wisten te
winnen.
Niemand behoeft teleurgesteld te zijn om de gang
van zaken of de machten, die zich openbaarpen
na de oorlog. Gedurende de strijd heeft dit volk
ons geholpen en ons zijn vertrouwen gegeven on
der zeer moeilijke omstandigheden; dat is een
goed teken!
Nu geen vertrouwen, omtlat andere kwaliteiten
nodig zijn?
Dat zeggen sommigen, omdat zij door schuilkel
derpolitiek, na de oorlog een minder grote over
gang dan de illegale werker hadden te maken en

zo heel snel weer in vorm waren. De mummies 
wer�en weer ambitieus. En sommigen geschikt, 
prec1èl; zo als gedurende de bezetting. De kwali
teiten die het Nederlandse volk_ vraagt van zijn 
leiders bezitten vele illegalen ook. Vooral tech
nisch-organisatorisch is er nog veel en belangrijk 
werk te doen in de politieke partijen. We hebben 
hoop en vertrouwen nu evengoed nuttig te kunnen 
werken in publieke zin als gedurende . de oorlog. 
Want we mogen niet uit elkaar gaan en daarom 
willen we samenwerken met de politieke leiders. 
Het begrip zal groeien en de tegenstellingen zul
len overbrugd worden! 
Treedt vooral bescheiden, maar beslist op. Studeer 
hard en zorg dat je de zaken waar je over spreekt 
onder de knie hebt. De bezinning zal gelijke tred
moete11 houden met de activiteit, anders zal ons 
werk in de politieke partijen, samen met ons volk, 
op niets uitlopen. Bovendien hebben velen van ons 
een achten;tand in te halen, omdat deze totale 
oorlog onze gehele aandacht vroeg. Laat U niet 
van de wijs brengen door opmerkingen dat ge te 
ironisch of te ethisch of te veel gevoelsmens zijt. 
In de politiek is ook nodig een ontplooiing van den 
mens in al zijn kwaliteiten van hoofd en hart. Het 
is van groot belang, dat er een intensiever ver
keer komt tussen ons volk en de politieke partijen. 
Hier ligt een belangrijke taak als gangmaker voor 
alle werkers. 
Wij kunnen op zuiveringsbesprekingen wel bezwa
ren hebben tegen een burgemeester-kamerlid en 
een oud-minister-kamerlid; 't is goed maar het 
helpt niet. Veel beter is het als van onderen af de 
politiek vernieuwd ·wordt. 
In het algemeen geldt: na het beginsel, de persoon, 
ook voor de politieke partijen. Dat zij niet krach
tig oproepen tot zuiverings- en vernieuwingsacti
viteit, îs een aanklacht tegen henzelf. De tijd van 
beproeving, die achter ons ligt met zijn gebroken 
ruggen en verkrachte gewetens bewijst de nood
zaak, dat sterk op den persoon gelet moet worden. 
Bovendien is het onprincipieel de voordeolen van een 
juiste beoorcteling, die deze oorlog in dit opzicht 
biedt onbenut te laten en voormannen te hand
haven, die, hoe bekwaam ze ook zijn, hun talen
ten gedurende de oorlog in de zweetdoek der angst 
b_:groeven. De slapl)e houding van sommige par
tt1en geeft de indruk, dat er een clique-geest 
heerst. De stem van bet volk boren we te weinig
in commissies en oproepen, daardoor krijgen we 
soms de indruk dat men het onder elkaar wel af
kan. Dat is niet goed, het is ongezond en vooral 
ondemocratisch; het wekt niet ten leven maar ten 
dqde. De menser. gaan naar " oog en oor" van de 
regering in plaats van naar het kamerlid van hun 
partij. Maar dit alles mag voor niemand van ons 
aanleiding zijn om terzijde te blijven staan. In de 
oorlog zijt gij sterk gewor!len; hoe zwak, gering en 
weinig bekwaam ook in het begin; gij hebt kracht 
en wijsheid gekregen. Volhardt dan ook nu, om
dat we dit volk kennende, ervan overtuigd zijn, 
dat er een gezond en actief politiek leven zal
kunnen ontstaan, met een levendige band tussen 
leden en leiding van de piltieke partijen. 
Denk niet, dat wij willen moraliseren en prekerig 
willen optreden. Dat is allemaal te menselijk van 
aard en we moeten genoeg vechte1, tegen ontevre
denheid, wrok en afgunst, dan dat we al dat klein� 
menselijke zouden willen versterken. Maar actuele
verklaring van den Bijbel is nodiger, dan ooit, 
bovendien moet de nieuwste vertaling door ieder , 
persoonlijk nog weer vertaald ·worden in de taal 
en begrippen van vandaag. Dat is getuigen, waar
door geloof wordt ,:ewekt en versterkt en opnieuw 
zal zich het wonder van de Gideonsbende vol
trekken, van de gelovig strijdbare mensen die er 
op uittrekken. 

DE 'JfJEÇ 'VOOR'WJ' hebben we in grote lijnen 
afgebakend; laten we recht op het doel, waarheen 
we geroepen worden, afgaan; niet afwijkende noch 
ter linker, noch ter rechter zijde. 
De. weduwen en wezen en de gewonden zijn ver
zorgd; nu gaan we uit elkaar en dat is goed, want
we moeten gaan staan temidden van ons volk. 
Van vrienden en kameraden in een beperkte ge
meenschap moeten we weer op burgers worden van 
de beide koninkrijken, met een grote en een kleine
K, 2) waarin we leven en waat'toe we geroepen
zijn. We moeten geen aparte ontevreden groep 
oud-strijders worden naast ons volk; maar helpen 
de politiek, die het leven van een volk zo sterk 
bepaalt, in constructieve banen te leiden. 
Zo gaan we ·verder vol goede moed. Eri wat we in 
moeilijke tijden baden, blijven we ook nu bidden: 
doe Gij ons, o God in grote trouw aan U voort
gaan. 

1) Volgens de Bijbel is ieder gelovige in navol
ging van Christus geroepen tot een koninklijk (recht 
en beheersing van de scheJJping), profetisch (ge
tuigend, predikend) en priesterlijk (offer, liefde en 
barmhartigheid) ambt. 

2) k = koninkrijk der Ned., K
Gods. 

Koningrijk 

Boem ... boem ... 's Avonds voor onze 
bevrijding grommen de tankkanonnen 
onzer bevrijders. hun zangen. 
In het aangrenzende dorp hebben ze 
zich genesteld. Soms patrouilleren ge
allieerde soldaten en dan grommen de 
kanonnen weer. Want er zit nog een 
koppel moffen in een school. 's Anderen
daags ... De een vertelt ons dit, de an
der dat, en overtreft nog weer den vo
rige met sensatie en . . . leugens. 
De B.S.-leiding is paraat, doch waarte
gen? Wie weet iets met zekerheid? Ieder
een . . . • . en in deze omstandigheden 
dus niemand. Dan maar op verkenning. 
En 2 koeriers die gereed staan voor pa
trouille naar het Westen, moeten nu 
maar naar het Z.-Oosten. �Oranjeband 
bij de kous in, broodje mee ... kloppend 
hart. 
Onderweg opgewonden burgerij, hos
send, aarzelend vlaggend, hoe verder
op des te uitgelatener, borrelschenkend 
aan iedereen, die slikken kan, zelfge, 
maakt bitter, of al te zoet. Plots een 
auto vol moffen, ook op verkenning. 
Weg vlaggen, weg volksoplopen, ver
schrikt achter de heggen en bomen. 
Wij verder maar, worden door burgers 
gewaarschuwd. . . gevaarlijk, nog veel 
moffen in de buurt der tanks. Doch on
ze, B.S. moet toch weten, hoe of wat? 
Verder. 
De arbeidsdienst kapte gisteren bomen 
om, liet ze dwars over de weg vallen. 
om Duitsland de overwinning te bezor. 
gen, ha, hal Bij een patrouille stoven 
de tanks er over heen, waggelend als 
grote ganzen. Ineens weer een schiet, 
partij. Burgers beginnen in drommen 
het veld in te vluchten met kroost en 
bagage. Verder nog maar. 
Achter de huizen langs, nu de weg be
schoten wordt. 
En dan staan we na een korte ren voor -
bij een scherpe bocht, vlak tegenover 
de tanks, de monsters van staal, hun 
draaibare geschuttorens steeds in be· 
weging. De manschappen (het zijn Po
len) rokend, lachend, zich verkledend .... 
Hoe? Is dat oorlog? Of spel? Neen! deze 
mannen zijn gewend aan het gevaar, ze 
komen al van Normandië, altijd vech
tend, schietend, om ons te bevrijden. 
We krijgen tranen in de ogen bij het 
zien dezer soldaten. Bravo, onze be
vrijders, hoera! Nu information! Ban
den om, naar den commandant. 
O schrik, daar lopen ook al een paar 
(oud?) nazivriendjes. Ook information? 
De commandant jaagt ons allen terug, 
beduidt in het Duits dat de vijand na
dert. Dadelijk ,gromt weer het kanong'e
bulder links en rechts, om en over de 
dekking, die we vonden. Huizen in 
brand, glasgerinkel. De stens zenden 
hun fluitende vuurstreepjes over en 
weer. In een rustig ogenblikje wij weer 
naar den commandant. Yes eb 
Jawohl, de bruggen naar ons dorp zijn 
niet geladen en niet bezet. Jawohl, de 
ondergrondse staat klaar. Wanneer 
denkt U de toegangsbrug .tot ons dorp 
te bereiken? Kaarten erbij ... sigaretje 

kameraadschappelijk, klaar! Nu 
dadelijk terug naar onze O.D.-leiding, 
ons verschuilende voor de pottenkijken
de (oud?) nazivriendjes. Trappen maar, 
vooruit, surrogaatje, piep op de maat 
yan ons juichende hart. 
's Middags . . . donderend, in grote stof
wolken, razen de tanks ons dorp bin, 
nenl Vrij! Vrij! Vrij! Leve de Koningin! 
Leve Nederland! De O.D. kon zijn taak 
beginnen. 

M.
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In het stille dorpje Oosterwold� 
(Celderland) werd in de eerste 
jaren van de bezetting geen 
directe last van de Moffen on
dervonden. Dit werd evenwel 
anders toen in September 1944 
een stelletje K.K.-schurken bij 
een arrestatie van Joden werd 
uiteengeslagen. Eén dode en 
twee gewonden konden de over
blijvende "kameraden" aan hun 
chef melden als "gevallen bij 
de uitoefening van hun plicht". 
Maar nu was het dan ook of 
de hel op Oosterwolde werd los
gelaten. Veertig jongemannen 
werden weggevoerd naar het 
concentratiekamp te Amersfoort. 
Misschien hadden de Duitsers 
gedacht hierdoor het verzet in 
dit, volgens de Duitsers "onher
bergzame oord", te breken, 
maar dit gelukte hun niet. Het 
volgende is hiervan wel het be
wijs. 
Op een mooie dag in de maand 
Februari '45 moest een Engelse 
Spitfire een noodlanding maken 
in de polde_r van Oosterwolde. 
De inzittende piloot maakte di
rect dat hij uit de voeten kwam. 
Ondanks het feit, dat in de pol
der wel twee voet water stond. 
wist hij een schuurtje te be
heiken, waar hij zich verborg. 
Inmiddels waren moffen al ISij 
het vliegtuig verschenen. Deze 
waren natuurlijk woedend dat 
de piloot was verdwenen en zij 
begonnen direct te zoeken. De 

erzetsbeweging was inmiddels 
ook op de hoogte gekomen van 
:ie verblijfplaats van onzen Tom
my en men sprak af hem des 
avonds te helpen, daar het 
overdag door de moffen zou 
worden bemerkt. 
Toen een. tweetal mannen er op 
uit ging om te proberen contact 
met den piloot te krijgen, kwa
men ze de beide politiemannen 
van Oosterwolde tegen, met 
den Tommy in hun midden. Ze 
sloten zich bij de politiemannen 
aan en begaven zich naar het 
huis van één hunner. 
De beide wakkere politiemannen 
was ter ore gekomen, dat de 
piloot zich in het bovenbedoe�
de schuurtje bevond. Ze be-

sloten, als goede politiemannen 
hem te "arresteren". Nadat de 
kleding vc;m den piloot was ver
wisseld voor de kleding van 
.. landarbeider" werd de "arres
tant" gekleed 1in een bruine
overjas, per fiets meegenomen. 
De Duitsers waren nog steeds 
açtîef en hadden juist de weg 
afgezet die het drietal over 
moest. De legitimatiepapieren 
van elken voorbijganger' wer -
den nauwkeurig nagezien. 
Maar de Duitsers achtten het 
niet nodig om de beide politie
mannen met den "arrestant" te
controleren op papieren. Die 
waren vanzelfsprekend in or
de! 
De 'rest laat zich gemakkelijk 
raden. De Tommy werd door de 
verzetsmannen, die er dit keer 
wel heel gemakkelijk afkwa
men, overgenomen en met be
hulp van L.0.-werkers uit het 
naburige Oldebroek opgebor-· 
gen. Daar verbleef hij o.m. zes 
weken in het huis van een koe
rierster. Vandaar werd hij vi.a 
Arnhem door de · Duitse linies 
gebracht. 
Een brief uit Engeland met een 
foto van onzen Tommy met zijn 
vrouw wordt door de koerier -
ster als aandenken zorgvuldig 
bewaard. 
Omdat de piloot o.nvindbaar 
bleef werd iemand uit Ooster -
wolde, die de parachute in huis 
had, gearresteerd. Deze is bij 
de "Woeste- Hoeve" te Apel
doorn gefusilleerd als repre
saille voor de aanslag op Rau
ter. Toch een slachtoffer, al was 
het dan een onschuldige. 
Doch over het kleine kerkhof 
van Oosterwolde steeg, bij zijn 
begrafenis, omhoog het zege
lied der tijdelijke en eeuwige 
overwinning. Ook hij had kun-

t nen spreken, maar hij zweeg, 
en gaf zijn leven voor zijn 
vrienden. 
Blijdschap . . . . maar ook droef
heid. Doch beide kunnen ons 
niet afbrengen van de weten
schap: .,Wij moesten onze plicht 
doen, voor God, voor Koningin, 
voor ons Vaderland!" 

B. 

K :o R T V E R S L A G 
VERGADERING K.P., GRONINGEN 

Groningen, 15 Dec. 1945 (C.JM.'V.-Gebouw te Groningen). 
Piet opende . de vergadering m�t e;n uitenzetting over het Afwikkelingswerk 
der L.K.P. 
Daarna wees hij op de taak der L.K.P. t.o.v. onze. gevallen vrienden, het 
verzorgen van de nagelaten betrekkingen, het aan de kaak stellen van mis
standen en het behartigen van de belangen van onze K .P.-ers. Vervolgens 
gaf hij het woord aan den Prov. vertegenwoordiger, die een kort verslag gaf 
van het afwikkelingswerk dat tot hiertoe is verricht. Hij merkte op dat er 
nog niet veel animo was geweest en wekte alle leden op tot medewerking, o.a. 
,erstrekken van inlichtingen, het doorgeven van namen en adressen van onze 
menschen, koeriersters, medewerkers enz. 
Hij wees er op dat alles in Groningen 11og weinig overzichtelijk is, daar de 
K.P. hier meestal los werkte en niet in een georganiseerd verband. 
Nadat Piet enige vragen beantwoord had, kwam Bob binnen, ·die door hem 
verwelkomd werd. 
Bob gaf een duidelijk beeld van de werkwijze van de L.K.P., die nu was 
overgegaan in de Stichting L.0.-L.K.P. Hij haalde enige voorbeelden aan 
van· verschillende dingen, waardoor hij aantoonde, dat o�s werk niet voor 
niets wordt gedaan t.o.v. het verzorgen van nagelaten betrekkingen, mede
werking verlenen, als b.v. bij arbeidsbemiddeling enz., hij spoorde aan tot 
het verzamelen van gegevens voor de te houden tentoo.nstelling in het bui
tenland. 
Hierna kwam het onderwerp "onderscheidingen" ter sprake. Hieromtrent liepen 
de meeningen nogal uiteen; besloten werd, allen voor te dragen voor een 
or;derscheiding en het verder aan de leden zelf over te laten . 
De Bestuursverkiezing werd gehouden, waarbij Ben weer als Prov. vert. werd 
gekozen, terwijl er een drietal werd gekozen voor het te vormen Bestuur. 
Daar het reeds zeer laat was geworden ging men over tot de Rondvraag, 
waarin werd voorgesteld het heffen van contributie. Dit zal nader door het 
bestuur besproken worden. 
Men vestigde er nogmaals de aandacht op, dat de band in de K.P. moet 
blijven voortbestaan. Daarom ook zullen de vergaderingen nog geregeld wor· 
den gehouden. 
Opgemerkt wordt, dat het Mededeelingenblad nog te weinig gelezen wordt. 
Hierna wordt de vergadering gesloten. 

* 

BUREAUV E RGAD E R I N G
VAN DE G.A.C:.· OP 2 JANUARI 1946 

De pleno-vergaderingen van de GAC vinden sinds het Bureau der GAC uit
gebreide volmachten heeft gekregen, niet geregeld meer plaats; uit hoofde 
van dien zullen wij voor zover mogelijk een 'kort verslag publiceren over 
hetgeen besproken wordt op de bureauvergaderingen. J.l. Woensdag werd o.a. 
op de vergadering medegedeeld, dat in de Ministerraad een beslissing zou 
gevallen zijn over het uitreiken van onderscheidingen aan oud-illegale werkers. 
Het is waarschijnlijk, dat men ertoe zal overgaan decoraties uit te reiken. 
Voorts werd een plan van de Stichting 1940-'45 besproken, waarbij werd 
voorgesteld, een Gedenkboek voor de gezamenlijke illegaliteit uit te geven. 
De 9pbrengst hiérvan zal ten bate komen van de Stichting 1940-'45. Overste 
Claessens, verbonden aan het Directoraat-Generaal van Justitie bezocht voorts 
de vergadering om zijn plan tot het vervaardigen van een film over het ver
zet uiteen te zetten. 
Het is zijn bedoeling in deze film de geestelijke achtergrond ,van het verzet 
te belichten. De film zou ook in het buitenland kunnen worden vertoond. De 
opbrengst zal eveneens zijn voor de Stichting 1940-'45. 
Overste Claessens werd verzocht zich met den Heer Lichtveld, die een derge
lijk plan heeft geopperd in verbinding te stellen, om tot een gezamenlijk ont
werp te komen, waarover de GAC eventueel beslissing .zou kunnen nemen. 
Van � aanwezigheid van Overste Claessens werd gebruik gemaakt om nog. 
enige POD- en Vrijlatingsproblemen fe bespreken. Daami\ werd nog van 
gedachten gewisseld over een eventuele wijziging van de statuten der GAC, 
waarna ook het voorstel van de GOIW werd aànvaard, om de secretarissen 
van GOIW en GAC de wederzijdse vergaderingen te laten bijwonen, zij het 
zonder stemrecht. 
Ook de secretarissen van de werkgroepen der GOIW zullen in staat worden 
gesteld de sectie-vergaderingen van de GAC bij te wonen. 
Over eventuele radio-uitzendingen ten behoeve van de illegaliteit werd mede
gC:deeld, dat een zendtijd van ongeveer tien minuten per week beschikbaar 
zal komen. Voorts kwam nog het Eregrafhof ter sprake, gezien het feit, dat, 
dit een landelijke aangelegenheid is geworden achtte men het gewenst, dat\ 
een nieuw meer landelijk comité werd gevormd, waaraan eventueel werk
eomité's, verbonden zouden kunnen zijn. 



,' 

• 

Het was Woensdagavond van de Se November van 
verleden jaar. De lijn Apeldoorn-Amersfoort moest 
er uit, liefst ongeveer midden op de Veluwe. Een 7 
tal jongens ging er 's avonds op af. De ladingen waren 
kant en klaar, verpakt in een grote veekoekdoos met 
een waterdicht zeiltje erom heen. De jongens knip
oogden al eens tegen elkaar en vroegen zich af wie 
dat vrachtje onder zijn hoede moest nemen. Het was 
geen kleinigheid! Er zaten 5 'ladingen in. Als er iets 
gedaan moest worden, dan ook zo goed mogelijk! Om 
ongeveer 6 uur 's avonds fietste het gezelschap 
langs de bochtige, zandpaadjes van de Veluwe. Het 
was ongeveer 10 km fietsen en heus geen pretje 
in dat vieze druilerige weer, zoals het dien avond 
was. Modder en water was het op de zan!lpaadjes. 
Halverwege wachtten de jongens even in een kippen
hok, om dan meteen de spullen nog even na te zien. 
De twee stens werden vlug in elkaar gezet. De pisto
len nog aan een laatste inspectie onderworpen en 
voort ging het. N<1. ongeveer een goed half uur gefietst 
te· hebben verborgen we onze karretjes netjes tussen 
de struiken op een voor ons gemakkelijijk terug te 
vinden plekje en te voet ging het nu verder.�Dwars 
door het land, over prikkeldraadomheiningen zochten 
we onze weg naar de spoorlijn. Het was niet ver van 
Stroe. Zo nu en dan �eerklonk een gekraak, dat ver
oorzaakt werd, dcordat een jas of broek "gekraakt" 
werd, door de punten van het prikkeldraad. 
Niet fang duurde het of de spoorlijn stak somber en 
stil af tegen de kale achtergrond. Hij moest juist hier 
genomen worden, want mocht een""'rein blijven steken 
op dit kale stuk, dan was het een gemakkelijk te 
vinden prooi voor de vliegtuigen de andere dag. 
Vlug namen de jongens de afg�sproken plaatsen in. 
Aan weerszijden twee man als bewaking, elk met een 
sten. De drie anderen begonnen vlug de ladingen aan 
te brengen op afstanden van ongeveer 100 meter. 
Het waren er vier kleine en een grote. Alleen het 
knerpen van het grint verstoorde zo nu en dan de 
doodse stilte. Het was stikdonker. De regen druilde 
nog altijd troosteloos neer. Ineengedoken zaten de 
wachtposten aan de kant van de lijn. Na ongeveer 
een half uur hoorde men in de verte een dof gerom
mel, dat langzaam aanzwol. Vlug plat· op de grond 
en daar daverde denderend een trein voorbij. Jammer 
dat hij zo vroeg kwam. Een uurtje later h!1d hij moe
ten komen. 
Rustig werkten de drie op de lijn nu weer verder. Nog 
5 minuten dan zou alles voor elkaar zijn. Nog twee 
minuten...... nu nog de tijdpotloden indrukken, de 
wachten waarschuwen en ...... alles zou klaar zijn als, 
.. ..... ja als! 
,,Hoor jij niet iets," fluisterde Tom (een van de be
wakers richting Amersfoort) tegen Ab. 
,,Ja, wat zou het wezen," antwoordde Ab. 
,,'k Hoor praten zeg!" 
,,Ik ook, Hollands? Kun je 't verstaan?" 
Stilte ...... 

"Nee, Duits zeg! Hoor 't gebonk van zware laarzen 
eens! Een patrouille." 
Een scherpe blik werd achterwaarts geworpen. Ze 
moesten haast klaar zijn, naar de tijd te rekenen. Te
rug trekken? De Duitsers de ladingen onschadelijk 
laten maken? Dat nooit! 
,,Ben je klaar?" 
,,Ja, 'k heb 'm op automatisch gezet, hoor!" 
,,Goed." 
,,Dichtbij !_aten komen, Tom." 
,,Ja, ik begin wel." 
't Fluisteren hield op. Doodse stilte alom, die alleen 
gestoord werd door het aanzwellend geluid van laar
zen op zand en kiezelstenen. Nog even een geritsel 
van een stenschutter, die een betere positie koos. 
Daar -doemden donkere gestalten op. Twee, drie ...... 
vier...... hoeveel precies was niet te onderscheiden. 
Afstand ongeveer 20 Meter. 
,,Halt, oder es wird 'geschossen," schreeuwde Tom. 
"Es wird gleich wiedergeschossen," klonk het van de 
andere kant ...... 
Klikken van rustpallen ...... een scherpe knal, een vuur-
straal in de donkere nacht ...... de parabellum van Tom 
weigerde niet. Een tweede schot volgde, een derde ...... 
ondertussen ook tegenvuur van de moffen. 
Maar de stenschutter? Hij haalde de trekker over, 
maar...... pats! De sten weigerde, bliksemsnel de 
spangreep terug gehaald, weer de trekker overhalen 
en...... daar ratelde .het eerste salvo. Na het salvo 
doodse stilte'. Nog twee sah:o's werden gegeven vlak 
over de spoordijk. Toen werd alles weer stil. 
De terugtocht werd aanvaard. Gelukkig niemand ge
wond. De anderen hadden niets van de naderende 
Duitsers gemerkt, ze waren volkomen verrast door 
het vuren. Toch had Cor nog' kans gezien het tijd
potlood met zo'n mooi rood veiligheidspennetje van de 
hoofdlading in te drukken. In de haast vergat hij 
eerste nog de veiligheidspin te verwijderen en is toen 
weer teruggegaan om die laatste belemmering weg te 
nemen. Om de andere in te drukken was in de ge
geven omstandigheden niet verantwoord, daar ze te 
ver uit elkaar lagen. 
Vlug naar de fietsen en naar huis. Een van de jongens 
stapte in de haast op een plekje, waar geen zand 
maar. ..... water was. Kopje onder. Een ander knotste 
tegen een paal op. De reactie op de grote spanning 
van zojuist openbaard zich in een zenuwachtigheid. 
,,'t Was ook zo'n hels lawaai in die doodse stilte," 
zei er een. Veilig kwamen we thuis. 
Een half uur na het indrukken van het tijdpotlood, 
verkondigde een luide explosie, dat er iets niet in orde 
was met de lijn . 
Bij nader onderzoek bleek, dat er een mof gewond 
was en twee anderen gedood. 

De K.P. kon tevreden zijn over Ret resultaat van 
de actie op die druilerige Woensdagavond, in No
vember. 

P. A. 

'--·----------!--------------.--------------*--

•

• 



.- � - -

S)S)MOJEDS) BJELJEID JEN TROUW
l)l)

Aanvankelijk in ons Kerst- en Nieuwjaarsnummer 
geconstateerd, dat het vrij gemakkelijk is om de 
eerste gebeurtenissen in de geschiedenis van de 
Militaire Willemsorde op te sporen, is mij intussen 
gebleken, dat dit toch niet zo heel eenvoudig is. 
De mij van bevriende zijde ten dienste gestelde 
gegevens vertoon en nogal enige verschillen. 

Om een goed beeld te krijgen van de ridderorden, 
die volgens de arft. 66 en 67 van de Grondwet 
zijn ingesteld, bepaal ik mij in dit artikel tot de 
vermelding - met enige omschrijvingen van de 
bijzonderheden - van de bestaande ridderorden. 

I 

Zoals reeds hierboven opgemerkt, worden, volgens 
de artt. 66 en 67 der Grondwet, ,,Ridderorden op
110orstel des Ko11ings, door een wet ingesteld en 
mogen vreemde orden, waaraan gee11 verplicbtin
ge11 zijn verbo11dc11, worde11 aange11ome11 door den
Xo11ing en, meL Zijne toeslemmi11g, door de Prinsen
vau Zijn 'Jfois.
111 gee11 geval mogen andere• 'Nederlanders of de 
l'ree111dcli11ge11, die in 'Nederlandse Staatsdienst zijn,
vree111de ordeleke11e11, titels, rangen of waardigheid
aannemen zo11der bijzonder verlof van den Koning." 
Ridderorden worden door den Koning uitgedeeld, 
doch in�esteld bij een wet, waarvan het initiatief 
uitsluitend bij den Koning behoort. 
Het dragen van een Nederlands orde-teken, zonder 
daartoe gerechtigd te zijn, is strafbaar. Het dra
gen van een vreemd ordeteken, zonder daartoe ge
rechtigd te zijn is niet strafbaar gesteld. 
Wel het aanvaarden van het recht om zo'n orde
teken te dragen zonder verlof va·n den Koning. 

MILITAIRE WILLEavi.SORDE. 

De M.W.O. is ingesteld bij de wet van 30 April 
1815. Zij strekt tot beloning van uitstekende daden 
van moed, beleid en trouw, bedreven door hen, 
die ter zee of te land, (hier is nog geen sprake 
van: ,,in de lucht"), in welke betrekking ook en 
zonder onderscheid van stand of rang, den Koning 
en het vaderland dienen. 
In bijzondere gevallen kan de' M.W.O. worden 
gegeven aan vreemde krijgslieden, niet in Neder
landse dienst. Het grootmeesterschap der orde 
Grootmeesteres der Nederlandse orden is H.M. 
de Koningin is onafscheidelijk aan de Kroon der 
Nederlanden verbonden. 
De M.W.O. bestaat uit vier klassen: 
Grootkruisen, Commandeurs, Ridders van de 3e en 
4e klasse. 
De krijgslieden te water en te land, die onder de 
rang van officier tot ridder worden benoemd ont
vangen een extra soldij, het z.g. ridd�rsoldij, 

1 

over
eenkomstig de bepalingen der wet van 22 April 
1864. 
De zinspreuk van de M.W.0. luidt: ,,Voor moed, 
beleid en trouw". 

ORDE VAN DE NEDERLANDSE LEEUW. 

Deze orde is ingesteld bij de wet van 29 Sept. 1815. 
Zij strekt ter vererende onderscheiding van alle 
Nederlanders, die bewijzen �en van beproefde 
vaderlandsliefde, van bijzondere ijver en trouw in 
het volbrengen van hun burgerplichten, of van bui
tengewone bekwaamheid in wetenschappen en 
kunsten. 
De orde van de Nederlandse Leeuw kan in bij
zondere gevallen ook aan vreemdelingen worden 
gegeven. 
Evenals bij de M.W.O. is het grootmeesterschap 
onafscheidelijk verbonden aan de Kroon der Neder
landen. 
Bestaat de M.W.O. uit vier, de orde van de Ne
derlandse Leeuw bestaat uit drie klassen: Groot
kruisen, Commandeurs en Ridders. 
Zij, die zich door nuttige cîaden, door zelfopoffe
ring of door andere blijken van mensenliefde een 
onderscheiding waardig maken, worden onder de 
naam van BROEDERS aan de orde verbonden. 
De broeders genieten een toelage van f 200.- per 
jaar, die voor de helft op de weduwe overgaat. 
De zinspreuk dezer orde luidt: ,,Virtus Nobilitat", 
waarvan de vertaling is: ,,De deugd adelt." 

ORDE VAN ORANJE NASSAU. 

De orde van Oranje-Nassau is bij de wet van 4 
April 1891 ingesteld, welke is gewijzigd bij ·de wet 
van'21 Maart 1923. 
Zij strekt tot vereerende onderscheiding van Ne
derlanders of vreemdelingen, die zich jegens den 
Koning en de Staat of jegens de maatschappij op 
bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt. 
Ook bij deze orde is het grootmeesterschap onaf
scheidelijk aan de Kroon der Nederlanden verbon
den. 
De orde van Oranje-Nassau bestaat uit vijf klassen 
en een ere-medaille. Grootkruisen, Groot-officieren, 
Commandeurs, Officieren en Ridders. 
De eremedaille, welke in brons, zilver en goud kan 
worden uitgereikt, vertoont aan de keerzijde een 
W. met het rondschrift: ,,God zij met ons".
De zinspreuk dezer orde luidt: ,,Je Maintiendrai".

HUISORDE VAN ORANJE. 

Behalve de hierboven besproken orders kennen we 
nog de zgn. Huisorder van Oranje noemen. Deze 
orde is in 1905 door H.M. de Koningin, als Hoofd 
van het Huis van Oranje-Nassau ingesteld. Dit 
is echter een "Huisorde"; zij behoort dus niet tot de 
orden van de staat; de kosten zijn dan ook voor 
rekening van de Koningin zelve. 
Grootmeesteres der Huisorde is H.M. de Koningin. 
Ook deze orde is - evenals de orde van Oranje
Nassau - verdeeld in vijf klassen: Grootkruisen, 
Groot-officieren, Commandeurs, Officieren en Rid
ders. 
Het verschil van de Huisorde van Oranje bestaat 
in een glimmend Gouden Kruis, gebiesd met rood 
émail; in het midden van het kruis een mat-gouden 
hartschild, vertonende aan dè voorzijde het wapen 
van Oranje in émail, aan de keerzijde in relief een 
gekroonde W, tussen de armen, in een cfoorlopende 
dubbel gouden ring, op wit émail, in gouden let
ters de zinspreuk: ,,Je maintiendrai". 
Het matgouden hartschild, waarvan hier sprake is, 
is het wapen van het oude Prinsdom Oranje; de 
kleuren van hèt Kruis zijn die van het Huis Chalon, 
dat het Prinsdom in het Huis Nassau overbracrt. 
De zinspreuk "Je maintiendrai" is het oude devies 
der Prinsen van Oranje, zowel uit het huis Chalon 
als later uit het Huis Nassau. 

Gelijk in rang met de tweede klasse, - die 
der Groot-officieren van de Huisorde van 
Oranje dus, - staan diegenen, wien de gou

den Eremedaille voor Kunst en Wetenschap is 
toegekend; terwijl gelijk in rang met de vier
de klasse, die dus der officieren van de Huis
brde van Oranje, diegenen staan, wien de zil
veren Eremedaille voor Kunst en Wetenschap 
is toegekend. 

Deze Eremedaille is - zoals hieruit blijkt -
van goud of zilver, ter middellijn van 50 milli
meter, vertonende aan de voorzijde de beeltenis 
van H.M. de Koningin, aan de keerzijde het 
wapenschild van Oranje, waarboven weer de 
zinspreuk "Je ma.intiendrai" en waaronder ae 
woorden "Voor Kunst en Wetenschap". 

De versierselen der Huisorde van Oranje, alsmede 
de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap, worden 
gedragen aan een oranje lint. 
Ook aan dames kan deze _prde worden verleend 
doch in dit geval zonder aanduiding van klasse. 
De titel van een dame is dan: Eredame in de Huis
orde van Oranje". 
Het versiersel voor dames is het kruis cter Orde, 
gelijk aan, doch een weinig kleiner dan dat der 
ridders, gedragen aan een strik van het ordelint 
op de linkerschouder. 

De Huisorde van Oranje bevat ook nog die
genen, die door de(n) Grootmeester(es) wor
den begiftigd met: 
1. HET (gouden of zilveren) KRUIS VAN
VERDIENSTE. Dit Kruis van verdienste is het
Ridderkruis, geheel van glimmend metaal, zon
der émail, mll/i de kenspreuk op een grond van
hetzelfde metáal, gedragen aan een lint.
2. DE EREMEDAILLE ter middellijn van 30
millimeter, in glimmend goud, zilver of brons,
vertonende aan de v.oorzijde een hartschild
met het wapen van Oranje, waarboven de
kenspreuk : :Je Maintienclrai" en waaronder
twee gekruiste oranje-takken;
aan de keerzijde een gekroonde W. waarbo
ven de woorden "Voor Verdienste" en waar
onder ter weerszijde een kleine oranjetak, ge
dragen aan een lint als dat der ridders.
Met het kruis van verdienste kunnen ook da
mes begiftigd worden.
Uitvoering en wijze van dragen correspon
deren weer op die der eredames in de Huis
orde van Oranje.

ORDE VAN DE GOUDEN LEEUW 

VAN NASSAU 
.. 

Als gemeenschappelijke Orde der beide takken van 
het Huis van Nassau, is in het jaar 1858 door 
Z.M. Koning Willem IV en Z.K.H. den Groot
hertog van Luxemburg, Hertog van Nassau, de
Orde van de Gouden Leeuw v,m Nassau ingesteld.
In 1890 werd deze Oràe uitsluitend Huisorde van
Z.K.H. den Groothertog van Luxemburg, doch is
in 1905 weer hersteld als Huisorde, welke door
de hoofden der beide liniën van het Huis van Nas•
sau kan worden uitgereikt. Deze orde bestaat
slechts uit één klasse.

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

In een volgend artikel hoop ik enige aandacht te 
schenken aan de met de Militaire Willems Orde 
gedecoreerde vaandels, oorlogsbodem enz. aan de 
vorm van deze ridderorde en aan nog enkele bij
zonderheden uit haar geschiedenis. 

,,FRITS". 



INGEZONDEN 

In uw blad hebt u verschillen
de principiële bezwaren geuit 
tegen het verlenen van onder
scheidingen aan oud-illegalen. 
Ook uit gesprekken met enige 
leidende figuren uit de verzets
beweging vernam ik dezelfde 
opvattingen. 
Het komt mij voor, dat bij het 
afwegen van het voor en het 
tegen, één kant van deze kwes11 

tie niet voldoende is belicht, n.l. 
de waarde, die in een decoratie 
schuilt voor de familieleden van 
den illegalen werker. 
Het grootste gedeelte der ver
zetslieden komt voort uit krin
gen van eenvoudige mensen, 
die met onderscheidingstekenen 
weinig zijn bedeeld. Hoeveel 
waarde wordt er echter juist in 
deze groep van Nederlanders 
niet gehecht aan de huld�blij
ken, die gegeven worden bij 
een 25-jarig dienstverband, aan 
het gouden horloge van den 
werkgever, het cadeau van de 
collega's, aan de medaille, die 
verschillende afdelingen van de 
Maatschappij van Handel en 
Nijverheid bij zulke gelegen
heden plachten te geven? Deze 
blijken van waardering krijgen 
een ereplaats in de huiskamer 
en het gehele gezin leeft mee 
met de erkenning. Is dit nu te 
kwalificeren als ijdelheid of als 
gereèhtvaardigde familie-trotsl 
Hoeveel te meer zal het in de 
familie gewaardeerd worden, in
dien onderscheidingen verleend 
worden op grond van verdien
sten, tijdens de bezetting in de 
weerstand tegen den overwel
diger bewezen. Bijna alle ille
gale werkers hebben zich im
mers kunnen geven, dank zij de 
steun of de houding van het ge
zin, waaruit zij zijn voortgeko
men, omdat in hun naaste om
geving de bereidheid tot offeren 
voor het Vaderland aanwezig 
was. 
Ik ben er van overtuigd, dat 
een decoratie van een familie
lid, dat zich speciaal in het ver -
zet heeft onderscheiden, met 
voldoening mede zal worden 
aanvaard door al die stille me
dewerkers, de bronnen van 
kracht, vaderlandsliefde en 
godsvertrouwen. 
Die familiefrots zal voor ons 
landsbestuur van blijvende 
waarde zijn en ik kan me voor
stellen, dat ons Koningshuis en 
onze Regering de herinnering 
aan de sterke daden van het 
verzet in het gezins- en familie
leven levendig wil houden. 
Ik geloof, dat als de kinderen 
van onze tegenwoordige oud
illegalen zelf vader of moeder 
zijn geworden, de decoratie van 
den grootvader als familiebezit 
zal worden beschouwd, waar
over met eerbied zal worden 
gesproken. Voor de naaste en 
verdere toekomst schuilt in 
zulk een familie-herinnering een 
grote nationale waarde. Het 
weten te behoren tot een fami
lie, die bereid was, het beste te 
geven, wat ip haar was om het 
Vaderland te dienen, houdt het 
plichtsgevoel en de bereidheid 
wakker om, wanneer het Vader
land roept, te volgen; en wie 
weei of in de onrustige tijden, 
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Nog wel, als Uw bijzonder kind. 
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Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, 
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En dit de weg is naar Uw Rijk. 
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Het stil en koud zijn om mij heen,
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Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet, 
Uw bijzijn maakt mij alles goed. 

� � 

� 
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�-� Prof. Dr. Titus Brandsma 
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die nog kunnen komen de ware 
vaderlandsliefde nog eens weer 
op de proef zal worden ge
steld? Het "noblesse oblige" is 
geen leeg woord en zeker niet 
in de Vaderlandse zaak. 
Gaat het bezwaar van vele ille
galen niet hoofdzakelijk tegen 
de technische moeilijkheden om 
een rechtvaardige waardering 
te vinden bij de beoordeling 
van hetgeen werd gepresteerd, 
gevoegd bij de vrees, dat de 
werkers van bescheiden aard te 
kort wordt gedaan, terwijl vele 
zich zullen opdringen, die het 
niet verdiend hebben, onder -
scheiden te worden? 

lang, dat ik er in zie, is dit werk 
waard. Het op juiste wijze ge
ven van onderscheidingen aan 
degenen, die' zich gedurende de 
bezetting dit waardig hebben 
getoond, beschouw ik als een 
verankeren van vaderlands
liefde en trouw aan het Vorsten
huis in het beste gedeelte van 
ons volk. 

Het zal een zeer moeilijke taak 
zijn, de regering van voorlich
ting te dienen, doch ik meen, 
dat in de illegaliteit voldoende 
gevoelens van sympathie of 
antipathie, gezamenlijk dit moei
lijke werk kunnen volbrengen. 
Deze taak zal veel moeite en 
tijd kosten, doch het landsbe-

.0. 

Dat wat de schrijver wenscht, 
wordt 'althans voor L.O. en 
L.K.P. ondervangen door het uit
reiken der plaquettes.
Wij blijven van oordeel, dat het 
uitreiken van onderscheidingen 
aan alle illegale werkers, ook 
aan de niet-georganiseer.de, tot 

· groot onrecht zal leiden. I;:r is
eenvoudig geen grens te trek
ken tusschen hen, die een onder -
scheiding verdienen en hen die 
er niet voor in aanmerking ko
men. De brutalen, vooral bij die 

I 

Het onderstaande, overgenomen 
uit een brief d.d. 13 December 
'45 van Weg uit Utrecht aan 
Frits: 

Dan het artikeltje "De jeugd en 
het eregraf". 

Het heeft mij diep getroffen, dat 
de jeugd er met zoveel eerbied 
tegenover staat. Wat door onze 
kameraden is gedaan, is ook 
met geen pen te beschrijven, 
wat al deze en anderen hebben 
verricht, moeizaam en bijna al
leen werkend, onder ons volk, 
om de goede zaak te laten func
tioneren. Ja, als we hier of 
daar komen op bijeenkomsten, 
(niet-illegale) of als het gesprek 
vanzelf'op het verzet komt, dan 
blijkt mij, dat bijna iedereen 
illegaal heeft gewerkt. Onze 
mensen z'eggen dan niets, maar 
denken zoveel te meer. 
Daarom vind ik het zo belang
rijk, dat in dit artikel de vraag 
naar voren komt om onze jeugd 
te onderwijzen en te vertellen 
over de verzetsmannen, onver
schillig welk onderdeel uit alle 
lagen der bevolking en met welk 
een on.wankelbare moed en hun 
vertrouwen op God, zij hun 
zware taak naar eer en gewe
ten volbrachten en wat een on
noemlijk aantal offers dit kostte. 
Laat schoolboekjes drukken, po
pulair geschrevén, waarin een 
korte beschrijving, maar laat 
na, over de Duitsers te schim
pen, de nazi's zijn en waren het, 
het Duitse volk was verblind. 
De jeugd van 14 tot 16 jaar moet 
nog zeer bijgeschaafd worden, 
de Duitsers hebben ook hier 
bijna grondig hun werk ver
richt. Is het niet mogelijk om de 
Minister van Onderwijs, v'\a 
diverse adviescommissies voor 
dit doel te winnen, ik gelo·of wel 
dat er belangstelling voor be
staat. 
Niet alleen de opbouw maar ook 
de jeugd moet in het middel
punt van de belangstelling 
staan, want zij worden eens 
weer de dragers van een (naar 
wij hopen) welvarend en on-· 
rechtvrij Nederland. 
Laat als het mogelijk is voor on
ze jonge lezers korte populaire 
artikeltjes verschijnen, want in 
zeer veel gezinnen wordt het 
blad door de jeugd, (werkelijk 
waar) verslonden. 

denkbeeldige grens en zelfs ve
len, die er hun kwaad verleden 
mee willen dekken, zullen er 
jacht op maken. De bescheide
nen zullen er geen krijgen. 
Wij voorzien een bron van ruzie 
en onrecht, als men, wat we nog 
steeds vreezen, de uitreiking 
doorzet. 
Tegen posthuum uitreiken is on
zerzijds natuurlijk geen be
zwaar. 
Mocht 't ooit gebeuren, dat we 
de vlag moeten strijken, dan . 
geen onderscheid, maar allen 
dezelfde onderscheiding! 
Laten we hopen, dat 't' nog voor
komen zal worden. Nederland 
heeft in de geallieerde wereld 
een prachtige naam op dit punt, 
want men waardeert het, dat de 
Nederlandsche verzetsbeweging 
het hooge moreel toont, naam
loos te blijven, geen onder
scheidingen te. ontvangen, voor 
dat wat men vrijwillig deed. 

H. v. R.

.. 
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Na aanvankelijk als arbeider naar Duitsland 
g�tran�porteerd te zijn, bleek al spoedig dat 
Piet mets V?Or de mo!fenmethoden voelde. Hij 
b�land�e _emg�. malen m concentratiekampen en 
wist mtemdeliik weer in zijn woonplaats te
recht te komen. 
Uit den aard der zaak had hij geen zin meer 
om n�ar Duitsland teru_g te keren en de enige 
?plossmg was onderdmken. Zo begon Piet s 
,ll_ega_le loopbaan in het Limburgse plaatsje 
Vierlmgsbeek, waar hij door bemiddeling van 
een geestelijke uit Ede, een plaats had gevon
den. Al spoedig zocht hij naar mogelijkheden 
om zijn ondergedoken vrienden te helpen. 
Tesa�en .lll:e� �en "1riend, overviel hij, geheel 
op e,gen mitiat,ef en zonder verdere leidino de 
buitendiensten van de distributiekring Bo�eer. 
Later kwam hij in contact met de LKP. Hij 
werd belast met e!;!n telefoonpost, genaamd 
,,LeY", en deze naam kreeg hij als bijnaam. 
Gedurende de moeilijke jaren welke achter ons 
liggen, vervulde hij trouw zijn plicht en door 
zijn ontembare moed en geestkracht, -was hij 
voor velen een voorbeeld. Hij was ons aller 
vriend, die steeds bereid was te helpen w;iar 
dit nodig was. Zijn rechtschapen karakter en 
groot rechtvaardigheidsgevoel gaf hem de moed 
om zich te verzetten tegen d�n verdrukker. 
Met hetzelfde opgeruimde humeur, dat hij nooit 
verloor, was hij steeds in de weer voor anderen. 
Hij trotseerde het spervuur om iri Ede zijn 
ouders te gaan halen toen deze gevaar liepen 
door de S D. opgepakt te worden. Na die tijd 
was hij het die voor hen zorgde en hen van 
eten voorzag. 
Op één van deze voedseltochten werden hij met 
z'n vader te Hoorn door de landwacht ge
arrest�erd. Ongeveer een maand heeft hij in de 
�etenngschans gevangen gezeten en daar is 
hiJ 12 Maart, als represaille voor de aanslag 
op Rauter, gefusilleerd. 
Op 30 Juli werd zijn stoffelijk overschot naar 
Ede overgebracht en aldaar op de R.K. be
?"raafplaats te ruste gelegd. Le Y, steeds zal je 
m onze gedachten blijven en we zullen je in 
onze gebeden gedenken. 

, , PIET (N.-Br.)" 

TEUNIS VAN DE BUNT 
Het gevaar beslaat, dat we de kameraden, die 
voor September 1944 gesneuveld zijn, ver
geten. Tot deze kameraden behoorde ook Teu
nis van de Bunt. Een stroom van vluchtelingen 
verdrong zich tijdens de oorlogsdagen in Mei 
1940 op de Gemeente-secretarie van Velsen. 
Het waren Joodse mensen, die het aanrollend 
monster probeerden te ontkomen. Maar voor
dat zij trachtten met trawlers en botters over 
te steken naar Albion, wilden zij toch nog een 
paspoort hebben. Deze mensen vluchtten voor 
hun leven en de bevolkingsambtenaren schre
ven paspoorten uit. Ook Teun van de Bunt. Hij 
hielp zoveel mogelijk saboteren voor dat de mof
fen Velsen hadden bereikt. En toen ze er een
maal war�n, begon het pas goed. Er moest ge-

' holpen worden en voor Teun was niets teveel.
Zijn actie werd aanmerkelijk uitgebreid, toen 
hij in het begin van 1943 werd geplaatst bij 
het Bevolkingsregister van Amsterdam. 
Zijn _werk bij de �[deling persoonsbewijzen, ge
combmeerd met ziin gave om ontduikingen te 
bedenken, maakten uitgebreide hulp mogelijk. 
Voorzo�er het met papieren was te redderen, 
zorgde Teun wel, dat het in orde kwam. Avond 
aan avond was hij in touw; aan vrouw en kind 
slechts de allemodigste tijd gunnend. Grote 
risico's moesten gelopen worden. Van lieverlee 
kwamen ook de onderduikers, om hulp aan 
kloppen. . · 
De LO deed een beroep op hem, en het arbeids
veld werd weer vergroot. 
Heel lang is het goed gegaan en veel is tot 
stand gekomen. Toen kwam de grote kracht
proef. De mof had wat nieuws bedacht. Er 
moesten nieuwe stamkaarten komen en zegeltjes 
op de persoonsbewijzen. Er doemde voor Teun 
een donkere wolk op aan de horizon. Deson
danks, geholpen moest er worden, en ook Teun 
deed zijn plicht. 
Als vrienden hem aanraadden: ,,Je hebt nu 
toch genoeg gedaan, schei er uit eer het te 
laat is," . dan antwoordde hij he;! eenvoudig:
"En als Je dan een Vader hebt, Die voor je 
zorgt?" Zo groot was zijn vertrouwen, zijn oe
r';I_stheid, zijn overgave aan Gods leiding, dat 
hiJ durfde voortgaan op de inoeslagen weg, 
daannede het geluk van zichzelf en van zijn 
vrouw en kind wagend. 
Op 17 Juli 1944 deed de mof een inval in het 
gebouw van het bevolkingsregister in de Plan
tage. Niemand kon ontkomen. Teun werd met 
een aantal collega's weggesleept. Wat is er met 
hen gebeurd? Hebben ze zich nog kunnen ver
dedigen? Enkele collega's kwamen terug. Zes 
andere bleven. Totdat het onheilsbericht ver
plettering teweeg bracht: gefusilleerd. ' 
In het gebouw van het bevolkingsregister te 
Amsterdam is een bronzen plaat aangebracht, 
waarop o.a. de naam van Teunis van de Bunt 
voorkomt. 
God trooste zijn achtergebleven jonoe vrouw 
en kind en familie en make hen °indachtig 
Christus' woord: 

· · 
Zalig_ zij':1 die hong�ren 'en dorsten naar de ge
recht1ghe1d want ZIJ zullen verzadigd worden. 

D. 

• 

HEIN SIETSMA 
(H�IN, HENK DE JONG) 

Medio Janu�ri 194?, is het een jaar geleden, 
dat Hem Siet�m� m het concentratiekamp te 
Dachau op 25-Jange leeftijd overleed. 
�ein; de jonge blonde kerel, vol levensdurf en 
idealisme. 
Een van diegenen, wier namen geschreven zul
len worden op de lijst van hen, die alles offer
den _voor de zaak des Vaderlands. 

Hem de grondlegger en· eerste leider van 
"Groep· Hein", die steeds nauw met de LO 
samenw�rkt� en . zich later daarin oploste. Een 
ke:el,. die n:et _1;11t zucht tot avontuur, maar uit 
prmcip�. de stnJd tegen den vijand aanbond. 
Toen ziJn Oom Dr. K. Sietsma uit Amsterdam door de Duitsers omgebracht was zeide h" 
eens_: ,,Dat is. d_e uiterste consequen'tie van h:l
Nationaal-SocialisD?e, en ik zal hiertegen strij
den desnoods met mzet van mijn leven " En dat 
he_eft hij dan ook gedaan. 
Nimmer liet hij het zwaarste aan anderen over 
als hij _het zelf doen kon. Steeds was hij voi 
enthousiasme en onvermoeid zwierf hij het ge
hele land door, om contacten te leggen en 
onderdak te zoeken voor zijn vervolgde land
genoten. Typerend voor hem was dat elk ge
val steeds zijn bijzondere aandacht had Nooit 
dacht hij aan zich zelf, maa,r steeds aa� ande
ren. Toen in April 1944 de SD hem in haar 
klauwen kreeg, heeft hij het zwaar te verduren 
gehad, doch als een held heeft hij gezwegen. 
Zelfs i:ia de �w�arste verhoren zag hij nog 
kans mt _ het Hms van Bewaring te Leeuwar
de!1, berichten naar buiten te smokkelen om 
vnenden, waarvan hij dacht dat zij gevaa� lie
pen, te waarschuwen. Na enige tijd in Amers
foo:t te hebben doo:gebracht werd hij naar 
Du!tsland gevoerd. Hier stierf hij na veel ont
ber!ngen, maar hij ging !� het Geloof aan zijn 
Heiland, wetende dat h1J de goede strijd ge
streden had en het geloof had behouden 
O_n�anks zijn jeugd was hij een figu�tr die 
leidmg kon geven. Zijn voorbeeld drukte- een 
stempel op_ hen, die zijn werk voortzetten. 
Nog hoor 1k zijn vrolijke lach, als hij de Mof-
fen te gl�d was afgeweest en was hij na vele 
t�\eurstellmgen eens mismoedig, dan was het 

I ziJn gebed, dat hem weer kracht schonk. ' 

I 
PIET. 



548. R. Hartsuiker, geb. 21-11-'22, bakker. Hij
is op 8 Sept. 1944 van Amersfoort naar
Neuengamme gevoerd, was daar werkzaam
in de metaalwerken. Wie heeft met hem
samengewerkt of heeft hem gekend?

549. Theo van Dieten (Kapper), geb. 8-11· 11.
Gevangen genomen in April 1944 door de
S.D. en naar Huis van Bew. Wetering
schans gebracht. Van Juni tot September
1944 in Amersfoort gezeten, waar hij als
kapper moest werken bij de NSF-afde
ling. In Sept. is hij vervoerd naar Duits
land naar Neüengamme. (geweest in het
buitencomm.ando van Neuengamme Da
lüm), waar hij tot April 1945 geweest is.
Sindsdien spoorloos.

550. John Bot, gevangennummer 11 Amersfoort,
werkte als onderduiker bij kapper in den
Ham., met een autotransport bij een be
schieting v. d. Engelsen omgekomen.

551 Corn. Vermeulen, gevangennu111mer 4512 
Amersfoort, wonende. te Amsterdam of 
Amstelveen, met een autotransport bij een 
beschieting van de Engelsen omgekomen. 

552. Cornelis Visser, geb. 12-9-1905, Leeuwe
rikstraat 66, Hilversum, gearr. 1 Mei '44,
6 weken Amstelveenscheweg, half Juni
naar Vught, 6 September naar Sachsen•
hausen, half Februari 1945 met onbekende
bestemming vervoerd.

Ieder die inlichtingen kan verstrekken 
over de liquidatie van den Utrechtsen 
Politie-President, Kerlen, wordt ver· 
zocht zich ten spoedigste in verbinding 
te stellen met de P.O.D. te Rotterdam, 
in verband met de opsporing van den 
verrader. (Telefoon 25371, toestel 25). 

* 

Bij een

AANPLAKBILJET 
In verschillende plaatsen, o a. 's-Gravenpage 
zijn de laatste tijd biljetten aangeplakt, met een 
aantal vragen en opmerkingen over berechting, 
zuivering enz. 
Besluitend met: ,,Regering, Regeer!" onder 
tekenen de schrijvers met 

,,Verontruste oud-illegale Nederlanders". 
Daar de biljetten het opschrift dragen K.P.
uitgave, moeten wij hierbij even opmerken, dat 
bij ons over deze uitgave niets bekend is en wij 
er dus geen verantwoording voor dragen. 

RED. 

* 

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

ADVERTENTIES 

In Amsterdam kan een pensionhoudster. ge
plaatst worden. 
Brieven onder Nr. 101 a. d. blad. 

Mevr. L. van Ekelenburg-Van der Mast, Wijk
straat 220 te Nieuw-Amsterdam (Drente) wil 
gaarne in contact komen met een zekeren '/Jer
boef uit Den Haag, die met haar overleden 
man in Neuengamme is geweest en met hem 
samen is geweest tot zijn dood in het zieken
huis in Neustadt. 

ATTENTIE 

Zij, die tijdens de Duitse bezet
ting geallieerde piloten onder
dak hebben verleend, getrans
porteerd of op andere wijze ge
holpen en hierover nog geen in
lichtingen verschaften aan de 
Engelse of Amerikaanse Inlich
tingendienst, gelieven hiervan 
schriftelijk melding te doen, 
zonder uitvoerige inlichtingen 
aan: 
U.S. Military Intelligence Service 

6801 M.I.S. -x detachment, 

Bloemkamplaan 36, 

WASSENAAR 

Lezers, die van dergelijke ge
vallen op de hoogte zijn, kun
nen of zelf het bericht door
geven of den persoon in kwestie 
hiertoe aansporen. 
Op dit bericht ontvangt men 
dan bezoek van een officier der 
I.S. voor nadere informatie.
Wie kan in verband met derge
lijke hulp inlichtingen verschaf
fen over:

Harry Anton Baljet, 
Juffr. Neuse (onderwijzeres), 
Jackie Vokkers, 
den heer Heymans, 
den heer Becker 

en iemand, die onder de schuil
naam "Mink" werkte. Allen ver
moedelijk te Amsterdam werk
zaam geweest. Men geve zich 
daartoe ook op aan boven
staand adres. 

REDACTIE 

HISTORISCH 

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

er in de bezettings-bezet een illegale orga
nisatie ontstond uit ambtenaren, die zich de 
T.D. club noemde,

deze club beloofde 60.000 bonkaarten iedere
maand te leveren, 

ze niet verder kwam dan 3000 ex. met deze 
het georganiseerde werk nog in de war stuur
de, 

de T.D. clob overigens ook uit de toon viel 
doordat ze andete organisaties voortdurend 
zwart maakte, 

deze club nu ook al een boek �ver het ver
zet uitgegeven heeft, 

de T.D. club daarin practisch de enige ver
zetsorganisatie blijkt te zijn, 

de club met dit boek dus volkomen in haar 
eigen stijl blijft, 

een O.D. commandant in Waterland het een 
hele risico vond, om drie jaar geleden zich 
mondeling bereid te verklaren voor de Orde
dienst na de bevrijding? 

ergens in ons land een actie onder ex-illegale 
werkers ondernomen wordt, om N.S.B.-kinde
ren op te nemen, 

't ook wel vanzelfsprekend is, dat we ook 
· hierin het spit zullen afbijten, daar de "toe

kijkers" noch voor verzet noch voor barmhar
tigheid open staan, 

een burgemeester ergens in ons land een 
avondje gaf aan hen, die hem bij het onder
duikl!n geholpen hadden, 

avondkleding gewenst was, 

de boerinnen, die hem geholpen hebben 
daarom wel voor de eer zullen moeten bedan
ken. 

D O C U M E N T A T.1 E 

VAN HET VERZET 

Zeer talrijk zijn de personen en instqntie,s, die 
zich met 'dit onderwerp bezig houden, personen 
en instanties, min of meer uit de illegaliteit. 
Wij kunnen daarvoor niet anders dan dankbaar 
zijn. Het is van het grootste belang, dat er 
over de periode 1940-1945 geschreven wordt. 
De 5 jaren bezetting behoren door geen enkele 
Nederlander te worden vergeten. 
Ee11 juist beeld van de Nazi-terreur en daar
tegenover de houding van Neerlands burgers 
moeten vastgelegd worden. 
Dat kan op velerlei manier plaats vinden en 
heeft reeds tijden? de overheersing plaats ge
vonden. 
Verzetspoëzie verscheen en verschijnt in vrij 
grote mate. In beoordeling behoeft hier niet 
te worden getreden. 
Ook romans en novellen zijn reeds uitgekomen 
of aangekondigd. Het is buiten elke twijfel, de 
afgelopen jaren hebben stof te over geleverd. 
Aankondigingen van documentaire werken heb
ben we eveneens in dag- en weekbladen, alsook 
in circulaires gelezen. Ook hier stellen we 
voorop dat we in dit verband niet willen be
oordelen. 
Maar - een grote maar - dit alles mag geen
enkelen illegaleii werker ervan terughouden aan 
de docu111er1tatie van bet verzet van zijn orga
nisatie, incasu l.0. of 'K.P. mee te be1pen. 
Wat staat nu eiken L.0.-er en eiken K.P.-er te 
doen? 

Kortweg meewerken aan de samenstelling van 
het LO-LKP Gedenkboek. Hoe? Hij schrijft 
zijn gescbiedenis, zijn persoonlijke ervaringen 
en zijn belevenissen met medewerkers. En hij 
doet dat volledig. Dat wil zeggen, dat alle bij
zonderheden moeten worden vermeld. Precies 
als in de bezettingstijd behoort contact te wor
den onderhouden met collega's, ,,chefs". 
Samen worden de zaken nog eens opgehaald en 
men vult elkaar aan. Distributieleiders worden 
in de arm genomen; ook de provinciale 'en 
interprovinciale leiders. 

En natuurlijk de mensen die speciaal voor 
dit doel bezig zijn. Als de adressen onbekend 
zijn, trachten wij daaraan tegemoet te komen 
door publicatie van, in elk geval, één L.O.- en 
.K.P. adres in elke provincie en van de namen 
der leden van de Gedenkboek Commissie. 
Allen zijn graag bereid ieder de gewenste 
inlichtingen te geven. En het vragen staat vrij: 
'n Klein beetje activiteit van Uw kant en 't 
komt voor elkaar. 

In het volgende nummer h�opt de Commissie 
een schema te geven ter verduidelijking van de 
opzet van het boek.· Aan de hand van dit 
schema kan ieder van zijn plaats, zijn rayon, 
zijn district of zijn provincie na overleg met 
ander L.0.-ers en KP.-ers de historie beschrij
ven. 
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MULP AAN ONDERDUIKERS 
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DE GROND 

r 
Tegen de revolutie 

het Evangelie 

door 

VAN HET VERZET 
· JOH. VAN DER HAAR

\. ..J 

.,. ..... de illegaliteit ...... is ...... opgekomen uit haat 
tegen het revolutionnaire beginsel." 

Aldus 1rits de Zwerver in zijn artikel "We gaan 
door", voorkomend in or.s blad van 18 Juli 1945, 
nr. 52. 
De schrijver raakt hiermede één der zijden van 
den grond van het verzet. Het verzet kwam voort 
uit liefde en haat beiden. Liefde tot het eigen 
beginsel, hewelk zijn uitgangspunt vond in het 
Evangelie; haat tegen het beginsel der revolutie. 
Dit was - ook wij kur.nen het niet anders zien -
de drijfveer voor allen, die, op welke wijze ook, 
tot het verzet hun bijdrage hebben geleverd. Het 
was de drijfveer bij Roomsch-katholieken en Pro
testanten. Ook - het is onze stellige overtuiging 
- bij hen. die (we wille11 ons voorzichtig uitdruk
ken) tot het Christendom in den mimeren zin des 
woords behoorel1, maar toch niet gerekend kunnen 
wordnn tot de "trouwe kerkgangers". 
Kan 1en het er dus over eens zijn, dat de haat 
tegen nef revolutie-beginsel één der gronden vorm
de vo,., fiet verzet, te betwijfelen valt, of ieder, die 

·tot d,. verzet heeft bijgedragen, ;zich daarvan be
wust geweest is; zich dit bewust beeft gereali
seerd.
Wij meene11 dit, zooals we opmerkten, in twijfel te 
mogen trekken. Hiermede is voorloopig nog geen
waar<leeringsoordeel uitgesproken. De mensch is 
een gecompliceerd wezen. Zijn daden spruiten veel
al voort uit een bepaalden, niet steeds definieer
bare1·., impuls. De daad zelf is daardoor niet bij
voorbaat gedoemd slechter te zijn, minder effect
te sorteeren dan de daad van iemand, die welover
wogen tot een bepaalde handeling het besluit
neemt. Men kan, zonder zich het ,.waarom der
dingen" helder bewust te zijn, een bepaalde zaak
gezond beleven. Men kan een standpunt onbewust
beleve11, zonder het bewust te beliiden. En zóó nu 
zijn er, naar het ons voorkomt, onder de illegale
werkers velen geweest, die, zij het uit een moeilijk
te omschrijven aandrift, toch de goede richting
kozen en de juiste koers behielden.
Doch naast hen zijn er óók geweest, die zich den
dieperen ondergrond van hun verzet terdege wis
ten te realiseeren. Die, indien dit var. hen ver
langd werd, een welberedeneerd antwoord wisten te
geven op de vraag: ,,Wat is de grond van Uw
verzet?" Bij hen ging het belijden bewust aan het
beleven vooraf.
Bij beide der door ons bedoelde categorieën vloeide
de verzetsmentaliteit voort uit een en denze!fden
grond: den haat tegerl de revolutie en de liefde tot
het beginsel, gegrond op het Evar.gelie. De een was

zich dien grond bewust, de ander handelde im
pulsief. In beide gevallen kon het verzet doeltref
fend zij.n. En toch komt het ons voor. dat de man 
die zich van den grond van zijn verzetsmentaliteit 
een duidelijke en welomsrhreven voorstelling kon 
maken, een sprong vóór was op zijr. collega, die 
slechts uit een weinig te defineeren drang handel
de. Korter gezegd kunnen we ons ook zóó uitdruk
ken: '.Het belijden moet aan bet beleven öewust
vooraf gaan. 
Wanneer dus de grond van het verzet mede ge
legèn is in der. haat tegen het revolutiebeginsel, dan 
is het van evident belang, dat we eerst vaststellen, 
wat het revolutiebeginsel inhoudt, waarin het eigen;
soortige van het begrip "revolutie" gelegen is. 
Daartoe een /bijdrage te leveren is het doel, hetwelk 
ons bij het schrijven van deze schets voor oogen 
stond. 

-

Revolutie! 
Bij velen wekt dit woord gedachtenassociaties op 
aan bloedige tafereelen. Zij der.ken bij het lezen 
van dit woord aan brandstapel en schavot, strop en 
guillotine. En ongetwijfeld kán een revolutie met 
bloed en tranen gepaard gaan. Toch is daarmede 
niet het eigene, het eigensoortige karakter van het
geen "de revolutie" heet, aangegeven. 
Waarin ligt dan wèl het eigen karakter var. het 
revolutiebeginsel? 
Om op deze vraag het antwoord te vinden, willen 
wij in de leer gaan, zoowel bij Roomsch-katho
lieke als bij Protestantsche schrijvers van formaat. 
Wij meenen hiermede te handelen in den geest van 
de L.O. en de K.P .. waarin Roomsche en Protes
tantsche Christenen elkander ir. den strijd tegen 
een vreemde overheerscher steeds zoo eendrachig 
hebben gevonden. Bij ons onderzoek naar het ken
merkende van het revolutionnair beginsel zal tevens 
blijken, dat in de gezamenlijke toumée van man
nen als 1rits de Zwerver en wijlen Pater Lodewijk
méér ligt dar. een gewrongen samengaan en dat het 
optreden van deze "moderne troubadours" een 
symbool bevatte van een hoogere eenheid, die, 
welke verschillen er overigens ook mogen zijn, 
toch den Roomsch-katholiek en den belijdenden 
Protestant uiteindelijk samenbindt. 
Wat nu is "de revolutie"? 
Wij geven allereerst het woord aan den Protes
tant bij uitr.emendheid, Qroen van Prinsterer.
"Met :Revolutie" - zoo zegt hij in zijn bekende 

· werk "Ongeloof en revolutie" - ,.bedoel ik, niet
eene der menigvuldige �ebeurtenisseni waardoor
verplaatsing van het openbaar gezag teweegge
bracht wordt, niet enkel den omwentelingsstorm
welke in Frankrijk gewoed heeft; maar de omkeering
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van denkwijs en gezindbeid in gebeel dé Cbristen-
beid openbaar•. 
Elders schrijft hij: ,,De oorsprong van die revo
lutie...... ligt niet in ordonnantiën of grieven, 
maar in den revolutiegeest". Een ander Protes
tantsch auteur - Cbantepie de la Saussaye -
typeert het begrip "revolutie" als "den geest van 
verwerping van elk gezag, die, ten allen tijde be
staande en menigwerf uitbrek:ende, in de fransche 
revolutie...... als een beerscbend beginsel in de 
wereldgeschiedenis is openbaar geworden." 

Dat is revolutie: de geest van verwerping van 
alle gezag. Dit heeft nog niets te maken met een 
bloedige omwenteling. Immers - het kan Cbai1tep1e
de la Saussaye niet worden betwist -, die geest
van verwerping van elk gezag heeft te allen tijde
bestaan. Var. het Paradijs af tot vandaag toe heeft 
de mensch willen zijn als Qod. van Wien alle 
macht en e1k gezag afdaalt. Deze geest ontstond 
niet bij het uitbreken eler Fransche revolutie. Deze 
was slechts een! bepaalde verschijningsvorm van 
den revolutiegeest. Die geest zelf beeft altijd be
staan en zal op deze aardsche bedeeling bestaan 
blijven. Van het begin der schepping t1f is er een 
strijd geweest tusschen God .en den mér.sch. Dit is 
in beginsel niet anders dan revolutie! 

En dààrtegen nu is in de achter ons liggende 
vijf jaren het verzet gerezen. Alle door het natio
naal-socialisme gevoerde terreur is terug te bren
gen tot den geest van opstand tegen Qod. Men 
sprak over de Voorzier.igheid, doch handelde recht
draads tegen de door die Voorzienigheid gestelde 
normen in. Men liep met het woord "Almachtige" 
op de lippen, maar deed alsof men zelf almachtig 
was. Men schetterde met den Allerhoogste, doch 
stond daadwerkelijk vierkant tegenover Hem. Dit 
was opstand tgen God, dit was niet anders dan 
revolutie. Tegen die revolutie richtte zich het ver
zet. Uit haat tegen dezen geest van opstand tegen 
Qod en de door Hem gestelde normen ont�tond 
een organisatie als de L.O. en werd een ir.stituut 
als de L.K.P. geboren. En het is niet te verwon
deren, dat Protestanten en Roomsch-katholieken 
in deze verzetsorganisaties schouder aan schou
der den strijd gevoerd hebben. Immers, het is niet 
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alleen de Protestant, het is ook de Rooms'ch-ka
tholiek, die met haat jegens het revolutionnaire 
beginsel vervuld is. De van bepaalde zijde wel 
eens geuite verdachtmaking, als zou de Roomsch
katholieke kerk de revolutie kweeken, moet. als. 
overleefd worder_ beschouwd. Wie anders meent, 
ga in de leer bij een doctrinair Calvinist als Prof.
.?lfr. D. P. D. '.Fabius, die in zijn - naar onze 
meening te weinig gelezen - ,,Voortvaren" (2e dr .. 
D. Donner, Leiden, 1902) een eerbiedwaardigen
stoet Roomsch-katholieke schrijvers de revue laat 
passeeren, aan wie in der. strijd tegen den revolu
tiegeest een1 eerepositie toekomt. 

Als eerste vestigt '.Fabius de aandacht op De 
Saint Martin (1743-1803). Met erkenning van de 
volstrekte souvereiniteit God's neemt hij bewust 
stelling tegen het grondbeginsel der revolutie. 
Van groóter betee"kenis nog ir, den strijd tegen de 
revolutie dan De Saint Martin is de Roomsch-ka
tholiek ?osepb de Maistre (1754-1821). Van hem is 
de uitdrukking, dat de revolutie in haar wezrn 
sataniscb is. Zijn oordeel over 'Voltaire - den 
m.an van het "Ni Dieu ni maître" - is één phi
lippica tegen de door dien verkor.digde revolution
naire denkbeelden. 
De schare van Roomsch-katholieke - in den let
terlijken zin des woords - ,,anti-revolutionnairen"
is hiermede niet uitgeput. '.Fabius herinnert aan 
'Vicomte de Bonald (1754-1840), een beslist aan
har.ger van de leer van het Goddelijk gezag der 
Overheid; aan '.Jélécité de la Mennais (1782-
1854), wiens oorspronkelijke geschriften een ar
senaal blijven om de revolutiebeginselen te bestrij
den; tenslotte aan mannen als Karl Ludwig von
'.Halter (1768-1854), Karl Ernst Jarcke (1801-1852), 
Karl 'Wilbelm '.Jriedricb von Scblegel (1772-1829) 
en Adam' '.Heinricb Müller (1779-1829). Van Çroen
van Prinsterer is het woord, dat, óók door dera 
Protestant in de school van al deze Roomsch
katholieken" zeer veel.. .... kan worden geleerd". 

Roomsch-katholieken en Protestanten, beiden heb
ben zij, getuige het bovenstaande, in vroeger eeu
wen hun stemmen verheven tegen het revolution-' 
nair begir_sel. Uit haat tegen dàt beginsel hebben 
zij elkaar óók in de jaren 1940-1945 gevonden. 
Uit baat werd het verzet geboren. Uit haat tegen 
het revolutionnair beginsel. De stelling is onom
stootelijk. En toch mogen wij hierbij niet blijven 
stilstaan. Haat te{Jen de revolutie is een negatief 
begrip. En de Christen, of hij nu Roomsch-katho
liek of Protestantsch is, zoekt uiteir..delijk niet zijn 
kracht in negativisme. Zijn belijdenis draagt een 
uitgesproken positief karakter. Hij kan haten, 
maar hij kan ook liefhebben. Zijn haat is het ge
volg van lief de. Zijn baat tegen de revolutie spruit 
voort uit liefde voor het Evangelie. In zijn strijd 
tegen de revolutie kent hij slechts één wapen: bef
Evan{Jelie. 
Het Evangelie, dat or.s leert, dat yod in den be
ginne den hlmel en de aarde geschapen heeft en 
die door Zijn voorzienig bestel beschermt en on
derhoudt. Het Evangelie, dat ons doet zien, hoe 
God een God is niet alleen van den hemel, maar 
ook van deze aarde, Dat ons yod toont in Zijn
liefde tot hen, die Hem zoeker. en in Zijn oordeel 
over degenen, die zich van Hem afwenden. Het 
Evangelie, waarin het Christendom de opdracht 
krijgt om te zijn een lichtend licht en een zoutend 
'zout. ,.Laat" - zoo leert ons dit Evangelie - ,,uw 
licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uwe 
goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in 
de hemelen is, verheerlijken". Dàt is de taak van 
het Christendom om, brengende het licht des Evar.
gelies, juist daarin Gods naam te verheerlijken en 
Zijn eer groot te maken. 
Zéér duidelijke taal spreekt het Evangelie, waar 
het in het bijzonder ons onderwerp raakt. Wij 
zagen het: revolutie is de geest van opstand tegen 
elk door God boven den mensch geplaatst gezag. 
Het revolutiebegii;isel verlegt het accent van Çjod
naar den mensch. Het ziet den mensch als oor
spror.g en, bron van het gezag. Anders leert ons het 
Evangelie. ,,Alle ziel zij den machten, over haar 
gesteld, onderworpen; want er is geene macht dan 
van God, en de machten die er zijn, die zijn van 
(jod geordineerd; alzoo, dat die zich tegen de 
macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat; en die 
ze wederstaan zullen over zichzelven een oordeel 
halen." 
Dit is de taal van het Evar..gelie. 
Het leert ons meer. 
Het predikt ons liefde tot ,God en den naaste; 
recht en gerechtigheid; Christelijke vrijheid; socia
le rechtvaardigheid. 
Het bevat, zooals yroen van Prinsterer zich zoo 
kernachtig heeft uitgedrukt, ,,de grondslagen van 
recht en zedelijkheid, van gezag en vrijheid, ook 
voor natiën en regeeringen". 
Onvoorwaardelijke onderwerpir.g aan dàt Evangelie· 
was steeds, naar de woorden van yroen van Prin
sterer, ,,waarborg van plichtmatige gehoorzaamheid 
en van plichtmatig verzet#. 
Gehoorzaamheid en verzet. 
Liefde en haat. 
Gehoorzaamheid aan en liefde tot het Evangelie. 
Verzet en haat jegens de revolutie. 
Dààrin lag de grond van het verzet in het verleden. 
Dààrin ligge onze kracht voor de toekomst! 

RONDOM 

De gemeente Staphorst heeft zijn steerctje bijgedragen in de verzorging van 
onderduikers. Tot drie keer toe werd het distributiekantoor or..tlast vari zijn 
bonkaarten. En drie keer ook door dezelfde groep, terwijl er tussendoor nog 
een overval mislukte. 
De eerste keer gebeurde het in het najaar van '43. De kassier had beloofd 
's avonds de kluissleutel op een gemakkelijk bereikbare plaats te leggen, mits 
hij hem na afloop van de overval ongemerkt terug kreeg. Voorwaar een staaltje 
van 's man moed, als hij zich tenminste op de afgesproken avond niet ontijdig 
bedacht had, zodat het geval noodzakelijk moest overgaan. 
Edoch, uitstel was geen afstel. Een paar dagen later drongen drie gewapende 
personen de woning van den kassier binnen en bonden hem en zijn vrouw op 
een stoel. Na een korte conferentie bleek al gauw dat de zozeer begeerde kluis
sleutel doodgewoon op de schoorsteenmantel lag. Bij het geschrokken echt· 
paar werd een bewaker geplaatst en de indringers begaven zièh naar het 
gemeentehuis waar hun versterking wachtte. Gewapend met de kluissleutel 
en een partijtje pistolen drongen ze gezamenlijk het gebouw pinnen, over-

. meesterden de bewakers en roofden de bonkaarten uit de kluis. Zo gemak
kelijk als, U het hier leest ging het echter ook weer niet. Niettemin over _de 
bewakers niets dar. lof. Ze waren zo bang, eh, ik bedoel natuurlijk bereid
willig, dat ze totaal geen moeilijkheden opleverden. Ook de kluis leverde 
geen zwarigheden daar er iemand bij was, die zelf op het kantoor gewerkt 
had en hem dus 'gemakkelijk opende; behoudens een lekke band ging ook 
de aftocht van een leien dakje. 
De bonkaarten werden verdeeld over de verschillende afnemers van de 
L.O., zodat ieder met de afloop tevreden was, behalve misschien de mof
fen, maar je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken. 
Een tijdje later klonk er weer een noodkreet van de L.O. Een vast doel was
er nog niet. Totdat een van de jongens voorstelde Staphorst nog eens or.der 
handen te nemen. De voorwaarden waren wel gunstig, want een: van de
agenten had aangeboden mee te werken als er weer eens wat gebeuren 
moest. Aldus werd besloten en op de vastgestelde tijd waren allen weer 
voor het reeds bekende gebouw verzameld.
De·, wachtmeester zou zorgen dat de deur openging; de bewakers kenden
hem wel aan zijn stem en manieren, meende hij, en de kluissleutels had hij
die nacht zelf ter bewaking. Nu, ze bleken zijn manieren heel goed te ken
nen, want toen na veel lawaai eindelijk de deur openging stonden ze inplaats 

- van voor een onthutste bewaker plotseling voor een rijtje agenten, die al
lang door gehad hadden dat hun collega iets in zijn schild voerde .. Het was
de heren best aan te zien dat ze vrij wat liever bij moeder de vrouw achter 
de kachel zaten. Maar ja, plicht is plicht, nietwaar? Ze hielden hun han-

. den verdacht dicht bij hun pistolen, terwijl hun blikken schichtig heen en 
weer vlogen tussen de wapens van de indringers en hun eigen. 
Even een zwaar geladen stilte; het pistool van de eerste aanvaller gaat even 
naar boven, naar beneden en weer naar boven om tenslotte te blijven wijzen 
naar de buik van de voorste agent. 
Wat is hiervan de bedoeling, vraagt hij eindelijk. En als uit een leic b_al
lonnetje loopt de geladen atmosfeer weg, een enkele waagt het al weer z1�h 
te bewegen. Ja, ja zie je, het gaat nu eenmaal niet, hè, zegt degene, d,e 
kennelijk de baas van het rijtje agenten is. 
Dat zien we,is het droge antwoord. Bij het aftrekken wordt hun niets in 
de weg gelegd. Onnodig te zeggen dat de goedwillende agent geen bepaald 
liefdevolle gevoelens koestert tegenover zijn collega's. 
Op een vraag of hij nu moet onderduiken zegt hij: Geen sprake van, als 

· ze mij erin zouden willen praten doe ik ze immers ook de das om. Ze 
hadden jullie toch zeker niet maar ongemoeid mogen laten vertrekken. 
Overigens zijn ze immers "goed", besluit hij sarcastisch. 
pie maand moet er vanzelfsprekend naar een ander doel uitgekeken wor
den. Gelukkig wordt het dan ook nogal gauw gevonden.
De volgende maand echter kunnen ze het toch niet laten weer een poging 
te wagen, al zou het ook alleen zijn om die agenten hun triomf te ont
nemen: De wachtmeester wordt er weer bij gehaald en is direct bereid nog 
een keer zijn best te doen. Hij neemt o� zich het inmiddels aangebrachte
alarmsignaal buiten werking te stellen. Bovendien zal hij boven een raam
openlaten zodat ze er met een ladder in kunnen klimmen. Daar hij tenslotte
nog de beschikking heeft over de kluissleutel hangt het succes grotendeels 
van hem af.
Vanzelfsprekend zal hij met de overvallers moeten onderduiken.
En voor de derde maal zijn ze op weg naar het gemeentehuis van Stap- •
horst . Vanuit de polder gaat het over een binnenpaadje naar de grote weg. 
Ze fietsen als chinezen achter elkaar. Vlak bij de grote weg horen ze echter
ineens een heidens kabaal. Meteen zijn ze allemaal van de fietseJ, en dui
ken ze achter elkaar weg in de struiken.



STAPHORST 

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

NICO. 

.. 

Ik ben officiêel niet bij U als "De 
Zwerver" aangediend. Ik stel mij 
echter voor, dat alle lezers van 
mij wel onmiddellijk zullen heb
ben begrepen, dat ik een voort
zetting ben van het tot nog toe 
verschenen Mededelingenblad. 
Ik ben nu ongeveer 14 dagen in 
het leven en ik moet zeer tot 
mijn spijt een teleurstellende op
merking maken. Het is n.l. zoo, 
dat lk verwacht had, dat vrij
wel het geheele Nederlandsche 
volk kennis wilde nemen en in· 
teresse zou toonen voor hetgeen 
Ik te vertellen heb .. Zooals ge
zegd, ik ben in deze verwach
t.Ingen op een vreeselijke manier 
teleurgesteld, want slechts een 
betrekkelijk klein deel der Ne
derlanders, waaronder dan nog 
een groot deel van ingewijden, 
toonen belangstelling v:oor het
geen ik naar voren breng. 

Uitgaande van het standpunt: 
een goed begin is het halve 
v_rerk, ben ik daarom tot de 
overtuiging gekomen, dat wij 
ernstige pogingen in het werk 
moeten stellen, om de.ze situatie 
binnen zoo kort mogelijken tijd 
te verbeteren. 

Ik heb hierover gesproken met 
de redactie en zij was met mij 
van oordeel, dat een fikse pro
paganda-actie zeker op haar 
plaats zou zijn. Wij hebben 
samen plannen gemaakt en 
wij willen trachten, die in de 
komende weken te verwezen
lijken. Het is mij bekend, dat 
vele van mijn lezers mijn ver
schijnen op hoogen prijs stel
len. Het is mij echter onmoge
lijk, een bestaan te vinden in 
een zoo gering aantal klanten 
en de mogelijkheid om voort 
te bestaan is alleen daarin ge
legen, dat het· aantal afnemers 
op zijn minst wordt verdub
beld. Ik kan dat echter niet 
zonder medewerking bereiken 
en hier kom ik tot de kern van 
mijn schrijven. Ik verwacht dus 
medewerking van al mijn lezers. 
De redactie en ik hebben beslo
ten, alle provinciale-. districts
en plaatselijke vertege.nwoordi
gers uit onze organisatie een 
aantal exemplaren toe te stu
ren, om er propaganda niee te 
maken. Bovendien zal ik van 
mijn verschijnen ook in de Dag
bladpers op bescheiden wij.ze 
melding maken. 
Het resultaat zal voor een groot 
deel van mijn actie afhankelijk 
zijn, doch voor een even groot 
deel van de actie van allen, die 
tot nog toe interesse voor mij 
hebben getoond. 
Ik doe daarom tot slot een drin· 
gend beroep op eiken lezer, alle 
pogingen In het werk te stellê:o. 
om het voorgestelde plan zoo 
spoedig mogelijk te verwezen· 
lijken. 
Veel succesl! 



f 

We::et ge, lezer, hoe het komt, dat ons verzet in de 
afgeloopen jaren zoo dikwijls doeltreffend kon zijn? 
Dat kwam door de invloed van de vrouwen 
En nu bedoel ik niet van die vrouwen, die zich doel
bewust en met groote gevaren voor eigen leven 
aan allerlei illegale werkzaamheden gaven, zooals 
onze koeriersters. Zij vormden een dusdanig deel 
van ons verzetswerk, dat wij hen zonder meer als 
kameraden beschouwden. 
Neen, we bedoelen hier de vrouw achter de scher
men. De vrouwen van onze verzetters, de vrouwen, 
die ons gastvrijheid en onderdak verleenden, die le
ven en goed op het spel zetten als het erom ging 
ons te verbergen voor onze vervolgers; die gevaar
lijke archiefstukken voor ons in bewaring hielden; 
die jaren achtereen naast de zware zorgen voor 
eigen gezin ook nog onderduikers in hun gezin 
verzorgden. Hoe dikwijls hebben zij ons, in mismoe
dige buien kracht gegeven om door te zetten Zij 
hebben in stilte gestreden. Zij vormden het groote 
leger achter de frontlijn. De ravitailleering, vooral 
van onzen geestelijken weerkracht lag in haar han
den. En als deze dienst niet zoo feilloos gewerkt 
had, hoe zou het er dan met ons hebben uitgezien, 
Zeker, er was ook wel eens een enkeling, die 
trachtte man óf verloofde af te houden van gevaar
lijk werk Maar het meerendeel heeft ons gesterkt 
door haar goede zorgen en haar g�dachten leidden 
den ons op _elk gevaarlijk pad. 
Ditmaal dan een enkel eenvoudig voorbeeld van 
hetgeen zij doorstonden. Och, het is een simpel ver
haaltje. Maar ge moet eruit voelen, hoe zenuw
sloopend haar leven ook achter de frontliin was. 
Er moet een onderduiker "verkast" worden. 
Hij zit ergens in den polder bij een tuinder en 
daar hij van beroep bakker is, wil hij graag in z'n 
e;gen beroep tewerkgesteld. 
Dat is gelukt. 
De tuinder zal hem 's avonds bij den Sectieleider 
brengen en deze zal hem naar den bakker brengen. 
Zoo stappen ze 's avonds in donker voort: de tuin
der en de b:ikkersknerht S;,men ze••'Pri ze een 
flinken koffer. Tja, onderduiker en gastheer waren 
niet altijd even verstandig. 
En het loopt fout. 
Op den hoek van de straat waar de Sectieleider 
woont, worden ze aangehouden door eenige mof
fen, die in een auto rondrijden. 

·,,Auswcise, hitte" en "Machen Sie offen".
De oersoonsbewijzen worden bevend uit de binnen
zak 'gehaald .en de koffer opengemaakt.
Inmiddels heeft een Wachtsman van de Moffen,
die in den volksmond den wijdschen naam van
"peeteroliemannetje" of "groene kikker'', ook wel
,,spinazie in blik" draagt, zich voor het geval ge
ïnteresseerd. Nieuwsgierig gluurt hij mee.
De Moffen bestudeeren de Pers�onsbewijzen, kij
ken in de koffer, die alleen lijfgoederen bevat en
infom1eeren, waar de heeren heen moeten.
Gastheer en onderduiker zijn juist iets te waar
heidsgetrouw in hun verklaringen en vertellen
prompt op welk adres ze zich moeten vervoegen.
Daar komt de jongeman in de kost, want hij heeft
hier een nieuwen werkkring gevonden.
De Moffen geloven het ,erder wel en laten ons
tweetal gaan. Maar als ze wegrijden met hun auto
en de achtergeblevenen moeite doen alles weer
netjes in de koffer te stouwen, zegt het peterolie·
mannetje, die aandachtig toeziet plotseling: ,,'t
Valt zeker niet mee voor onderduiker te spelen, hé."
Hevig ontsteld komt het tweetal het huis van den
Sectieleider binnenrollen, waar ze niet bepaald
vriendelijk verwelkomd worden, als deze verneemt,
dat ze zoo eerlijk Wf!ren om z'n naam en adreg
maar eventjes publiek te maken.
Ze zijn via de voordeur binnengekomen en het
duurt niet lang of ze gaan er langs een achter
deurtje weer uit.
De onderduiker komt niet eerder op z'n verhaal
voor de zaak bij den bikker "voor den h,kl<er" is.
Den volgenden morgen is er groote ;;ctiviteit in het
huis van den Sectieleider. Er melden zich wel drie
klanten, die door hem naar het definitieve bestem
ming zullen worden geholpen. Maar hij is juist op
stap en z'n vrouw noodt haar gasten den maaltijd
te blijven gebruiken.
Als zij allen zijn gezeten en zich het maal goed
laten smaken, valt er eensklaps een angstige stilte.
Op de straat pal voor het kleine tuintje heeft zich
het "peteroliemannetje" vin den vorigen avond ge-
posteerd en hij kijkt geïnteresseerd n.iar binnen
"Jongens, rustig dooreten," zegt de gastvrouw, afa
l!:e den man in 't oog krijgt. , Net doen of er nietiJ
aan de hand is", maar inwendig beeft ze van
spanning.
Blijkbaar kan de "groen kikker" die al wat al-

tandsch begint te worden het var.af de straat niet 
:z:oo heel best meer bekijken, want na een• poosje 
te hebben staan turen, stapt hij het voortuintje 
binnen en posteert zich brutaalweg midden voor 
het erkerraam, om dan alle aanwezigen stuk voor 
stuk in het gezicht i.e Îcunnen zien. Als hij allen 
r.auwkeurig heeft opgenomen, stapt hij rustig weer
weg.
Even blijven allen nog aan tafel, zonder een woord
te spreken. Dan zegt de gastvrouw snel besloten:
"Jongens, daar zit iets niet goed Gisteravond heeft
dezelfde vent ook al een onderduiker uitgevraagd
en nu loert hij natuurlijk of hij hem hier in huis
ziet. Wie weet wat hij in z'n schild voert. Mis
schien gaat hij nu wel waarschuwen, dat hier or.
derduikers zijn. Jullie moet zoo gauw ;nogelijk weg.
En vlug deelt ze in: ,,Jij gaat naar dat adres, en 
jij daarheen. En je blijft er maar tot je eer1; bood
schap van m'n man krijgt. Allemaal achter uitgaan
en met een omweggetje het dorp in."
In een ommezien zijn ze verdwenen. En in angstige
spar.ning blijft de gastvrouw achter. Wat zal er
nu gaan gebeuren?
Even later komt de doofstomme bovenbuurman
thuis. Hij is de kluts een beetje kwijt, want ..... . 
hij is aangehouden door een ,,peteroliemannetje" 
en zoo goed kwaad als dat ging heeft hij hem 
gevraagd waar hij woonde. Daar en daar .. .... Ja, 
dat dacht hij wel...... Ook onderduiker zeker. 
Meer heeft de doofstomme er niets van begrepen. 
Maar de gastvrouw begrijpt genoeg. De vent loert 
op het huis. 
Een paar dagen later loopt een van de onderdui
kers, die dien middag mede aan tafel zat door 
het dorp, als het "peteroliemar.nejte" op hem toe
loopt en naar z'n ,papieren vraagt. Gelukkig heeft 
hij heele beste papieren en is hij voor geen klein
tje vervaard. Hij wil ze wel laten zien als de .. kik
ker" eerst met z'n eigen papieren voor de draad 
komt. En hij is zoo goed niet of ze komen te voor
schijn. En dan komt ook onze onderduiker met de 
kaarten op tafel. Alles klopt. Een valsch P.B. en 
een valsche ,.Ausweis". 
't Peteroliemanr.etje draait om als een blad aan een 
boom. Dat is prachtig in orde. Ik dacht dat je een 
onderduiker was, biecht hij eerlijk op. Maar onze 
tuinder stelt hem heelemaal gerust. Ben je mal, 
man, zegt hij. Onderduiken, dat is maar mallig
heid; daarvoor krijg je in ons kleine landje geen 
kans. Ze hebben je 1zoo in je lurven." 
"Dat zou ik ook zeggen", meesmuilt onze groene 
wapenbroeder. 
Als de "peteroliemar.netjes" voortaan door het dorp 
marcheeren, de geweren op den schouder en den 
rug gekromd en het slof-slof-slof langs de straten 
weerklinkt laat hij nooit een gelegenheid voorbij
gaan om de gastvrouw van onze onderduikers eeti 
vriendelijk knikje te gunnen. Burgeressen, die 
jongens met "ausweise" herbergen. hebben een 
streepje voor. Maar als hij er ooit één kar. snappen, 
die onderduikers verbergt, dan zul je nog wat 
anders beleven. 

de G. 
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LO.-LliP. STl(JDTING 

Zooals U bekend zal zijn, is op de laatste topverga
dering der L O  , na voorafgaand overleg met de di
strictsleiders. besloten. de L.O. op te heffen. Hetzelfde 
is aanvaard door de L.K P. 

Beide organisaties hebben daarmede te kennen willen 
geven, dat zij hun oude taak definitief als afgedaan 
beschouwd wilden zien Het kostte moeite om een der
gelijk besluit te nemen. Hoeveel lief en leed is binnen 
die kringen gedeeld I 

Unaniem was men evenwel van oordeel, dat een reu
nistenverbond in het leven moest worden geroepen 
,,om oude vricndschaosbanden in stand te houden, 
voorts om toezicht uit te oefenen op de sociale zorg 
voor en hulp aan vroegere medewerkers en hun nage
laten betrekkingen, vervolgens om de illegale werk
zaamheden definitief af te wikkelen, voorts om, zoo
lang dit nog wenschelijk geacht wordt, het Mededee
lingenblad te blijven uitgeven en tenslotte om een ge
denkboek van de L.O. en de L.K P. samen te stellen". 
Daartoe is de LO-LKP Stichting in het leven geroe
pen, waartoe de topvergaderingen van beide organi-

satics het C B. de� LO en het Afwikkelingsbureau de, 
LKP hebben gemachtigd. 

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

Uiteraard moest die Stichtingsacte wel eenige alge
meene lijnen bevatten, doch deze gaan niet verder dan 
die, welke door de topvergaderingen der beide samen
werkendt! organisaties zijn goedgekeurd. 
Thans moet dus nog het Huishoudelijk Reglement 
worden vastgesteld. Een concept daarvan is opgesteld 
en door het Dagelijksch Bestuur der Stichting voor
loopig aanvaard, totdat ook dit reglement definitief door 
de oude topleden van de L.O. en L.K.P. wordt aange
nomen. Een gecombineerde topvergadering van L 0. 
en L.K.P., waarop o.m. dit punt ter sprake zal komen, 

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

Om evenwel ieder van onze medewerkers een idee te 
geven hoe wij de werkwijze van onze Stichting hebben 
gedacht, zal ik hier in het kort een schematisch -Over
zicht geven van de voornaamst; bepalingen van het 
voorloopige Huishoudelijk reglement. 

Aan het hoofd van de Stichting komt te staan het Al
gemeen Bestuur, tot 1 Januari 1947 bestaande uit de 
oude topleden van de L 0. e11 de L.K.P. en daarna ge
kozen door de Provinciale afdeelingen; dit Algemeen 
Bestuur zal - behoudens bijzondere gevallen 
slechts één· keer per jaar samenkomen en bepaalt 
slechts de algemeene lijnen, waarbinnen de Stichting 
zich beweegt en delegeert haar bevoegdheden zooveel 
mogelijk aan een Dagelijksch Bestuur, tot 1 Januari 
1947 bestaande uit de leden van het CB der LO en 
het afwikkelingsbureau der LKP, doch daarna gekozen 
door en uit het Algemeen Bestuur. 

Dit Dagelijksch Bestuur beslist over de binnengeko
men verzoeken en aanvragen en de Redactie van het 
Mededeelingenblad is aan haar verantwoordelijk. Door 
het Dagelijksch Bestuur worden eveneens de geldmid
delen beheerd; er wordt evenwel ieder kalenderjaar 



BEURS = REUN][E TE ZWOlLlLE 
28 DEC. 1945 

Er kwam op Vrijdag 21 December 1945 een 
telegram bij de. bezoekers van de Beurs, 
de landelijke contact-vergadering van de 
.. organisatie van Frits", die tot eind Octo
ber 1943 regelmatig elke Zaterdag kon 
worden gehouden, om Vrijdag 28 Decem
ber j.l. om 12 uur in Zw6'!.le te komen met 
de vrouwen, voor een reunie van oud
beursbezoekers. 
Het is licht te begrijpen, dat er eenige ver
bazing was, verwondering ook. Maar de 
afzender in Hoogeveen was welbekend en 
zoo werd dan Vrijdag 28 December 1945 
de auto of de trein genomen naar Zwolle, 
de Overijsselsche hoofdstad, waar zoo 
veel ons herinnert aan de vergaderingen 
van 1943. Erg veel verandering was er niet 
te constateeren bij de aankomst. Immers, 
hoe ging het destijds: je stapte uit, je speur
de links en rechts of je je vrienden zag, 
en je ging door de controle het ruime 
stationsplein over.! inks of rechts om Gei
tenbeek heen naar de consistorie met het 
kleine zaaltje boven links-achter met 
daarin de lange smalle tafel op schragen, 
op de tafel paperassen van allerlei soort, 
hier en daar een pakje boterhamTTlen er 
tusschen, pakjes shag, rol-apparaten, ta
baksdoozen en aschbakken, om de tafel 
schots en scheef op de caféstoelen de pro
vinciale- en enkele t:listrictsleiders of an
dere gasten, aan het hoofd onze Frits, het 
geheel gehuld in een aroma van tabaks-, 
sigaren en sigarettenwalm, om te snijden. 
Na een week zag je daar je vrienden-in
de-strijd. Hoe dankbaar en blij denlfen we 
aan dien tijd terug, aan de vriendschap die 
je ondervond, aan de steun die je kreeg, 
alleen al door het samen bespreken van de 
moeilijkheden, aan de medewerking die je 
van alle kanten werd geboden. Het sterkte 
je, de werkzaamheden te beginnen in den 
Naam des Heeren, den God van Hemel en 
aarde. 
Na ruim 2 jaar gingen we weer door de 
controle in Zwolle, weer ontmoetten we 
meteen bij den uitgang oude bekenden die 
met denzelfden trein waren gekomen, die 
we al of niet na de bevrijding hadden ge
zien. 
Na een korte wandeling kwamen we met 
een groepje op de plaats van bestemming, 
de deur zwaaide bij onze nadering al open, 
en Reinoud C. D. K. verwelkomde op een 
joviaal-luidruchtige toon als destijds, meer 
dan 2 jaar geleden. Meteen in de hal was 
het handen drukken en informeeren naar 
dit en dat. Toen naar binnen, meerdere 

waren reeds gearriveerd, bekende gezich
ten zag je, met de ons meest onbekende 
echtgenooten . 
Langzaam aan kwamen allen binnen, die 
verwacht werden, enkelen hadden bericht 
van verhindering gezonden. 
Meerderen ook van toen, 1943, konden we 
niet verwachten, zij zijn gebleven in den 
strijd, zij vielen in het gevecht, zij werden 
gefusilleerd in Vught, zij kwijnden weg in 
tuchthuis of concentratiekamp. 
Hoe goed was het, den heer Kuipers in ons 
midden te hebben, de echtgenoot van onze 
onvergetelijke . tante Riek en de vrouwen 
van Cary, van Jacques, van Hilbert en van 
Willem Brinkman, die allen den strijd ge
streden hebben e,n het geloof hebben be
houden. Met hen herdachten wij allen, die 

· gevallen zijn op het vaderlandsche front,
wij herdachten hen in gebed, in stilte en in
woorden.
Dankbaarheid was in ons, dankbaarheid
aan God den Heere, Die den strijd, waarin
velen met hun leven betaalden, met de
overwinning heetf bekroond. Dankbaar
heid ook, dat velen behouder, uit kampen
en gevangenissen zijn teruggekeerd. Goede
woorden werden gesproken, getuigenissen
van Godsvertrouwen onder de moeilijkste
omstandigheden.
Er was de krachtige opwekking dezelfde
wapenrusting aangegord te houden, waar -
in zij vielen.
De liefde om Gods wil tot den naaste, de
liefde voor Vorstin en Vaderland, die hen
bezielde, moet ons blijvend bezit zijn.
Aan het begin werd de vraag gesteld, hoe
we feitelijk bij elkaar waren. De uitnoodi
ging gaf geen enkele aanwijzing daarover.
Het zou toch geen feest zijn!
Aan het slot werd de vraag beantwoord
.,Nu, wij hebben geen feest willen vieren,
we hebben bij elkaar willen zijn met onze
vrouwen om over toen te praten om de
vrouwen te laten zien, welke vrienden hun
mannen hadden en hoe de omgang onder
elkaar was, hoe de sfeer, de geest was in
onze bijeenkomsten.
Daarom kunnen wij aan het einde ook zeg
gen: 't Is vandaag voor ons een feestdag
geweest, een dag van rechte blijdschap.
Geen wonder dat besloten werd nog eens
bij elkaar te komen het volgende jaar.
Tijdens de vergadering werden telegram
men verzonden aan Mevrouw Dienske in
Amsterdam, familie Velthuis in Meppel en
Chris Boven in Groningen.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

door het Algemeen Bestuur een financieele controle
commissie benoemd, bestaande uit minstens drie le
den, welke noch lid van het Algemeen Bestuur noch 
van het Dagelijksch Bestuur kunnen zijn, welke com
missie een rapport over haar bevindingen uitbrengt 
aan het Algemeen Bestuur. 

Ter uitvoering van de taak der Stichting kunnen wor
den gevormd Provinciale, Districts- en Plaatselijke Af
deelingen, welke hun rechts.persoonlijkheid ontleenen 
aan de Stichting. De grenzen dezer afdeelingen vallen 
z:ooveel mogelijk samen met de correspondeerende in
:leeling in den bezettingstijd; ter uitvoering van door 
het Algemeen Bestuur of het Dagelijksch Bestuur ge
�omen besluiten, alsmede ter verkrijging van de noo
:lige eenheid in de uitoefening van de taak der Stich
:ing. kunnen deze besturen aan de Provinciale Districts
!n Plaatselijke Afdeelingen aanwijzingen geven, vra
ien opleggen, richtlijnen verstrekken en voorschriften 
:Iaen toekomen, welke vragen door deze afdeelingen 
)eantwoord en welke aanwijzingen, richtlijnen· en 
1oorschriften opgevolgd dienen te worden. 

fen aanzien van de Provinciale, Districts- en P!aatse
ijke Afdeelingen wordt opgemerkt, dat deze tot 1 Ja
mari 1947 blijven samengeseld als tot dusver; na dien 

tijd kunnen de plaatselijke afdeelir.gen een andere Di
stricts- en kunnen de Districtsafdeelingen een andere 
Provinciale vertegenwoordiger aanwijzen. Deze afdee
lingen regelen hun eigen financiën, behoudens toezicht 
van het Algemeen Bestuur. 

Zoodi;a de topvergaderingen dit concept-reglement 
hebben goedgekeurd, zullen wij het in extenso in ons 
Mededeewngenblad laten afdrukken; aan de topleden 
z:ullen wij binnenkort een copie toezenden, zoodat zij 
reeds voor de vergaderingen een en ander kunqen b� 
studeeren. 

Persoonlijk maakte ik reeds één réunie mee van het 
District "De Rijnstreek"; het deed buitengewoon goed, 
de oud-medestrijders nog eens. de hand te drukken; 
oude herinneringen' werden opgehaald, de werkwijze 
van de Stichting 1940-1945 werd behandeld, en ons 
mededeelingenblad en. de samenstelling .van het LO
LKP-Gedenkboek werd besproken:. Algemeen werd het 
bijeenzijn toegejuicht. 

Wij hopen allen, dat de nieuwe Stichting aan haar 
doel beantwoorden zal en dat de periodieh bijeenkom
sten de "oude" geest in onze gelederen wakker zul
ien houden. 

A. ]. M.

een raadslid ergens uit ons land, nietst meer met 
de verzetsbeweging te maken wilde hebben, geen 
onderduiker in huis wilde nemen, zelfs geen 
geld wilde gever., omdat de ..leiders" zich moesten 
conserveren voor na de bevrijding? 

het hier bedoelde raadslid nu weer rustig in de raad 
zit en hij dus toch gelijk gehad blijkt te hebben.? 

in het arrondissement Den Haag vóór deze oor
log per week 40 echtscheidingen aangevraagd 
werden en thans 500? 

er vastgestelde prijzen voor het kappersbedrijf 
zijn? 

de kappers er rustig boven gaar., omdat de bond 
beloofd heeft de boete te betalen? 

we er op die manier wel zuTieni komen? 

eed burgemeester, die in zijn gemeente persoonlijk 
leiding gaf bij het arresteren van 27 Joden, welke 
allen omkwamen, thans weer in ere hersteld is? 

bij de opening der B.S.-tentoonstelling in Den 
Haag de Landelijke KP-leider niet werd toegelaten 
omdat die dag alleen ·genodigden toegang hadden:? 

hij er natuurlijk toch in kwam? 

een van de koeriersters aan het correspondentie
adres, bij het afgeven van een pakje, de domme 
opmerking maakte: ,, U is toch wel goed, want er 
ziten PB's in"? 

nu de Septemberdagen 1944 de L.0.-leiders in Am
sterdam zich bij den portier van het distributiekan
toor voor een bespreking kwamen aandienen als 
"vertegenwoordigers der L O." en dat ze met veel 
strijkages officieel ontvangen werden? 

er eens in de buurt van Zaandam in de bezetting!
tijd arbeiders aan een weg werkten. Het regende, 
de arbeiders besloten: ,, We gaan staken, want et 
zijn organisaties die ons finantieel steunen als we 
staken, want dat is verzet? 

in het boekje, uitgegeven door de T.D.-groep, ver., 
meld staat, dat KP.'s eigenlijk nooit nodig zijn ge
weest? 

de T.D.-groep in gebreke is gebleven dit in de 
practijk te bewijzen? 

de ingezouten. groenten in Nederland bestemd zijn 
voor de gevangenkampen, terwijl de Ned. huis
moeders niet weten hoe aan groente te ko�en? 

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

deze requestranten als voornaamste oorzaken van 
de zorgwekkende toestand bij de zuivering be
schouwen de onbeperkte macht en invloed, welke 
aan de illegaliteit is toebedacht? Ra-ra-ra. 

bij ons Bureau Wist U dat's kunnen worden inge
zonden? 

:::::i!CX:XXX�:X�:X:X 

ADRESWIJZIGING 

In verband met mijn werk
zaamheden woon 1k tijdelijk 
te Amsterdam. 

Mijn adres is daar: 

N i c. W i t s e n s tra at 2 1 

R. G. VAN DER HAAR (Frits) 

�:::::>IC:X:X:XX::::>lC:::>iCO!CK:::>lC 



aan 

Den strijd gewijd - in oorlogstijd! 

Val vreemde heersers nooit ten knie. 

Wees onbekwaam tot compromis. 

Geef geen respijt - zolang gij zijt. 

Schuw felle pijn noch wrang verdriet. 

Bezie de dingen in het groot: 

Zovelen boetten met de dood. 

Waarom zij wèl - waarom gij niet? 

Vraag niet hoe:làng men leeft, doch hóe! 

Wat men presteert, wat men volbrengt, 

Wat men bewust de mensheid schenkt, 

Het tijdsbestek doet er niet toe. 

Wanneer het eindsignaal weerklinkt, 

't Zij vroeg - 't zij laat: ontplooi de vaar.. 

Maak dat gij fier van hier kunt gaan: 

Present! Ik heb mijn plicht gedaan! 

MOEDER VAN EEN TER 

pooD VEROORDEELDE. 

(Uit de vrije pers.) 

" 

, ,9.edenld, die dvfe w.o.wu:Len l.eul, 

mijn malh,u, i,n de no.o.d ..... . 

LKE dag zie ik hem voor mij. Hoe hij rustig, maar vlug afscheid nam. Ik hoefde niet te vragen, waar6m hij ging. Ik voelde me een ogenblik wegzinken en verbaasde me er over, dat hij zo kalm en rustig was. Ik móést ook rustig zijn. Hij moest geen angstige vrouw achterlaten maar het beeld van een flinke vrouw voor og&i hebben op zijn zwerftoch�ten. Waarheen? Zijn kalmte sloeg op mij over. 
In een kort ogenblik had hij mij alles verteld. Ik wist precies wat me te doen stond. En toen namen wij afscheid. Hij vouwde zijn handen om de mijne als in een stil gebed en beiden smeekten we om Gods hulp. Daarna kusten we elkaar en glimlachten ..... . 

.... IN , ADAT hij weggegaan was, heb ik meteen gedaan, wat hij me gezegd had. Alles lag precies, waar hij het me had aangeduid. En terwijl ik rustig alles verbrandde, trok ons hele jonge huwelijksleven voorbij. ' Wat was dat mooi! Ik glimlachte, want ik voelde, dat hij tóch bij mij was. 's Nachts schrok ik wakker van het blaffende afweergeschut, dat vlak achter ons huis stond. In de verte hoorde ik het regelmatige gedreun van de neerv<l:llende bommen. Onwillekeurig strekte ik in mijn angst mijn arm uit, doch 1k was alleen. Toen heb ik gehuild. Liefste, waar ben je? Plotseling schaamde ik me. Als hij dat nu zag. Neen, ik móést flink zijn. En weerkwam die kalmte over mij . 

. h E d"'op ,oJgend, d,g,n, weken en m�nden heb ik g,w"kt. No, V harder en intensiever dan toen hij nog bij me was. 
's Avonds laat rolde ik doodmoe in bed en stond 's morgens weer 

,roeg op en altijd was daar zijn glimlach, die mij met al m'n kracht op het 
werk deed gooien. Met twee jongens van zijn ploeg heb ik samen gewoond. 
Hoe heb ik voor ze gezorgd! Ik zou ze voor geen geld hebben willen mis
sen, want ze deden hetzelfde, wat hij ook gedaan had. Het was mijn heilige 
plicht goed voor ze te zijn en het was heerlijk het te kunnen. Een hele 
lange tijd heb ik niet geweten, waar hij zat, totdat een van de jonge_ns me 
vertelde, dat hij bij een overval, vlak na zijn afscheid, in Noord-Holland 
gegrepen was. Waarom vertelden ze me dat zo laat? 
Veel wisten ze niet te vertellen. Wel, dat hij tijdens een vuurgevecht ge
wond geraakt was en door de SD was meegesleept. Ze vermoedden, dat 
hij in Amsterdam terechtgekomen was, doch ze hadden hem tevergeefs, 
trachten op te sporen. Ik hoorde dit alles ademloos aan. Mijn hoofd was 
leeg en ik voelde al het bloed in mijn lichaam wegzinken. Mijn jongen tocih ! 
Je hebt me nu zo nodig. En toen zag ik weer zijn glimlach, die me scheen 
te zeggen: de anderen hebben je ook nodig, ik ben toch altijd bij je? Met 
a! mijn kracht heb ik me toen weer ingezet. Lange fietstochten met con
trabande van het Noorden naar het Westen en van het Westen naar het 
Noorden. Door regen, sneeuw en wind. En als ik thuis was, trachtte ik een 
zo heerlijk mogelijk menu klaar te maken voor de jongens, die m'n zorg 
een paar dagen hadden moeten missen. Van Jan hoorden we niets meer. 
Alle pogingen om iets van hem te weten te komen waren vruchteloos. Mis
schien was hij wel overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland? 
Of was hij ontsnapt uit het ziekenhuis en hield zich schuil. Dan zou hij 
ineens voor me staan en zeggen: ,,Zie je nu wel, dat ze me nooit te pakken 
gekregen hebben. Ze dachten wel, dat ze me hadden, maar de vogel was 
weer gevlqgen." • 
In April werden wij bevrijd. Met spanning wachtte ik op het ogenblik, dat 
ook het Westen bevrijd zou worden. Dan zou ik stellig gauw iets horen. 
Wat zouden we elkaar veel te vertellen hebben. 
Zo gauw als het mogelijk was, ben ik vast naar ons eigen huis gegaan. 
Stel eens voor, dat hij kwam en ik was er niet. Alle "kostbaarheden", waar 
we beiden zo aan gehecht waren en die ik voor alle zekerheid ergens in be
waring had gegeven, heb ik weer teruggehaald en alles zag er weer uit zv 
als het vroeger was. Alleen miste ik de as op he kleed op de ronde tafel. 
Dikwijls had ik er wat van gezegd. Waarom moest die as nu juist vlak naast 
de asbak gegooid worden in plaats van er in? Toen ik er in het begin iets 
van zei, keek hij me zo grappig schuldig aan, dat !k meteen verteder� was. 
Op het laatst vond ik het ook heel niet erg meer. s Morgens veegde 1k het 
weg en 's avonds lag het er weer en dat was elke dag zo. Flauw, dat ik 
daar vroeger over viel. Nu verlangde ik er naar. · 
Na de bevrijding van het gehele land, had ik gehoopt, dat hij ineens voor 
me zou staan. Ik zorgde, dat ik elke dag flink wat eten had. Hij mocht eens 
hongerig zijn, als hij kwam. 
Ik heb zelfs eens ,pp een avond een flink stuk pudding bewaard, want ik 
was er van overtuigd, dat hij komen zou. 
En zo heb ik gewacht. Weken, maanden lang. Als er een auto voor T n 
deur stopte, dan begon mijn hart sneller te kloppen. Zou het hem z11n? 
Maar altijd weer tevergeefs. 
Tot op een avond iemand bij me kwam en al i_nijn hoop op zijn terugkomst 
wegnam. Hij vertelde mij, dat hij mijn man in het concentratiekamp had 
ontmoet. Hij was toen al erg ziek. Kort daarna was hij door de SS weg
gehaald en ze hadden hem nooit terug gezien . 

. . . en die hen na:tlaan 't alle1Lmee4t 
ûi l'uuine. �d, fJ'W,OI,.,,
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Wijtse Woudsma (Rienk Prins) 

De tweede zoon uit het grote gezin van J. 
Woudsma te Dokkum. 
Na uit Duitsland te zijn ontsnapt, begon hij 
met het schrijven van een pamflet, getiteld: 
,,Ik zag Duitsland", waarvan direct een: dui
zend exemplaren werden verspreid. 
A1 spoedig trad Wijtse op als ·vaste koerier, die 
alle mogelijke en soms haast onmogelijke op
drachten sportief uitvoerde. 
Ook nam hij deel aan de overval op het ge
meentehuis var. West Dongeradeel op 4 Febr. 
1944. 
Zijn durf en ondernemingsgeest. deden hem al 
spoedig een vooraanstaande plaats innemen en 
zo werd Wijtse onder de naam "Rienk Prins" 
één der ijverigste medewerkers van de Neder!. 
Spionnagedienst (B.I.) 
Onder veel meer, warer. de mooie tekeningen 
van de vliegvelden Leeuwarden en Deelen voor 
een goed deel zijn werk. 
Zijn naam is hieraan onafscheidelijk verbonden. 
Ook voor Rienk geldt hetgeen Generaal Crerar 
op 31 Mei 1945 schreef in ziin "Message to 
our Dutch Colleagues": 

Uw rapporten waren accuraat, stipt en een 
belangrijke factor bij de uiteindelijke over
winr.ing. Ik besef daarbij de grote risico's die U 
hebt gelopen, bij het verkrijgen van deze in
lichtingen en, de !ltraffen, die U en Uw kame• 
raden, die er niet meer zijn, werden opgelegd ... 11 

Die er niet meer zijn...... Ook Wijtse is niet 
meer. 
Veel was over hem nog te zeggen ..... . 
We staren hem na ...... als een der dapperen. 
We staren hem na...... doch niet als deger:en 
die geen hope hebben. 

W.v.D.

Petrus (Pé) Woudsma, 

Petrus (Pé) Woudsma. 
De oudste zoon uit het grote gezin van ].

Woudsma te Dokkum. 
Bij de laatste razzia werd Pé te Brantgum (bij 
Dokkum) gearresteerd, dat was 27 Maart 1945. 
Een week later werd deze jor.ge vaderlander 
door de Nazi-bloedhonden te Leeuwarden ge-
fusilleerd ..... . 
Sedert 12 September 1944 was Pé ondergedo
ken, daar hij op dien datum door de Landwacht 
te Dokkum was gevangen genomen en nog dien
zelfde. dag, dank zij de spontane vaderlandse 
daad van agent Dijkstra (die ook met zijn 
gezin or.derdook) kon ontvluchten. 
Als koerier tussen de verschillende contactpun
ten heeft Pé waardevol werk verricht. Zijn ac
tiviteit inzake het verstrekken van brandstof
fenbonnen was oorzaak, dat vele Joden en 
onderduikers 's winters niet in de kou be
hoefden te zitten:. Vele hunner dankten r.iet 
alleen een warme, doch ook een goede plaats 
aan Pé, die tevens zijn mensen van illegale lec
tuur voorzag. 
Zijn opdrachtgevers stelde hij nimmer teleur! 
Als K.P.'er was hij een van de vijf overvallers 
van het gemeentehuis van West Dongeradeel, 
een van de best geslaagde overvallen (van 4 
op 5 Februari 1944). 
Tijdens zijn or.derduiken, na 12 September, 
heeft Pé nog de dropping te Aalsum bij Dokkum 
meegemaakt. 
Slechts veertien dagen voor de bevrijding, fieeft 
hij zijn leven moeten offeren. Eén der laatste 
slachtoffers in de strijd voor het recht. 
Die hem van r.abij hebben gekend, weten, dat 
het onrecht ons door den bezetter aangedaan, 
ook hem ten. diepste heeft getroffen en hem tot 
spontane activiteit dwong ..... . 
Ook kunnen zij van hem getuigen ...... : Een 
ware vriend en een trouw kameraad! 
Hij heeft zijn strijd gestreden en het geloof be
houden, en dan kan ook van Pé met de woor
den van ons aloude Wilhelmus worden gezegd: 

Zijn ziel ir. het eeuwig leven 
Verwacht den jongsten dag! 

W. v. D.

Bouwe Jacob Nieuwenhuis 
(Bob Visser) 

Ongeveer half Januari is het een jaar geleden, 
dat Bob in Den Haag werd gearresteerd. flij 
werd geboren in Hoogkerk. Gr., studeerde aan 
de Zeevaartschool en heeft als derde stuurman 
enkele reizen gemaakt naar Noorwegen, om 
vandaar uit te trachten Zweden te bereiken, ten
eir.de zijn diensten bij de geallieerden aan te 
bieden. 
Toen hem dat mislukte, gaf hij het varen er 
aan en kwam in contact met de" ,,Groep Hein", 
waarvar. hij een trouw en ijverig medewerker 
werd. Zijn innemend karakter bezorgde hem 
vele vrieniden. Moeilijk was zijn post in Den 
Haag, alwaar hij de verzorging van een. groot
aantal onderduikers had. Vele van hen, die met 
hem werkten, werden gevat, voorr.amelijk van 
de L.O., zodat ook hij het steeds moeilijker 
kreeg. Lang heeft de S.D. hem gezocht, maar 
steeds wist hij hen, soms op het kantje. af, te 
ontwijken. Toen hem aangeboden werd om over
geplaatst te worden, weigerde hij omdat hij �-et 
als zijn plicht erkende tot het uiterste op z11n 

post te blijven. Eenvoudig en vastberaden was 
hij en zo offerde hij zich op toen de S.D. h:m 
ten huize van zijn a.s. verloofde zocht, met 
vond en dreigde represaille maatregelen te ne
men. Toer: hij dit vanuit zijn schuilplaats hoor
de, aarzelde hij geen moment, maar kwam te 
voorschijn en gaf zich over. 
Ondanks alle methodes wist men toch niets uit 
hem te krijgen en hij werd overgebracht naa_r 
het vernietigingskamp Neuengamme. In Apnl 
1945 werd hij bevrijd, doch dit kon hem niet 
meer redden. 
Op 20 Mei 1945 overleed hij tengevolge van 
de doorgestane ontberingen, waarteger. zijn niet 
zo sterke gezondheid niet opgewassen was. 
Hij gaf het hoogste wat iemand geven kan, z'.)n 
jonge lev'en, voor zijn Vaderland en voor z11n 
vrienden. 

PII:T 

1 



Weet U, dat onze poging een Gedenkboek te ma
ken op basis van de gegevens van alle medewerkeR 
un LO en LKP uniek is, voor de illegaliteit? 
Weet U, dat deze poging alleen slagen kan, als
'U meewerkt 7 
Weet U, dat dit betekent, dat U Uw gegevens op 
schrift stelt, alleen of tezamen met Uw medewer
kers, en dat U die gegevens alleen afdraagt aan 
ajgevaardiqden van onze qedenkboekcommissie7 
Weet U, dat ook het Rijksbureau voor oorlogsdocu
mentatie van oordeel is, dat dit de beste manier 
is, om het materiaal der LO en LKP te verzame
len, en dat zij daarom afgesproken hebben, zelf 
niet onder LO en LKP-medewerkers stof te yer
zamelen? 
Weet U, dat U dus niet alleen om het Gedenkboek, 
maar ook uit breder nationaal gezichtspunt, geen 
materiaal aan andere bezoekers af moet staan, hoe 
verleidelijk hun aanbiedingen ook zijn? 
Weet U, dat als U in het Gedenkboek over een 
half jaar Uw wederwaardigheden niet terugvindt, 
dit dan aan U zelf alleen te wijten is? 
Weet U, dat het Nederlandse volk nog steeds on
juist voorgelicht wordt over de illegaliteit en dat 
Uw en ons Gedenkboek dit kan veranderen? 
Weet U hoe U moet werken? 

Schema voor de bewerking van de verzamelde ge
g'evens: 

1. De geschiedenis van het ontstaan en de ont
wikkeling van de LO met betrekking tot de
Beurs enz., zowel wat de organisatie als de
werkzaamheid betreft.

2. De geschiedenis van de districten en de pro
vincies, idem.

3. De geschiedenis van de speciale diensten, PBS
(persoonsbewijssectie). FC, (falsificatie-club),
CDK, (ill. Centr. Distributiekantoor) CID,
(Centr. Inlichtingendienst), koeriersdiensten,
Natura-verzorging.

4. Ook de KP he!!ft zijn eigen organisatie ge
schiedenis, terwijl er via punt 3, ook aanra
kingsvlakken zijn.

5. Voor de KP, de geschiedenis van de ploegen,
en het ploegwerk (het bekende KP- en! sabo
tage-rapport).

6. De geschiedenis van:

a. Jodenverordeningen.
b. Arbeidsinzet 1943, t 945.

c. DSK, Z-Kartcnverfahrcn.
d. Studentenmaatregelen.
e. Maatregelen tegen ontslagen Nederlandse

krijgsgevangenen.
f. Nederlandse Arbeidsdienst.
g. De spoorwegstaking.

Dus in het algemeen de Duitse maatreg!!len, die 
onderduiken noodzakelijk maakten voor een goed 
Nederlander. Naast de genoemde onderwerpen zijn 
er nog de speciale gevallen van Duitse deserteurs, 
geallieerde militairen en ondergedoken verzets
mensen. Bij dit onderdeel moet ook aar.dacht wor
den geschonken aan de aantallen. U vindt hier 
meteen de gelegenheid voor een uiteenzetting van 
Uw motieven voor Uw illegaal werk. 

7. Waar en hoe heeft de onderduiker geleefd?
Werd er voor zijn gezin gezorgd? Werkte hij?
Had hij een speciale schuilplaats, alleen of zelfs
in kampverband? Was er ter plaatse een be
veiligingssysteem?

8. De geschiedenis van de samenwerking met:
a. gemeentesecretariën
b. distributiekantoren
c. arbeidsbureaux
d. politie
e. overige officiele instanties, als b.v. de CCD.

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

10. De groei van de Stichting 1940-'45, en van
het NVH, het verloop van de zuivering.

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

, DE GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

STICHTING 1940-'45 

Een huishoudelijk reglement der Stichting, dat de 
democratische opbouw ervan waarborgt, en ook de 
stem der minderheden tot hun recht doet komen, 
is ontworpen en door het hoofdbestuur aangeno
men. 
Een statut-enwijziging, die deze stand van :zaken ook 
daar in orde maakt (volgens de huidige statuten 
werd het bestuur ben6emd en niet gekozen) :z:al 
over enkele dagen ,aangenomen, worden. 
Volgens de oude statuten mag drie maanden na 
aanneming daarvan het nieuwe hoofdbestuur op
treden. 
Reeds enkele maanden vergadert echter geregeld 
een interprovinciale raad (een voorloper dus van 
het nieuwe hoofdbestuur), teneinde hoofdbestuur 
en hoofdbureau een nauwer contact met de stich
tingsafdelingen te geven. Dit contact is :zeer vrucht
baar en in feite is deze vergadering reeds het diri
gerend orgaan der Stichting. 
Enige verandering is in de naaste toekomst nog 
noodzakelijk. 
Op deze interprovinciale vergadering komen n.l. 
functionarissen (directeuren van provincies) en be
stuursleden van provincies, door elkaar heen. Dat 
moeten twee vergaderingen worden. Eén van het 
toekomstige hoofdbesttiur bestaande alleen uit be
stuursleden en aangevende de grote lijnen voor het 
werk en één van provinciale directeuren met de 
hoofddirectie besprekende de uitvoering van het 
werk. 

Opmerkin_l}en, 

te. De besprekingen over het rijl{spensioen vin
den goede voortgang. De staatsbijdrage voor 
de nagelaten betrekkingen :z:al bij de wet ge
regeld worden. 

2e. De medewerkersfolder voor het werven van 
medew�rkers laat door moeilijkheden helaas lang 

op zich wachten. Nog even geduld. 

3e. Er komen commissies, in te stellen door de· 
districtsbesturen, en die het werven van geld bij 
grote instellingen ter hand :zullen nemen. 

4e. Op 5 ::Mei zal een grote actie voor de Stich
ting gehouden worden. 

5e. De individuele werving van gelden, vooral van 
periodieke bijdragen_, waardoor iedere Neder
lander in staat is, zijn offer te brengen, moet 
nog veel beter ter hand genomen worden. 

6e. Voor de arbeidsbemiddeling zitten op de Ge
westelijke arbeidsbureaux vertegenwoordigers 
van de Stichting, die de belangen der oud-ille
gale werkers ter hand nemen. 
Speciale vragenlijsten moeten ingevuld worden. 

Bent 'U al inqeschreven in 'Uw plaats als mede
werker der Slicbtinq 1940- 045, om aan de hoofd
taak der ex-ille{}aliteit mede te werken? 

REDACTIE. 
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MJ;D E D E L I N G E N  

Allen, die een advertentie aan ons inzenden, ter 
plaatsing onder de rubriek "Wie geeft inlichtingen?" 
dullen vanaf heden een formulier toegestuurd krij
gen, uitsluitend voor politieke gevangenen, waarin 
uitvoerige gegevens van den gezochten persoon ge
vraagd worden. 
Dit formulier moet ingevuld geretourneerd worden 
aan: 
Het Nederlandsche Roode Kruis-Afwikkelingsbu
reau Concentratiekampen, Burnierstraat 1 te 
's-Gravenhage. 
Dit zal mede tot nadere opsporing of inlichtingen 
omtrent den gezochten persoon kunnen leiden. 

* 

Bericht voor de provinciale-, districts- en plaatse
lijke leiders van Là en KP: 
Het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen, Bur
nierstraat 1 te Den Haag zal binnenkort een Mede
delingenblad uitgeven. Zij, die dit blad willen ont
vangen, gelieven zich met bovengenoemd bureau in 
verbinding te stellen. 

AMERSFOORT. 

21e9� 
neemt� 
In het Grand Théatre te Amersfoort vond op Don
derdag, 10 Januari j.l,, des avonds om 7.30 uur, 
een afscheidsfeest plaats van LO, NSF en CID. De 
leiding van de avond berustte bij den districtslei
der van de LO, den heer G. v. d. Bom, i,a onze 
kringen beter bekend als "Jos". 
Nadat de avond geopend was met het zingen nn 
het eerste couplet van het Wilhelmus, hield Jos 
een inleidend woord, waarin hij het doel van deze 
avond uiteenzette. Het hoofdpunt van deze avond 
bestond uit de vertooning van de film "Vrij Onver
veerd". Deze film, die de goedkeuring van de Ne, 
derlandsche Regeering en de illegaliteit draagt, 
geeft een globaal overzicht van den wereldoorlog, 

/ waarin echter hoofdzakelijk het aandeel, dat de 
Nederlandsche strijdkrachten hebben geleverd, tot 
uitdrukking komt. 
In de pauze, die hierop volgde, werd gratis con
sumptie ter beschikking gesteld, terwijl de aanwe
zige heeren op een sigaar werden verrast. 
In het tweede deel van de avond voerden enkele 
sprekers het woord. Wij hoorden achtereenvolgens 
den heer Plantinga, die een beeld gaf van het ille
gale werk van het NSF, den heer Sanders (Hiem
stra) sprak als hoofd van den CID, terwijl de heer 
Das (Ruurd) als voormalig provinciaal LO leider 
een oogenblik stil stond bij enkele historische bij
zonderheden uit het LO-leven. Een vertegenwoor
diger van de Nederlandsche Spoorwegen bracht 
dank voor het vele werk, dat ten behoeve van de 
gedoken spoorwegmannen was verricht. Enkele op
namen uit de CID film gaven den aanwezigen een 
beeld over het werk van deze organisatie. 
De avond werd gesloten met het :zingen van het 
tweede couplet van het Wilhelmus, nadat nog een 
collecte was gehouden voor de Stichting 1940-
1945. 
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ADVER TENTIES 

Haardenfabriek vraagt jonge. energieke vertegen
woordiger, bekend me de afnemers in de provin
cies Gro1'tingen, Friesland, Drente en Overijse!. 
Brieven met opgave ver!. cond. onder nr. 102 v. d. 
blad. 

Wie kar. il!. werker aan een broedmachine van 
pl.m. 10.000 eieren helpen, of een advies geven 
waar hij deze kan kopen of huren. U helpt betrok
kene aan een levenspositie en U zelf aan een 
passende beloning. Brieven onder nr. 103 v. d. blad. 

Bij aannemersfirma gevraagd steno-typist(e), liefst 
oud-il!. werker(ster). Sollicitar.ten gelieven zich te 
wenden tot Ir. H. Voorham, c.i., Brouwersgracht 47 
te Amsterdam. 

Handel-Maatschappij i.o. zoekt ingevoerde krach
ten op Groothandelgebied voor de navolgende 
branches: 

Textiel, 
Lederwaren, 
Techn. artikelen, 
Oliën en vettenl, 
Levensmiddelen, 
Luxe en gebruiksartikelen, 
Scheepsbenodigdheden. 
Victualiën. 

Brieven te richten aan den Heer T. Elzinga, Nw. 
Bir.nenweg 180 te Rotterdam-C. 

Oud-il!. werker, Landbouwer, 37 jaar, die door 
oorlogsomstandigheden zonder bedrijf is, :z:ag zich 
gaarne geplaatst op Landbouw en/of Veeteeltbe
drijf als bedrijfsleider. W:il ook wel een bedrijf 
huren, met eventuele overname. Brieven onder nr. 
104 v. d. blad. 
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MULP AAN ONDERDUU<ERS 

Het schema 
\IIIT � 

llzwART
De mens is van nature geneigd de dingen in be
grip te vatten en een naam te geven. Dat is niet 
alleen een neiging, maar ook een noodzakelijkheid. 
Een noodzakelijkheid ten einde met elkaar te kun
nen spreken en har.delen. 
Wie zich echter niet voldoende bewust is van 
wat hij daarbij doet, loopt zeer gemakkelijk in 
de val. 
Het begrip en de taal. die uidrukking geeft aan 
dat begrip

.., 
zijn n.l. nooit toereikend, om de wer

kelijkheid af te beelden. 
Als ik zo b v. een indeling maak van goeoe en 
slechte mensen, van grote en kleine fouten, van 
liefde en haat, van idealen en bestialiteiteni dan 
moet ik er mijzelf rekenschap var. geven, aat ik 
met deze begrippen, deze wit-zwart-schema's de 
werkelijkheid niet dek. Meer dan ooit hebben we 
in de chaos van heden behoefte aan dergelijke 
begrippen en schema's. We worstelen erop, ten· 
einde te kunnen handelen. Maar gevaarlijker dan 
ooit is juist thans dat schematiseren. Alle moffen 
zijn slecht, Hitler is een beest, de N.S B.-ers zijn 
landverraders, in Nederland bestaan helden, schuil
kelderjutten en lar.dverraders, deze man moet ge
zuiverd worden, die niet, deze man is een colla
borateur. die niet, enz. enz. 
Is dat allemaal waar? Diep in ons weten we, dat 
het niet waar is, maar we werken dat wanhopig 
naar beneden, want anders komen we er niet uit. 
Deze impasse is een feit. Ze dwingt ons onrecht 
te doen, want er moet gezuiverd worden, er moet
gestraft worden. Onrecht bij de grens. War.t waar 
ligt de grens? 
Wie hiervoor oog heeft, zal ootmoedig tot zich
zelf inkeren en zijn onmacht erkennen. En dan 
zal hij tot de verbazende (her)ontdekking komen, 
dat hij inzake de schuldvraag eerst wel bij zich
zelf ka11 beginnen,. Dan begint hij zijn zuiverings
werk en bestraffir.g op zijn knieën voor Gods aan• 
gezicht. 
En wanneer hij dan opstaat, wel laat hem dan 
maar zuiveren en berechten als hij ertoe geroepen 
is, want dan drijft hem ook daarin de liefde van 
Christus. Dan wordt zuiveren en bestraffen wat 
het in verdiepte zin moet zijn: liefdedienst. Ja, 
dat verstaat niet iedereen: straffen geschiedt niet 
uit haat, maar uit liefde; er zit een behoudende
kracht in. 
Het is duidelijk, dat we er dan nog niet uit zijn, 
maar dan is onze instelling juist. D:m zullen we 
ook in het zoeken van de normen om te straf· 
fen en te zuiveren een andere gedachtengang vol
gen, dan die van het schema: wit-zwart. Dan 
worden de schema's alleen in de uiterste verlegen· 
heid gebruikt, met vrees in ons hart om het on· 
recht, dat er in schuilt. 
Als men gaat zien. met wat voor naive en ontoe
reikende middelen we dagelijks bezig zijn, pro
blemen op te lossen, zoals Alexander de Gordiaan
se knoop doorhakte, dan gaat men terughuiveren 
voor de consequenties, dan zal men met vrezen en 

beven het zwaard der gerechtigheid hanteren en 
zien hanteren. 
Deze dingen mag men tegenwoordig niet zeggen. 
Wel zo in het algemeen, maar niet aan een con
creet geval. Men mag b.v. geen woord goed van 
een N.S.B-er zeggen. Dan is men minstens reac· 
tionnair. En vanwege de officiele instanties mag 
men aan de andere kant weer geen woord goed 
zeggen van den illegalen werker, die zich door 
bonkaartenverkoop, of hoe dan ook, verrijkt heeft. 
Maar ik moet daarbij aitijd denken aan de woor
den van Newton (niet de: ï,hysicus), die zei, toen 
een moordenaar langs zijn raam naar de galg ge· 
voerd werd en zijn huisgenoten hun misprijzen 
duidelijk uitten: 
,,Als God het niet verhoed had, had ik daar ge
lopen". 
Als men weet, wat de zonde is en waartoe or:s 
hart in staat is, zal men dat woord begrijpen. Dan 
zal men zich werkelijk bij iedere beoordeling af
vragen: Ben ik dat soms zelf, had ik dat kunr.en 
zijn? 
En wordt nu alle berechting en zuivering op deze 
wijze gerelativeerd, op losse schroeven gezet, on
mogelijk gemaakt zelfs? 
Geen sprake van. Dit is 't. Iedere wandaad eist 
vergelding, ieder vergeldingsoordeel eist liefde in 
de beoordeling, liefde getoetst aan de kennis van 
het eigen hart. 

De brief van een zelfmoordenaar. 

Zo eerst zijn de dingen goed te verstaan, die men 
zo graag in een eenvoudjg schema wil stoppen. 
Zo is b v. de brief van Qenecbten te verstaan en 
dat is het eerste punt, waar ik na deze lange in
leiding bij stil wilde staan: 
De brief van een zelfmoordenaar. 
Ik las nog ergens één woord van waardering en 
alleen de 11Waarheid" had een commentaar in af
keurende zin. Wat dat laatste betreft: De schrijver 
van: ,,Geen zoenoffer" in de "Waarheid" van 19 
December 1945, moet de brief nog maar eens 
rusitg overlezen. Dan zal hij tenslotte ook wel ont
dekken, dat hij een slag in de lucht gaf. 
Deze brief is ontroerend in dubbele zin. Ont
roerend om de argeloze openhartigheid, waarmede 
schuld beleden wordt en bovenal ontroerend, 
omdat Genechten geen andere uitweg vond dan de 
zelfmoord. 
Een dwalend man, bezeten door een vals ideaal, 
dat zo schoon schitterde en beheerst door, zoals 
hij schrijft, ,,een verbitterde verstandelijke hoog
moed", belijdt schuld en zegt dat "zijn vergissingen 
zo fundamenteel zijn, dat ze niet door een beroep 
op de goede trouw gedekt kunnen worden". 
Hij zou goed willen maken, wat hij misdaan heeft, 
maar "ziet niet hoe dit zou kunnen geschieden" 
en daarom besluit hij met zijn bloed de vergelding 
te dienen, omdat hij van mening is o.a., dat 11al
leen werkelijke zoenoffers de heilloze verwijdering 
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tussen onze duizenden volgelingen en het Neder� 
landse volk kunnen doen verdwijnen". Hij voelt 
zich verantwoordelijk voor die duizenden en wil 
zich in hun plaats stellen. 
Hoe men het ook wendt of keert, er was geen 
reden voor deze brief en deze zelfmoord anders 
dan uit een geweten, dat ontwaakte en �en ver� 
antwoordelijkheidsbesef, dat tot bewustzijn kwam. 
Een ontwaken en bewustworden uit de bezeten
heid. 
Ja, die bezetenheid is het meest verbazingwekken• 
de verschijnsel aan het nationaal-socialisme. 
Het was een bezetenheid, die kwam over burgers, 
die wij eertijds hebben gekend als vriendelijke, 
aardige mensen. (Had ze ook over ons kunnen 
komen? Komt het wel eens voor, dat we zelf 
van iets bezeter:i zijn?) 
Zij geraakten in een psychose, waarin ze verder 
onhanteerbaar werden. 
Een toestand van begripsverenging ert gewetens· 
verschrompeling. 
Ik heb gezien hoe een Duitser een Jood afroste, 
die (evenals ik) in zijn macht was en toen heb 
ik het . begrepen. Hij deed het niet natuurlijk, hij
was niet echt kwaad. Neen "hij realiseerde zich 
op een gegeve;1 moment in 11et gesprek, dat hij 
gewoon deed, net als ieder mens en toen begon 
hij zich onbehaaglijk te voelen. Hij begon vol
gens de plannen te schelden en wond zich verder 
met een nauwkeurigheid en regelmaat in woorden 
en gebaren op, die aan voorschriften deden den
ken. Het proces was bij wijze van spreken, ar
tikelsgewijze in zijn ontwikkeling te volgen. Het 
was geen wilde woede die hem tenslotte deed 
slaan, het was voorgeschreven woede, zelfs de 
duur van het slaan leek mij volgens voorschrift. 
Zo was deze bezetenheid in wezen bij alle N.S.B.
ers_ Bij velen alleen als het nationaal-socialisme in 
het geding was, bij anderen had de ziekte alles 
aangetas�. 
En van deze ziekte is van Genechten in het 
aangezicht van de dood bekeerd. Dat is ontroe
rend en dat is verblijdend. Dat is n 1. de weg 
terug voor hen, die nog leven en ze blijkt moge
lijk, zelfs als de materiële weg terug afgesloten 
is, zoals b.v. bij van Genechten. 
11Als het nationaal-socialisme gewonnen had, dan 
zou van Genechten niet tot deze schuldbekentenis 
gekomen zijn en wat voor waarde moet ik er dan 
nu aan hechten?", zal iemand mij tegenwerpen. 
Het is mog_elijk, het is zelfs waarschijnlijk, dat U 
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gelijk zou hebben, maar zekerheid is er niet. In 
ieder geval mag men het probleem nooit zo stel-
len. -
Als Nathan niet naar David gegaan was, om hem 
te confronteren aan de diefstal van de huisvrouw 
van zijn eigen legeroverste Uria, zou David dan 
ooit schuld beleden hebben? Maar Nathan kwam
tot David. Achab stal de wijngaard van Naboth en 
Elia kwam hem zijn straf aanzeggen. 
David was een kind van God, zijn berot!w was 
echt; dat van Achab was oppervlakkig en onwaar. 
Zo gaat het in de wereld .. God gebruikt dat mid
del der confrontatie en de straf zelf om het 
mensdom in het gareel te houden, om den mens
te brengen tot schuldbekentenis. • 
Dat geldt zowel voor de koektrommel als voor 
de inbraak, zowel voor de ontkerstening van ons 
volk, als voor het nationaal-socialisme. De vraag 
is maar hoe de men's erop reageert. 
Hij sloot de weg zelf af. Is er ooit iemand bij 
hem geweest om hem te zeggen, dat God, dat 
op Zijn tijd moet doen en vooral dat hij geen 
verzoening voor zijn fouten en nog minder voor 
zijn volgelingen behoeft te doen, omdat Christus 
dat eens voor heel de wereld en alle tijden ge
daan heeft? Zijn er mensen, die dat die duizen
den volgelingen van van Genechten in de kampen 
voorhouden, opdat ze dwars door de wanhoop hoop 
krijgen? 

'Het lachende proces. 

In "De Tijd" stond een foto van een aantal be
klaagden van het Neurenberger proces. Göring 
maakt een grappige opmerking en zijn confraters 
lachen. Niet zuurzoet, niet bezeten, neen smake
lijk, genoegelijk zelfs. Stuk voor stuk hebben ze 
dat voorkomen van menseo, die hun binnenpret 
niet kunnen bedwingen, zodat een vergenoegde 
lach ondanks henzelf over hun gelaat trekt. 
Hier schijnt alles echt. Is dit het lachen van 
schurken? 1s dit het lachen van bezetenen? Er zul
len nog vele boeken geschreven moeten worden 
om oa.. het lachen van deze lieden te verstaan. 
Deze foto heeft mij sterk getroffeo en ik beken, 
dat ik de achtergrond ervan niet peilen kan. 
Maar enkele aanknopingspunten zijn er toch. 
Dit is niet een ander soort wezen, dit zijn men
sen als wij. Daar moeten we vanuit gaan. 
Ze zijn of ze waren bezeten van hun nationaal
socialisme. Ik heb al beweerd, dat wij dat bij tijd 
en wijle vermoedelijk ook zijn. 
Ze hebben het dichtst bij het vuur gezeten en de 
consequentie van hun systeem heeft hen voor de 
misdaad geplaatst. 
De ene misdaad volgde de andere, want het sys
teem was hun afgod, daarvan waren ze bezeten. 
U begrijpt dat niet? Lees dan de geschiedenis 
er maar op na. Ze is er vol van tot vandaag 
toe. Vol van misdaad om "geheiligde idealen". 
Brutus vermoordde er Ceasar om. En als U het 
helemaal wilt begrijpen, lees dan Macbeth van 
Shakespeare. Hij schrijft zijn toneelstuk aan de 
balie van Neurenberg. Macbeth met zijn idealen, 
doet er een moord voor en smoort zijn geweten 
in het bloed van de volgende moord en vervol
gens, tot hij een doodgewone moordenaar zonder 
idealen was met dichtgemetseld geweten. 
Shakespeare beschrijft, schrik niet lezer, niet een 
bepaald type, maar een gewoón mens, als U 
en ik. 
Voor zo'n dichtgemetseld geweten/ behoeft U niet 
naar Neurenberg. Dat ziet U om U heen, dat 
constateert een eerlijk mens, die zijn hart kent, 
aan zichzelf. We beginnen met de troffel, als we 
de consequenties niet aan kunnen van onze fou
ten. Ep omdat we dichtgemetseld zijn, daar waar 
we met ons leven vastliepen, omdat we daar 
niet meer in onszelf duiken, daarom herkennen 
we onszelf niet meer in dat lachende proces. Dat 
lachen is nu afgelopen. Juist op dezelfde manier 
als waarop bij ons van tijd tot tijd het riool 
opengaat, is daa,r de bezinning gekomen'. Dat is 
n.l. als we geconfronteerd worden aan de feiten.
Iemand heeft eens treffend gezegd: ,,Het geweten
van sommige mensen begint pas te spreken, als
ze betrapt worden". Inderdaad, schamele mens
heid.
Zwaar om werkelijk te verstaan zijn deze dingen.
Ze zijn n.l. zo ontdekkend, aan onszelf dan.
Niettemin de wereld heeft die ontdekking nodig.
Ze kan nog zo zwaaien met het zwaard der ge
rechtigheid, met de weegschaal der zuivering, ze 
zwaait er de bezetenheid niet mee weg, die ons
bezielt, als we ons distanciëren van de schuld
vraag, als we met het schema goed-slecht gaan
werken, als we grijs, zwart en geel, wit gaan
1'1aken. Want het schema wit-zwart betekent
het inmetselen bij onszelf van dat wat niet wit
is en deze verdringing voert tot (incidentele) be
zetenheid.
Bezetenheid ook om grijs, zwart te heten. Als U
de kranten van heden ROed leest, kunt U het wit
-zwart schema daar ook vinden over bijna ieder
actueel onderwerp.

H. v. R. 

STICHTING 1940-1945 

Een gesprek met den' broer van een gefusil
leerde geeft mij aanleiding nog eens eni
ge kenmerken van het Stichtingswerk naar 
voren te brengen. Dit familielid bleek na
melijk van het bestaan van de Stichting 
1940-1945 niets af te weten. 
Ik begin dus met een oproep aan alle lezers 
van ons blad om eens na te gaan of in hun 
illegale vriendenkring nog van die beschei
den figuren zijn, die zich niet als slachtoffer 
hebben gemeld of die door verkeerd inzicht 
menen dat ze niet voor hulp van de Stich
ting in aanmerking komen. 
Mij is bekend dat er vrouwen zijn die den
ken dat zij, omdat zij zelf door werk of 
door hulp van naaste familieleden in staat 
zijn rond te komen, Stichtingshulp niet mo
gen aanvaarden. Hoezeer deze houding op 
prijs kan worden gesteld, moeten wij toch 
niet vergeten, dat, willen wij het offer van 
het leven van een echtgenoot of vader 
waarderen, wij er ook voor moeten zor
gen dat zijn nabestaanden in de zelfde sfeer 
en levensstandaard moeten kunnen verke
ren als toen hij zelf nog in leven was. 
Men hoort nog wel eens opmerkingen als: 
"die vrouw is nog jong genoeg, die kan zelf 
nog wel "werken" of "moeten die kinderen 
nu wel naar H.B.S. of Gymnasiumt' 
Ons antwoord moet dan zijn, dat vrouw en 
kinderen in hun maatschappelijke mogelijk· 
heden het verlies van echtgenoot of vader 
niet mogen voelen. Ons gehele volk en in 
de eerste plaats de leden van de Stichtings· 
besturen, moeten voor honderd procent 
aanvoelen, dat het een vanzelfsprekend 
recht is dat de nabestaanden de toekenning 
ontvangen die maatschappelijk en finan
cieel herstel waarborgen. 
Als we met deze hoofdgedachte de Stich
tingsgevallen behandelen kan ook de mo
rele zijde van het Stichtingswerk tot uiting 
komen. Immers het doel van de Stichting is 
ook de nabestaanden bij te staan in de 
moeilijke problemen die het leven hun biedt. 

, Hier denk ik in de eerste plaats aan de op
voeding van de kinderen, bemiddeling ge
ven bij ziekte enz. 
Dit kan alleen geschieden in een sfeer wan
neer van beide zijden het recht van de 
Stichtingshulp als vanzelfsprekend wordt 
aanvaard. Ik zou graag willen dat ieder 
lid en bei.tuurslid van onze Stichting zich 
steeds eèr. beeld maakt van de gedachten 
en verwachtingen die de gevallenen t.a.v. 
hun nabestaanden hadden. 
En dan is ons werk niet alleen een plicht 
maar ook een blijdschapgevende rust waar
op zijn inzet recht gaf. 

TANTE WIEN. 

WIE HAD DIT OOIT KUNNEN ·DENKENl 

Eervol ontslag voor Mr. Dr. Frederiks. 

Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat 
de minister van Binnenlandsche Zaken op 
11 Jan. 1946 overeenkomstig het advies van 
de commissie, bedoeld in artikel 5 vierde 
lid van het Zuiveringsbesluit van 1945 (voor
zitter prof. mr. Paul Scholten), met toepas
sing van het besluit van 10 October 1945 

(Staatsblad nr. F 221) eervol ontslag met 
wachtgeld heeft toegekend aan mr. dr. K. 
J. Frederiks, oudsecretaris-generaal van 
het departement van Binnenlandsche Zaken. 
De minister heeft daarbij overwogen, dat uit
een ter zake ingesteld onderzoek, mede
naar het oordeel van vorengenoemde com
missie, is gebleken, dat mr. dr. K. J. Fre
deriks, secretaris-generaal van het departe
ment van Binnenlandsche Zaken, hoewel 
aan zijn trouw aan de Koningin en het va·
derland niet valt te twijfelen en hij inder
daad door zijn aanblijven ook veel leed en
schade heeft weten te voorkomen, niette
min door te veel toegeven aan de eischen 
van den bezetter en het verlenen van me
dewerking, waar een stellige weigering op 
haar plaats ware geweest, een verslappen· 
den invloed uitoefende op den weerstand
tegen den vijand en hij het vertrouwen ver·
loor van hen, die zich onvoorwaardelijk en
principieel tegen den bezetter en alle door
deze gepropageerde beginselen te weer
stelde.

Kort verslag van de 

Vergadering der G.A. C., 

gehouden op 16 Jan. 1946 

Allereerst kwam aan de orde de 
vraag; of de G.A.C. zou handhaven 
haar verzoek aar. het Bijzondere Ge
rechtshof te 's-Gravenhage om tot 
vervolging van het Driemanschap der 
Nederlandsche Unie over te gaan. 
Daartoe was besloten op 28 Novem
ber 1945. 
Op 29 November 1945 circuleerde 
echter in de Pers het bericht dat 
het Driemanschap zelf aan den �1inis
ter-President had verzocht een com
missie in te stellen ter beoordeling 
van optreden en beleid van het Drie
manschap gedurende de bezetting. 
Deze ontwikkeling was voor het 
Bureau der G.A.C. aarJeiding de 
verzending van het verzoek om' ver
volging niet te doen plaats vinden, 
daai:.. het de G.A.C. onverschillig is, 
of opheldering verkregen wordt langs 
de weg, die haar oorspronkelijk zelf 
aangewezen leek, dan wel langs de 
weg, thans door den Minister-Presi
dent op verzoek van het Drieman
schap zelf, ingeslagen. 
De plenaire vergaderir.g der G.A.C. 
ging accoord met het beleid van haar 
Bureau; het ligt in de bedoeling, 
voormeld verzoek als basis voor de 
behandeling aan de door den Minis
ter-President aangekondigde commissie 
toe te zenden. 
Naar aanleiding van een or.derhoud, 
dat enige leden van het Bureau der 
G.A.C. met den Minister-President 
hebben gehad, werd uitvoerig de 
vraag besproken, wanneer de G.A.C. 
zich zelf zou ontbinden. Twee stand
punten stonden tegenover elkaar: 
enige leden van de G.A.C. gaven als 
hun mening te kennen, dat de G.A.C. 
zich zou moeten or.tbinden·, zodra 
de nieuwe Tweede Kamer haar eer
ste zitting zou aanvangen, zulks o.m. 
op grond van de overweging, dat 
in een democratische staat dan even
tuele klachten - ook ten aanzien 
van de onderwerpen, welke de G.A.C. 
regarderen - aan de Kamerleden 
moeten worden doorgegeven; andere 
leden der G.A.C. waren van oordeel, 
dat zoolang de zuiverir.g en berech
ting niet op redelijke wijze zijn af
gewerkt en de Stichting 1940-1945 
niet afdoende haar taak vervult, de 
G.A C. nog niet tot ontbinding kan
overgaan. 
Besloten. werd, deze aangelegenheid 
eerst in het Bureau nader te be
spreken, welk Bureau dar. deze quaes
tie, met haar advies zo spoedig moge
lijk aan de plenaire vergadering zal 
voorleggen. 
Allen waren het er mee eens, dat 
zolang de G.A.C. nog niet ontbon
den is, de G.A.C. op energieke wijze 
haar taak dient aan te pakken en 
dat zij in het vervolg meer publiciteit 
dient te geven aan haar werkzaam
heden, o.m. via de radio. 
Voorts werd benoemd een redactie
commissie om te komen tot een com
pleet boekwerk over het verzet; 
uiteraard blijven de afzonderlijke 
verzetsorganisaties bevoegd een eigen 
Gedenkboek uit te geven. 
Mededeling werd gedaan van een 
schrijven van de G.A.C. aan Hare 
Majesteit de Koningin met verzoek 
Mr. Smits, die in de bezetting tot lid 
van den Hogen Raad is benoemd en 
die toen die benoeming heeft aan
vaard, thans niet overeenkomstig het 
voorstel var, de Tweede Kamer in die 
functie opnieuw te benoemen. 
Tenslotte werd nog door den secre
taris medegedeeld, dat het Mede
delingenblid van de G.A.C. in het 
vervolg op een andere wijze zal wor
den verspreid, dan tot dusver te doen 
gebruikelijk was. Eerst zal zulks o.m. 
geschieden via de Mededelingen
bladen van de L.O. en G.0.1.W.; 
zoo spoedig mogelijk zal echter de 
verzending geschieden door den druk
ker rechtstreeks aan den individuelen 
leur. 



STICHTING 1940 - 1945 

Er is een verslag van den directeur 
der Stichting verschenen over het 
werk ir. 1945 verricht. 

Het is een getuigenis van de ernst, 
waarmede het bureau haar werk 
onder ogen ziet. Openlijke erkenning 
van mislukkingen en te grote ver
tragingen geven ons als medewerkers 
van de Stichting het besef, dat het 
bureau zijn verar.twoordelijkheid ver
staat en niet aan misplaatste camou
flage doet. 

Een ernstig beroep op de medewerkers 
om het Stichtingswerk groot te zien 
en om van de diverse levensbeschou
wingen openlijk blijk te geven, in een 
'sfeer van wederzijds respect, besluit 
het stuk. 

Wij zijn dankbaar voor de ontwik
keling van het Stichtingswerk. Uit een 
bijkans chaotische toestand is een ge
ordend apparaat gegroeid, dat reeds 
zeer ver is in het doorvoeren: der 
uniformiteit, en toch de locale kleur 
der afdelingen laat bestaan. Het 
bureau is er in grote lijnen in ge
slaagd het juiste evenwicht te stabili
seren. Daardoor heeft het vertrouwen 
gewonnen in het land. 

Zeker, er zijn nog gebieden, waar 
het Stichtingsverband duidelijker moet 
worden. Limburg hangt er nog te veel 
bij. Hoe staat het met Zeeland? 
Brabant zoekt energiek zijn weg om 
Landelijk Herstel organisatorisch tot 
een gelijkwaardig Stichtir.gsorgaan om 
te bouwen. Wat het werk betreft, was 
men ons daar uit den aard der zaak 
reeds voor. 

In Friesland is nog een sterk wan
trouwen tegen de Stichtingsleiding. 
Een wantrouwen, dat overwonnen kan 
worden door een voortdurend overleg. 
De democratische bestuursvorm zal 
ook Friesland geven, wat het kan en 
mag verlangen. Wat er verder te 
wensen overblijft, kent het leven 
in het algemeen als onvervulbare 
wensen. 

Wie het bureau kent, zal begrijpen, 
dat het zoveel successen boekte. 
Mannen en vrouwen, die de Stich
tir.gszaak willen dienen zonder meer, 
en die open staan voor kritiek. Een 
verkwikking in deze tijd. 

Ook de regeringsbureaux zijn niet 
ongevoelig voor dit werk. Met ver
bazing ziet men daar, hoeveel men 
presteren kan met eenvoudige mid
delen. 

Is er geen critiek op de Stichting? 't 
Zou saai worden daar nu weer over 
te beginnen. Lees de "medewerkers
folder" maar. 

Opmerkingen. 

1. Hare Majesteit wenst op de 
hoogte te worden gesteld van de ge
gevens van alle gevallen verzets�
lieden. Werkt daaraan mee en vul 'n
formulier, bij de Stichting te verkrij
gen, in voor een U bekend geval.
De Stichting stuurt ook zelf staten
rond. Dubbclwerk is niet nodig,
maar als er maar enige twijfel is, dat
een geval vergeten wordt, neem dan
zelf het initiatief. Hartelijk dank.

2. Ook in Zuid-Holland is men
thans practisch toe aan de samenstel
ling van een provinciaal bestuur. Zo
als bekend, zal ieder provir.ciaal be
stuur vóór 1 Februari het nieuwe
hoofdbestuurslid aanwijzen voor het
bestuur, dat ongeveer 1 Mei kan op
treden.

3. Van verschillende zijden uit het
buitenland krijgt de Stichting ver
zoeken om peetschappen over kinde
ren van verzetsslachtoffers.
4. Voor herstel van schade aan be
drijven van illegale werkers, wende
men zich tot de Stichting. De plaatse
lijke herstelbanken zullen hulp verle-
nen.

REDACTIE 

Omstreeks medio Februari 1945 verhuisde 
de SD. te Leeuwarden van de Spaarbank 
naar het Burmaniahuis. Daar deze voorne
mens ook bekend waren geworden bij den 
Gewestelijken �abotage-Commandant wer
den er plannen beraamd om, zo mogelijk, 
alles clandestien af te luisteren wat zich 
binnen de muren van het toekomstige SD
gebouw zou afspelen. 
Verschillende voorstellen werden onder de 
loupe genomen en de idee om geheime mi
crofoons aan te brengen en deze langs een 
extra lijn naar een luisterpost buiten het 
gebouw te voeren, vond het meest ingang. 
Enige technici van de PTT bekeken de zaak 
en met medewerking van een paar leden 
van de buitendienst werd een voortreffelijk 
plan gesmeed. 
Een tweetal plaatselijke firma's bleken be
reid het nodige materiaal af te staan, ter- . 
wijl een bewoner van de Nieuwe Ooster
straat zijn pakhuis beschikbaar stelde om 
de luisterpost onderdak te verlenen. 
De grote vraag was tenslotte op welke wij
ze het Burmaniahuis met deze luisterpost 
verbonden moest worden. Er· zat niets an
ders op dan een extra kabel in de onder. 
grondse telefoonkabel in te lassen en deze 
via de telefooncentrale van de SD te voe-· 
ren naar de luisterpost in de Nieuwe Oos
terstraat. 
Dit ongetwijfeld lastige en brutale karwei 
kwam, dank zij het PTT-personeel, tot stand. 
Thans kon verder gewerkt worden. 
De beste plaats om de microfoons te plaat
sen zou achter het behang zijn en besloten 
werd dit te doen in de kamers van de SD. 
ers Albrechts, Grundmann en Vogt. Tevens 
zou nog een aftapping gemaakt worden van 
de speciale lijn, welke van het Burmania
huis naar het Gerechtshof liep, benevens de 
beide lijnen waarover alle inkomende en 
uitgaande gesprekken liepen en de huis
telefoonlijn van kameraad Albrechts. 
Helaas kwam er een kink in de kabel, wel 
niet letterlijk, maar dan toch figuurlijk. Want 
op de dag dat de microfoons door de jon
gens aangebracht zouden worden, was de 
SD reeds aan het verhuizen. De zaak leek 
hopeloos. Al het andE!re werk zou voor niets 
geweest zijn! Gelukkig was de SD zelf zo 
bereidwillig om uitkomst te brengen. Zij 
riepen de hulp in van de PTT want de be
staande telefooninstallatie was niet naar de 
zin van de heren. Ze moest veranderd wor. 
den. Nu, dit geschiedde dan ook, evenwel 
met dien verstande dat de PTT·technici van 

, de gelegenheid gebruik maakten om in de 
telefoontoestellen van de heren een klein 
microfoontje te plaatsen. Onder de ogen van 
de SD·ers we!d dit waagstuk volbracht en 
ze hadden er niet de minste erg in. Toen 
pit meesterstukje was volbracht was de rest 
voor de jongens van de PTT slechts kinder
spel. Ook de luisterpost was spoedig in or
de en het spel kon beginnen. 
De luisterpost was zo gemaakt, dat de af. 
geluisterde gesprekken meteen weer door· 
gegeven konden worden. Zondag 25 Fe· 
bruari 1945 trad deze unieke luisterpost in 
werking en vier jongens en één meisje wa. 
ren dag en nacht in touw om de zaak goed 
te doen functionneren. 
Alle gesprekken werden precies genoteerd 

en in een overzicht over de gehele dag sa
men gevat. Het luisteren geschiedde met 
koptelefoons, waarin het geluid versterkt 
werd. Het geluid werd op deze wijze tien
voudig versterkt en wanneer in het Burma
niahuis één van de heren hoestte, was het 
aan de luisterpost of een donderslag weer
klonk. 
Van alles kwam er door en heus niet alleen 
dienstgesprekken. 
De particuliere aangelegenheden van de he
ren, niet voor andere oren bestemd, waren 
soms vermakelijk om aan te horen, vooral 
als Albrechts met José, zijn kleines Schwein 
een liefdesonderhoud had. 
Maar meestentijds waren de gesprekken 
van ernstiger aard. Men hoorde de namen 
van verraders, men hoorde bevel tot ar· 
restatie geven en plannen beramen voor 
nieuwe razzia's. Van de eersten werd een 
kaartsysteem aangelegd, terwijl in de an. 
dere gevallen, zij het vaak op het nippertje, 
gewaarschuwd kon worden en zodoende 
veel ellende voorkomen. 
Aanvankelijk vonden de verhoren in een 
vertrek plaats waar geen microfoon aanwe
zig was, doch de laatste weken konden deze 
ook beluisterd worden. Het was vaak vre
selijk om aan te horen en men had er sterke 
zenuwen voor nodig. De verhoren van de 
op 7 April gearresteerde leden van een 
groep konden op deze manier gevolgd wor. 
den. Doo;r het aanhoren hiervan was het mo
gelijk tientallen mensen nog tijdig te waar. 
schuwen, die anders in handen van de SD 
gevallen zouden zijn. 
Dit is juist de grote betekenis van de luis
terpost voor het illegale werk in Friesland 
geweest, dat men zovele personen nog tij
dig heeft kunnen waarschuwen, om aan de 
beulshanden van de SD te ontkomen. Was 
dit niet gebeurd, dan zouden er veel meer 
slachtoffers gevallen zijn. 
Uit de aard der zaak moest men met het 
luisteren steeds voorzichtig zijn en een keer 
toen een naam en adres in de Oosterstraat 
opgegeven werd (men had niet verstaan 
welke naam en welk huisnummer) dacht 
men dat de zaak verraden was. De familie 
waar men te gast was, verliet onmiddellijk 
het huis en de luisteraars werden met stens 
en handgranaten bewapend. Maar het werk 
ging door. Toen evenwel enige tijd later 
een Hauptsturmführer opbelde over sabo
tagehandelingen, werd hem voor hij begon, 
gezegd: .,Moment, moment. Alle lijnen wor
den afgeluisterd"!! De SD wist het dus! 
Vlug werd overlegd wat gedaan moest 
worden en besloten werd die nacht de post 
te verlaten. Later werd zij door een tweetal 
vrijwilligers weer bezet. Uit de gesprekken 
bleek echter wel, dat de moffen op hun hoe. 
de waren en de gesprekken welke gevoerd 
werden, waren van generlei belang meer. 
Wel bemerkte men, dat de moffen de laatste 
dagen voor de bevrijding uiterst zenuwach
tig waren. 
Alle hulde aan degenen, die deze luisterpost 
gedurende de twee maanden dat zij op volle 
toeren draaide, bezet hebben. Hulde ook 
aan de leden van de PTT, door wier vin
dingrijkheid het mogelijk was de SD deze 
poets te bakken en vele mensen uit de klau. 
wen van de nazibeesten te houden. 



Het is niet eenvoudig om hier in "De Zwerver" een verslag te geven 
over de voedseltransporten, voorzover tenminste het halen van 
aardappels voor de onderduikers, zo'n wijdse naam mag dragen. 
Want de LO heeft wel belangrijker werk gedaan en deze voedsel
transporten waren maar een druppel in de emmer van de grote 
nood van ons volk in 1944. 
Haarlem wàs niet gered met de aardappels, die de LO haalde. Wàt 
er gebeurd is, danken we aan de boeren, die voor gewone prijs 
aardappels verkochten, terwijl ze er het driedubbele voor konden 
krijgen. Als er bedankt moet worden, dan hebben deze mensen het 
verdiend; zij hebben iets gedaan voor ons volk, dat "aan de hei
denen was overgeleverd", binnen- en buitenlandse aasgieren! 
Als ik hier een tocht beschrijven ga, dan zult U wel merken, dat de 
organisatie niet erg klopte, ik ben in die dagen wel eens jaloers 
geweest op de Duitsers, die met hun perfecte organisatie ons 
tegenwerkten, waar ze konden. 
Als de afspraak was, .. half zes weg", dan bepaalde je door ge·
woon te al "Dus in ieder geval niet om half zes"; als de aardappels 
in Heerhugowaard lagen, dan was je tenslotte van één ding zeker, 
dat ze dààr in ieder geval niet lagen. Ik zal hiervan nooit ver
wijten maken aan de LO, (al heb ik dat wel eens gedaan, toen ik 
op mijn sokken van het Alkmaardermeer naar huis moest lopen, 
eh ...... door de "kloppende" organisatie).
:Want nu we er eenmaal achter staan zien we de dingen in de juiste 
verhoudingen, zien we dat dit alles gebeurde onder de ogen van 
de Duitsers, die angstwekkend raak toe sloegen en we staan ver· 
baasd dat er nog iets gebeuren kon. 
Daarom, als ik verwijten wil maken, dan moet ik naar Neurenberg, 
maar ik denk dat de openbare aanklager met zijn waslijst zal 
zwaaien en bulderen: Mag ik misschien eerst even uitsprekeni 
De man heeft gelijk, wat zal ik in Neurenberg met mijn aardappel. 
verhaal en mijn verwijten, dat de schuit nooit op tijd wegging? 
Toch wil ik het verhaal ergens kwijt, dus dan maar bij de LO zelf. 
Op een morgen kreeg ik een briefje of ik even in Haarlem wilde 
komen, ik zal niet uitwijden; het resultaat was dat ik door de LO
aangesteld werd als "controleur" voor de aardappeltransporten, 
met omschrijving: In zo'n kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk aard
appels binnen Haarlems muren. Zo'n transport was in 1944 niet een
voudig. Eerst moest er een schuit gevonden worden - met schipper 
natuurlijk, want ik was maar controleur. Verder moest er olia va:a 
de Duitsers worden gekraakt, dan nog eh ...... aardappels! 
Door een uitgebreide organisatie in Noord-Holland had de LO met 
meewerkende boeren een mogelijkheid gemaakt om aardappels 
van het platteland naar de steden te brengen. 
Na alle voorbereidingen stapte ik enkele dagen later om half zes
op de twee "gammele" schuiten en maakte kennis met schipper en 

,.Op twee gammele schr,ifen'' . . . • .

knecht, die in de heilige overtuiging leefden, dat het voor Gemeen
tepersoneel was en dat ik een van de ambtenaren van het stadhuis 
was. 
Binnen 2 dagen zouden we terug zijn met 20 ton aardappels, maar 
die overtuiging liet ik varen toen voor het Alkmaarder meer de 
schuit ineens principieel werd en niet meer op gestolen Duitse olie 
wilde lopen. Gevolg was, dat we voor de kant gingen liggen om 
de motor na te kijken. Gevolg was óók, dat we bezoek kreg,m van 
twee Grünen, die eerst al enigszins verwonderd waren over het 
feit, dat er "theologisch student" op mijn persoonsbewijs stond. Ik 
eigenlijk ook wel een beetje, want ik was het helemaal vergeten. 
Toen vroegen ze de "vaarpapieren", maar er klopte niets van; ze 
zouden de zaak onderzoeken en zolang moesten we maar blijven 
liggen. Ja, wat blijft er dan van de afspraak over, 's avonds in 
Warmenhuizen te zijn? De schipper stapte op zijn fiets naar Haar
lem om betere papieren te halen aan het adres, dat ik hem opgaf 

-

en ik hield me in de roef onledig met den knecht, een Jehova-getuige. 
Nederlanders spelen allemaal een beetje "theoloogje" zelfs als ze in
een roef van een oude schuit zitten en ik heb op die dag alleen be
treurd dat de aantekening op mijn persoonsbewijs "theologisch stu. 
dent" alleen maar was aangebracht om in de trein vrij te lopen. 
Want de strijd was zwaar, in het vooronder! 
's Avonds kwam de schipper terug met betere papieren (ze waren 
net zo vals als de vorige, maar dat wist hij niet). Ik heb hem de 
hele avond overtuigd, dat hij meteen weg moest varen als hij nog 
een aardappel wilde zien, want ik voelde bitter weinig voor een 
tweede ontmoeting met de "groene broeders" van 's morgens, die 
we misschien ontlopen zouden, als we gewoon verder gingen. Na 
wat bakkeleien over en weer, viel 't besluit de volgende morgen 
toch maar weg te varen, als tenminste de motor nog in orde was. 
Inderdaad kreeg hij hem de volgende ochtend "aan de praat"

zoals een schipper dat noemt, en alles ging waarlijk vlot, zodat 
we om half vier in Warmenhuizen lagen. 
Daar kwam dqn ook prompt tegenvaller nr. 2, want het opgegeven 
adres wist van niets, had geen enkel bericht gehad en stond vol
komen perplex. Ik ook, want ik dacht aan de 20 ton aardappels. 
Toch moest er iets gebeuren, ik noemde een paar daverende LO. 
namen, en ineens konden we praten. Het bleek, dat het bericht van 
onze komst niet was doorgegeven, maar de LO-man wilde ons wel 
helpen; één schuit moest door naar Dirkshorn, de andere moest in 
Warmenhuizen achterblijven om daar geladen te worden. 
We kregen een jongen mee als ,Joods", omdat we in het onderge
lopen land geen vaarwater konden vinden. 
Nu wil ik hier geen kwaad spreken, maar de jongen was een ont
zettende slome en antwoordde op elke vraag "Ja", zodat we al 
maar verder uit de koers raakten. De schipper raakte zo langzaam 
aan tegen het kookpunt en schreeuwde tegen me: ,,Als we nou 
weer uit de koers raken, verzuip ik hem". 
En het gevolg was, dat de jongen nog hartgrondiger "Ja" ging zeg
gen, op alle vragen van den schipper (om de verdrinkingsdood te 
ontkomen, denk ik). 
Laat op de avond zijn we bij een juffrouw terechtgekomen, die daar 
woonde midden in 't barre overstroomde land en ze heeft ons heen 
en weer dribbelend en wijzend met haar korte armpjes de weg ge
wezen naar Dirkshorn; onze "loods" zat al in de roef, zijnde onge
schikt voor enig goed werk. 
We hebben precies gevaren op het kompas van de dikke armpjes, 
we kwamen wèl in een dorp en vroegen aan den jongen of het 
Dirkshorn was. Hij zei getrouw aan zichzelf: .,Ja". Toen we in het 
dorp zelf gingen vragen, was het Dirkshorn niet. Gevolg was de 
schipper een heel lelijk woord zei, de jongen met fiets en al aan de 
lmnt zette en me duidelijk maakte, dat het voor die dag welletjes 
was. 
Maar ja, de afspraak was de volgende dag te laden en als ik er 
hoe dan ook, niet was met de schuit. liep alles ,weer in de war. Dus 

zijn we in het dorp de weg gaan vragen met het resultaat, dat we 
een half uur later in Dirkshorn lagen. Ik snelde naar het opgegeven 
adres en vond een gastvrij onthaal van een hartelijken Noord-Hol
landsen boer, LO-man ter plaatse. 
Als hij dit leest, dan nog van deze plaats mijn dank voor alles wat 
hij in die dagen voor ons gedaan heeft, niet alleen voor zijn gast. 
vrijheid, maar ook voor alle aardappels, die hij uit Dirkshorn ge
schraapt heeft voor de LO. 
De volgende morgen moest de schuit eerst naar de laadplaats ge
boomd door een smalle sloot. Jén, de Jehova-getuige, zou dat 
waarnemen. Ik merkte wel, dat het niet hevig boterde tussen den 
baas en Jén, maar een half uur later wist ik ook waarom, want 
Jén was zoek met z'n schuit tussen het riet van Dirkshorn en de 
schipper heeft me In woede toen allerlei van Jén verteld, ik begreep 
en zweeg, zwijg ook tegen U, omdat ik Jén niet zwc;irt wil maken. 
:We zijn gaan zoeken en 's middags om één uur vonden we Jén in 
het riet verward, in de sloten verward, mistroostig op de voor-

,,die -wooxde daar midden in l,.et overslroo"de lan,r 
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plecht gezeten, ,,omdat alles zo tegenllep". De uitbarsting van den 
schipper volgde prompt; ik ben maar even doorgelopen om de 
slachting niet mee te maken, zodat ik daar niet over vertellen kan. 
Tegen mij bromde de schipper, ,,dat d'r een vloek op dat vrachie 
aardappels lag", anders zou alles niet zo in de war lopen. Ik zou 
dit nog wel een paar maal te horen krijgen, voorafgegaan door een 
verwijtend: Zie je nou wel. ..... maar ik was niet van plan om over 
dit mysterie te gaan bomen, omdat het regende en omdat we nu 
eindelijk konden laden, de moeizaam door onzen LO·man bij elkaar 
gebrachte aardappels. 
We waren al bezig, toen een "snelle bode" uit Warmenhuizen kwam
zeggen, dat de andere schuit óók in Dirkshorn geladen moest wor
den. Dat kwam dus neer op het volgende: Met de motorschuit terug 
naar Dirkshorn, (al dan niet met "Ja"-zeggende jongeling), schuit
aankoppelen, en weer terug, dus twee keer de weg zoeken in onder
gelopen land. 
Dies maakte ik me bevend op om den schipper zacht op deze slag 
voor te bereiden, maar hij kwam al op me af rennen (was al inge-
licht): ,,Benne jullie nou helemaal be ...... " enfin U begrijpt. 
Ik wist, dat er nog meer zou komen en het kwam ook prompt: ,,Jon
gen, d'r ligt een vloek op dit vrachie, wat ik je brom, dit wordt té 
bar". Ik gaf het hem toe en we hebben tenslotte drie vletten ge
leend, om die in Warmenhuizen in onze schuit over te laden. 
's Avonds om 7 uur lag de "sleep" klaar; een grote schuit met 11
ton, 3 vletten met ieder 3 ton en we zijn vast een eindje in de rich
ting van Warmenhuizen gesukkeld; de schipper gaf nog een paar 
steken, dat een burgemeester (zèlfs die van Haarlem) alles in de 
war stuurt, dat de gemeente het voortaan beter organiseeren moest 
en dat er "een vloek" op het vra ...... " enfin dat weet U al.
De volgende morgen werd ik gepromoveerd tot roerganger van de 
achterste vlet bij gebrek aan geschoolde krachten. Ja, nu moet mè 
een bekentenis van m'n hart: ik zat op dat moment onder de snij
dende blikken van den schipper meer in de knoop dan voor een 
examen; ik had nog nooit aan een roer gestaan en de resultaten 
waren er ook naar. Als ik niet in de kant zat, voer ik er angstig 
snel nc;mr toe en een gebrul van de voorste schuit deed me het 
gevaar weer bewust worden. Want drie en een half ton aardap. 
pelen zijn in deze omstandigheden een gevaar, en voor je 't weet 
naar de kelder - dan kun je er naar vissen. 
Toen ik op een moment de wal weer angstig dicht naderde, riep ·ik 
naar den schipper, dat ik de portefeuille van roerganger aan an· 
dere liefhebbers beschikbaar stelde, maar het sneed al weer door 
de lucht: ,,Kijk uit!!' en toen Ik dat wilde doen, zat ik al in het riet, 
en de 31/2 ton aardappelen werden gered, doordat de schipper de 
voorste schuit snel stil legde. 
Op de kant heb ik voor mezelf het gedicht van Vondel gereciteerdi 

.,Men klaagt indien de schoener strandt, 
Maar niet wanneer ze rijkbelaän 

Uit de verbolgen oceaan i.' 
In een behouden haven landt." 

Het leek me niet juist om het hardop te doen, want de schipper 
ploeterde wat hij kon om de vlet weer vrij te krijgen. Ik werd ver· 
volgens gedegradeerd tot roerganger van de middelste vlet, Jén 
nam de achterste en ik voelde me veilig tussen twee kundige 
lieden. 
De rest zal ik U sparen, weet alleen dat er nog meer gebeurde, 
waardoor de schipper recht kreeg om weer te verwijten: Zie je 
nou wel enz ...... In ieder geval kwamen we in Warmenhuizen, en 
de schuit lag er nog (je verwondert je tenslotte over alles). We heb
ben overgeladen en kropen in de roef, sliepen over en door elkaar 
en de schipper herinnerde me aan de beloofde slaapplaatsen en 
het ,;warme eten" (we hadden bijna aldoor brood gegeten). 
Ik schoof het maar weer op den burgemeester en zo zijn we vredig 
gaan slapen met z'n drieën in 2x2xl 'Il m3. 
De volgende ochtend, we waren de "vloek op het vrachie" al bijna

,.D'r ligt een 'Vloe]z op dat 'Vrachie !!'" 

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

1/ / 

.,Het blijken CCD ambtenaren te zijn" • . • • • •  

Ik liet de papieren zien en kreeg ze terug met de boodschap, dat 
Ik twee jaar te laat leefde. De papieren waren van 19421 
Ik kon niet anders dan gelijk geven en begon een hartroerend ver
haal over "burgemeester en wethouders van Haarlem, die in deze
nood der tijden aardappels lieten halen voor het hongerend ge
meentepersoneel" en die mij hadden aangesteld als controleur. 
Of de heren nu bezwaar hadden, dat het corps controleurs met één 
Has uitgebreid weet ik niet, maar ze beliefden het niet te geloven, 
zagen me aan voor zwart-handelaar en wilden de aardappels in 
beslag nemen. De schuiten werden onderzocht door de andere 
,,leren jassen" en de schipper siste nog net even: ,,Zie je nou wel. .. 
want hij dacht aan zijn half mud tarwe, voor vrouw en kroost los
gebrand bij een boer uit Dirkshorn. Ik stak alleen mijn tong tegen 
hem uit, liet op bevel m'n persoonsbewijs zien, dat niet direct het 
vertrouwen van de "leren jas" versterkte: ,,theologisch student"t
En controleur?" Nee, dat kon de man niet rijmen. Ineens werd hij 
vertrouwelijk en begon: ,,Zeg me heus maar wat er aan de hand is, 
Ik begrijp het wel." Ik wist niet of de man betrouwbaar was, dus 
eerst vertelde ik maar weer over de burgemeester en de gemeente
raad, die zo om aardappels verlegen zaten. 
Ik ,geloof, dat ik bar vervelend werd, want ineens riep hij woest: 
.,Nu is het uit, in beslag genomen!" 
Ja, wat doe je in zo'n geval. Je waagt het. 
Ik noemde een naam: ,,Beemsterboer, Warmenhuizen". 't Was of 
ik een goeie mop verteld had, Ineens stonden ze allemaal om me 
heen, klopten op m'n schouder: .,'t Is in orde hoor, neem me niet 
kwalijk, dàt wist ik ook niet". 
.,Stommerd, waarom zeg je dat niet eerderi" Ik geef meteen terug: 
,,Stommerd, waarom stel je je aan als Landwacht?" en we scheid
den alsof we elkaar al jaren kenden. ,,LO-idylle aan de Spaarn
dammersluisl" 
Gelukkig zitten onze mensen ook in de CCDI 
De lust tot varen was ons ontnomen, 't was half twaalf en boven
dien had de schipper ineens door, met wie hij in zee gegaan was, 
voelde zich zwaar "genomen", bromde van alles over mensen bui
ten hun weten in handen van de SD spelen. 
Om één ding was ik blij, hij had nu tot Haarlem een ander thema 
om me te verwijten en ik zweeg wijselijk over den burgemeester 
en 's mans wethouders. 
Zo kwamen we Zondagsmorgens om 6 uur in Haarlem, om zeven 
uur zat ik bij van Asten in de Leidschestraat op te scheppen, dat 
de LO een enorme organisatie was, bovendien wereldberoemd tot 
onder de CCD toe. 
De schipper kreeg een mud aardappelen extra...... vanwege "de
vloek op het vrachie'" en de blootstelling aan SD vervolging. 
En ik reciteerde maar weer: 

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

HUIB. 



I 

Aan 

de 

gevallenen 

Blijf bij hen, Heer, haast daalt de donk're nacht; 

diep wordt het duister, wees hun trouwe wacht, 

als - machtloos - vrienden wijken ver van hen;

O Gij, dJe helpen kunt, blijf hun nabij. 

Snel ebt hun jonge leven naar den dood; 

vreugde gaat onder - kil in 't avondrood;

verderf en ondergang staan aan hun zij; 

Gij, Onverganglijke, blijf hun nabij! 

Heer, draag hen door Uw tegenwoordigheid! 

Uw arm verwinn' den Booze in cJ.'en strijd; 

Wie is een Gids, een Helper, Heer als Gij? 

Gij blijft dezelfde Heer, blijf hun nabij. 

Geen vijand duchten zij, door Uwe kracht. 

Gij droogt hun tranen, stilt hun bitt're klacht. 

Waar is, o dood, uw prikkel, waar uw eer?

Meer dan verwinnaar zijn zij in .den Heer. 

Houdt Gij Uw kruis hoog voor 1!un brekend oog, 

een lichtend teeken, wijzend naar omhoog. 

Schaduwen vliên; Gods eeuwig licht daag_t blij; 

ln sterven, stervennood, blijft hun nabij. 

) ' 

1 , W1, QEUZE'N�WBOEK
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HERDENKING 

Eind December heeft op de begraaf

plaats Oud-Zuilen te Utrecht de ont

hulling plaats gehad van een mo

nument dat daar geplaatst is ter 

nagedachtenis van HENK KNIP. 
SCHILD, die op 27 September 191,i4 

in het Fort de Bilt gefusilleerd werd. 

Behalve de ouders en naaste fami

lieleden van Henk waren vele oud

K.P.-ers en L.0.-ers, onder wie wij 

,,Mem", de moeder van de Utrecht

se K.P. opmerkten, bij de plechtig

heid aanwezig, 

Nadat de beeldhouwer, J. v. Luin, 

de symbolische voorstelling van het 

monument aan de aanwezigen had 

uitgelegd, hield Ds. Baakman een 

toespraak naar aanleiding van Joh. 

13-15.

Vervolgens memoreerde Oom Jan 

(Lt. Bosch) de strijd, die Henk ge

voerd had en die voor de nog le

venden een aansporing moet zijn 

te blijven strijden voor werkelijke 

vrijheid en rechtvaardigheid. 

Mr. Otten herdacht Henk als een 

plichtsgetrouw werker, die altijd 

een voorbeeld van anderen was. 

De laatste spreker was Bert, die de 

illegale werkzaamheden van Henk 

in het kort naar voren bracht en 

hem vooral als vriend eerde. 

De plechtigheid werd gesloten door 

Ds. Baakman met een gebed. 



JOHANNES POST 

Het zou onbillijk zijn over het leven en ster
ven van Johannes te spreken, zonder te wijzen 
op de bron, waaruit hij zijn 'kracht putte. 
Hij zag de bron meer dan zichzelf. 
Wat hij nam uit die bron voelde hij te moeten 
doorgeven. 
Geboren te Hollandscheveld, een klein dorp 
vlak bij Hoogeveen, uit een stoercn sterken 
vader en een wijze, vrome moeder, is hem reeds 
vroeg gehoorzaamheid geleerd aan het wettig 
gezag. 
De liefde voor het recht was hem aangeboren, 
maar moest ook worden bijgebracht. De weg 
tot slagen in het leven werd hem met beslist
heid gewezen thuis en op een uitstekende 
lagere school, waar met veel talent blijvende 
liefde gekweekt werd voor het huis van 
Oranje. Vroeg kwam Johannes van tucht tot 
zelf-tucht en van onderricht tot onderzoeken. 
Reeds op 19-jarige leeftijd was hij voorzitter 
van de JV. en leider der knapenvereniging. 
Tien jaar later werd hij gekozen tot gemeente
raadslid voor de A R. en heeft toen meteen een 
wethouderszetel gehad, waarvan hij afstand 
deed tijdens de bezetting, omdat hij meende 
t<: moeten heengaan, waar hij den vijand 
vreesde te dienen. Zijn kinderlijk geloofsver
trouwen maakte hem vroeg tot een zelfstandi
gen man, die mede door de moeilijke tijdsom
standigheden gehard werd voor het leven. 
Door zijn geloofsoptimisme bleef hij zijn om
geving dienen. Nooit kwam hij in opstand, 
wanneer tegenslag hem in zijn bedrijf of hui
selijk leven (hun eerste zoontje stiert) de weg 
vooruit leek te versperren; steeds meende hij, 
dat God deze slagen gebruikte als opvoedings
middel en. Hij mocht er niet bij blijven err bleef 
strijden met een vast geloof in de overwinning. 
Hij zag zijn gezin, maar ook zijn bedrijf 
groeien en voelde zich gelukkig. Toch sprak hij 
altijd over dreigende wolken over ons land en 
leven. In eigen kring, die hoe langer hoe gro
ter werd, stak hij zijn rustige waarschuwende 
vinger omhoog toen Adolf Hitler niet meer 
met de hulp van de volksvertegenwoordiging 
regeerde, maar met gebruik van deze instel
ling, eigen inzicht dicteerde. 
Met teleurstelling en verbazing zag hij het 
ordelijk binnentrekken van de Duitse vandalen,, 
die reeds een paar uur na de inval zijn wo
ning passeerden. 
Zijn vrouw vond goed, dat hij onmiddellijk 
een groep jonge boeren bij elkaar riep, die zou 
pogen achter de waterlinie te komen om te 
kunnen vechten. De groep werd gevormd, 
maar vertrok door omstandigheden niet. Spoe• 
dig kwam hij in aanraking met een Duits 
spion, die voor de geallieerden werkte en in 
zijn huis des avonds een paar Hoogeveense 
jonge mannen ontmoette. Door dezen werd hij 
van nabij ingelicht over de Duitse kracht en 
tactiek. 
De nationaal-socialistische bedoeling was anti· 
goddelijk. Hij wist, dat er een roeping voor 
hem lag om de· helpende hand te bieden, waar 
hij kon. 
De registraties van mensen en vee konden den 

vijand .. alleen maar dienen. Als een speldeprik
zag htJ de eerste overvallen op bijna alle 
PBH's in de omgeving, die voor het overgrote 
deel rustig verliepen. De vijand wilde toen 
nog overtuigen van zijn goede bedoelingen en 
nam geen repressaille. Eenj ter dood veroordeel
de vluchteling was de eerste onderduiker, die 
maanden bij hem thuis verborgen werd, en die 
later, vooral op het terrein van Jodenhulp, 
hem trouw terzijde stond. Johannes heeft zijn 
kracht gezocht in overtuigen, meer dan in ge
weldpleging. Een goed voorbereide overval is 
al half geslaagd. Bij die voorbereiding be
hoorde ook het gebed. Wie zal ooit dat bidden 
kunnen vergeten van Johannes? Daar lag zijn 
kracht. God streed aan zijn zij. Reeds in 1942 
besprak hij de mogelijkheid tot het vormen 
van een groot verzetsblok, bestaande uit over 
het land verstrooide kleine verzetsgroepen, die 
een wacht moesten vormen rondom de be
dreigde Joden en jeugd. Het eige1'aardige mid
del om te slagen was het geven van de tekst: 
,,Verbergt de verdrevenen en meldt den om· 
zwervende niet", die als sleutel gebruikt werd 
om hart en deur te openen voor het aanvanke
lijk kleine, maar steeds groeiend leger van 
gezochten. 
0, hoe heeft hij gesteund op zijn vrienden, 
die hij en naar hoven en rondom zich zo voor
zichtig maar ook solide wist te kiezen. Wat 
heeft hij genoten van de medewerking van vele 
jonge, moedige kerels, die met en voor hem 
door het vuur gingen. 

Toen hij in Juli 1943 in Apeldoorn bij Joden
berging gevangen raakte werd hij als Petrus 
weer uitgeleid, zij het dan ook door de hand 
van een burger, die politieagent bleek te zijn. 
Hij leerde nog meer, dat God voor hem een 
taak had weggelegd, een taak die mogelijk wel 
niet afgemaakt zou worden, maar waaraan hij, 
met anderen, al zijn energie moest geven. 
Op de · dag af heeft hij nog ee11t vol jaar ge
werkt, waarbij hij elke week twee volle nach
ten vergaderde met verschillende groepen of 
ook met de TOP. 
Rondom werden zijn vrienden gegrepen en ter 
dood gebracht. Hij bleef rustig aanvuren om 
door te gaan. God bepaalt de maat van onze 
dagen, zo zei hij; wij moeten zorgen, dat wij 
onze wettige Koningin en regering weer met 
een opgericht hoofd kunnen ontmoeten. 
Hij heeft na de overval op de Weteringschans, 
welke mislukte, hoewel er reeds tientallen door 
hem voorbereide overvallen waren gelukt, niet 
de Koningin, maar den Koning der koningen 
ontmoet. De Duitse beulen deelden mee, dat 
hij en zijn makkers in de gevangenis tot het 
laatste toe hebben gebeden. 
De vijand dacht te doen te hebben met ont
wapende strijders, maar het bleek, dat dit 
maar zeer en dele waar was, want pleitend op 
de verdienste van Jezus Christus is hun bidden 
overgegaan in een eeuwige lofzang ter ere van 
God. 
Hij wist het, strijders vielen weg, maar de 
bron van kracht tot de overwinning bleef. 

P. 

JAN 

SCHULENKLOPPER 

,,JELLE" - .,HIDDE"

In Juni 1944 kregen wij Jelle, later Hielde, bij 
ons in Friesland. Als Opperwachtmeester der 
Staatspolitie te 's-Gravenhage kwam hij voor 
de keus te staan, den bezetter gehoorzamen of 
voor zijn principe als Nederlander uitkomen. 
Hij koos het laatste en voegde zich bij het 
leger der naamlozen. 
Nog maar pas in Friesland werd hij door den 
leider der KP. Cen!rale in Sneek aangesteld 
tot waarnemend leider der Centrale. 
Wij stonden aanvankelijk enigszins sceptisch 
tegenover deze keuze. Wij wisten niets van 
Jelle, hij leek een ietwat teruggetrokken figuur 
en moest nog bewijzen KP.-er te zijn. 
Alras bleek echter, dat Wietse goed gezien 
had, er stak in Jelle een goed organisator, die 
zeer accuraat :zijn plicht vervulde en hij was 
bovendien een zeer gezellige kerel in. de om
gang, een kameraad in de juiste betekenis van 
het woord. 
Helaas mocht de KP. in Zuid-West Friesland 
niet lang van zijn werk profiteren, 
Op 3 September 1944 moest hij met een col
lega uit Den Haag voor een bespreking naar 
Leeuwarden. Terwijl zij gezellig in een hotel 
zaten te praten werd hij herkend door een 
S.D. satelliet, een zijner gewezen leerlingen
uit Den Haag. Deze stelde de S.O. van zijn
aanwezigheid op de hoogte en weinige ogen
blikken later was Jelle gearresteerd. Een dag
later ging het naar het Scholtenshuis in Gro
ninge1' en op 7 September 1944 werd zijn lijk
met enige schoten in het hoofd gevonden in
het I)amsterdiep te Groningen. Hij kon slechts
geïdentificeerd worden aan de politiepenning,
welke hij nog bij zich had.
De mishandelingen, wellèe op hem zijn toege�
past, hebben niet gebaat. Jelle heeft niet ge
sproken en is als een held voor zijn vaderland
gevallen, op 30-jarige leeftijd, zijn vrouw en 
twee kinderen achterlatend. Kort is zijn ille
gale loopbaan geweest, doch wij eren in hem
den politieman KP.-er, die het hoogste offer
voor de zaak der Vrijheid heeft gebracht.

GERARD. 



653. C. J. Gichengach (Christiaan, Josephus), ge
boren 18-12-'94 te Zutphen. Gearresteerd 14-
-i-' 44 door de S.O. te Doetinchem. September
1944 vervoerd van Vught nJar Oranienburg,
vandaar naar kamp Grosz-:-Rosl in Opper·,Silezië. Nadien nooit meer iets vernomen. 

534. Nicolaas (Nico) Huiting, 45 jaar. Ir. Augustus
1944 te Gron·ngen gearresteerd en in Januari
t 945 vermoedelijk naar Duitsland getranspor
teerd.

555. Ephraïm (Frits) Bril,
Geboren 16-9--'04.
Gearresteerd 9-8-
'44. Joods. Wetering
schans, Westerbork,
Auschwitz.

55'6. Albertus, Marinus 
Gerrits, gearresteerd 
te Velp op 28 Au
gustus 1944 en via 
de Arbeidsbeurs naar 
Amersfoort overge
bracht. In Januari '45 
is hij gezien in het 
kamp Neuengamme. 
Signalement: gelaat 
ovaal, ogen grijs, haar 
blond. 

, 557. Jacob Ary Verolme. 
Oud 27 jaar. Laat
ste woonplaats: Rot
terdam-Zd. Lid van 
de L. K. P. Rotter
dam-Zd.; was werk
zaam onder de naam 
"Joop". Gearresteerd 
op 8 November 1944 
te Rotterdam, via het 
gebouw van de S.O. 
Heemraadsingel te 
Rotterdam, vervoerd 
naar Scheveningen 
(Strafgevangenis). 

Verder ontbreekt 
ieder spoor. Signa
lement: Lang pl.m. 1.78 M., zwart achterover 
gekamd haar, draagt bril. 

558. Wie kan or.s mededelen, wanneer en waar
en waarom een zekere Van Uitvank gefusil
leerd is?

559. Cornelis Klous, geboren 10 Mei 1924, wo
nende te de Rijp-Nieuwland 263, opgepakt
23-1-'44 door de S.O. te Roozendaal, op trans
port naar Amersfoort, daar tot 23 Maart
1944. Toen op transport naar Oberhausen
Aterekrade op 26-12-'44, vandaar het laatste
bericht gehad, dat hij lag in Lager Torster
brück.

560. Klaas Haasjes, geboren 28-12-'24 te Hasselt,
is in September 1944 vanuit Amersfoort naar 
Neuengamme vertrokken, Nr. 49524. Is ver
moedelijk eind Februari 1945 of begin Maart 
1945 in Neuengamme overleden. 

561. Bertus Johannes Bouhuys, geboren 21 Novem
ber 1921, burger-adres Louise de Coligny
straat 23 te Kampen. Tijdens de oorlog af
delingschef Distributiekantoor te Kampen. Op
t Maart 1944 gearresteerd en naar Arnhem
gebracht. Eind April 1944 naar Amersfoort en
in Juli 1944 naar Utrecht. Op 27 Juli 1944
transport naar Duitschland, Prüdesheim (bij
Frankfurt a/M.). In Januari 1945 lag hij daar
in een lazaret. Werd verpleegd door een man
ken gevangene uit Keulen en een Roemeensen
Sanitäter uit Parijs. Tijdens zijn ziekte was

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

562. Felix Dono Ortt (schuilnaam: Albert Over
beek), stuurman-marconist, gearresteerd 26
Mei 1942 te Leiden, overgebracht naar Sche
ven:ngen, vandaar waarschijnlijk naar Haren,
Assen en in Mei t 944 naar Mauthausen. Hij
is gearresteerd terwijl hij naar Engeland zat
te seinen.

563. Jan Kuik, geboren
31-1-'22, rood haar,
zware wenkbrauwen, 
lang pl.m. 1.75 M. 
Gearresteerd 25-8 
-'44 via gevangenis 
Enschede n. Amers
foort getransporteerd. 
Van 8 op 9 Septem
ber 1944 overgebracht 
naar het concentratie
kamp Neuengamme, 
vandaar naar Schwe
sing bij Husum. Het 
laatst gezien begin 
November 1944. Vol
gens ontvangen be
richten de 26e November aldaar overleden en 
begraven op de begraafplaats Schleswiger 
Chaussee. 

GEEN RECTIFICATIE. 
Wij zijn gewend fouten, die wij maken in 
het Mededelingenblad te herstellen. Het 
dunkt ons een goede gewoonte. 
Thans schrijft ons een illegale vriend naar 
aanleiding van ons "Wist U dat" over de 
TD club, dat hij erop rekent, dat wij in ons 
eerstvolgende nummer een rectificatie hier· 
over zullen plaatsen. 
Zoo ver kunnen wij dit maal niet gaan, en 
toch, hoe paradoxaal het ook moge klin
ken, wij zijn het wel eens met den zakelij
ken inhoud van den brief. Daarom moet 
even het misverstand opgehelderd worden. 
Wij bedoelden met onze opmerking over de 
TD club niet de illegale werkers te treffen, 
die zich ingezet hebben voor onze vrij· 
heid, en die daarvoor zelfs wel hun leven 
hebben moeten geven. Daarvan kan toch 
geen sprake zijn. Wie zijn plicht deed tegen. 
over het vaderland, vindt bij ons waarde
rinq. Waar het ons om gaat, is de houding 
van de leiding der TD-club t.a.v. de andere 
illegale organisaties in de bezettingstijd, 
en thans weer in hun Gedenkboek. Wij be· 
treuren die houding temeer, omdat het de 
enige organisatie was, met wie de overige 
organisaties moeilijkheden hadden. Nog 
eens, het betreft niet de plaatselijke samen
werking tusschen TD-menschen en b.v. LO
menschen. Wij weten, dat die meestal zeer 
goed was. Het betreft hier de houding van 
de leiding, en ook daarvan noçi niet eens 
alle personen, maar in ieder geval zij, die 
de toon aanaaven. Daar was een soort wan
trouwen tegen LO, NSF en LKP. Afspraken 
kwam men bij herhaling niet na. Werk van 
deze illegale organisaties werd op kleine· 
rende wijze veroordeeld. Over eigen werk 
stak men de loftrompet, terwijl dit eigen 
werk bij geen benadering was, wat men 
ervan voorgaf, en nog voorgeeft, en dik· 
wijls aangewend werd op een wijze, waar
door o.a. de LO steeds in organisatorische 
moeilijkheden raakte. 
Wij kunnen deze handelwijze niet waardee. 
ren, en wanneer de TO club openbaarheid 
geeft aan haar optreden, en daarmede de 
onjuiste voorlichting, dan is het onze plicht, 
daarop te reaçieren. 
Nogmaals, dit houdt geen gebrek van waar
deering in voor vele medewerkers der TD 
club, die wij van nabij kennen. 

REDACTIE. 

BEGRAFENISSEN. 
Het komt herhaaldelijk voor, dat ons verzoe
ken bereiken om de kosten van begrafenis
sen of herbegrafenissen van gesneuvelde 
LO-ers en/of KP-ers te betalen. Het kwam ons 
in verband met de herhaalde grote kosten, 
die hieraan zijn verbonden, nuttig voor dit 
probleem eens nader onder de oçien te zien. 
Een onderhoud met het N.S.F. over dit onder
wetp heeft tot resultaat gehad, dat alleen 
dan de onkosten geheel of gedeeltelijk kun
nen worden vergoed wanneer een begro
tinq hiervan voor het tijdstip van de be
gràfenis, bij ons wordt ingediend en door 
het N.S.F. goedgekeurd. 

Aan de vrienden van Lange Jan 

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

Verzoeke dit door te willen geven aan alle 
vrienden van Lange Jan. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.ADVER TENTIES 

Oud-K.P.-er, 30 jaar, goed met paarden kunnende 
omgaan, zoekt werk in expeditiebedrijf, groot
handel of iets dergelijks. Liefst te Amsterdam. 
Was tot heden sergeant bij het korps Gezags
troepeno. 
Brieven onder nr. 109 van dit blad. 

Welke nette, jonge vrouw wil mij in de huishou
ding helpen (klein gezin, twee jongens 13 en 16 
jaar) in café met speeltuin aan grote verkeers
weg. Ben door illegaal werk mijn man en zoon 
verloren. Goed loon en goed tehuis. Moet v.g.g.v. 
zijn. 
Brieven onder nr. 106 van dit blad. 

Mevr. Canters, Ruychrocklaan 108 te 's-Graven
hage vraagt een flinke dienstbode voor dag en 
nacht. Goed loon en goede behandeling, elke avond 
vrij. 

Wie wil mijn dochtertje, 14 jaar oud, tijdelrjk 
liefdevol opnemen? Zij heeft door illegaal werk 
veel meegemaakt en moet op dokters advies van 
omgeving veranderen. Eventueel tot September 
1946. Vergoeding kostgeld. 
Brieven onder nr. 107 van dit blad. 

Wie heeft voor D. Nagtegaal, Dorpsstraat 39. Uit
hoorn, nog enkele illegale nummers der CB-LO
Mededelingen. Aan zijn verzameling ontbreken 
nog de nummers van vóór nr. 25 en de nummers 
vanaf 37 tot nr. 46. 

Wie wil in jong. moederloos gezin (Geref ) de 
zorg voor twee kleine kinderen op zich nemen? 
In Westen des lands. 
Volledige inlichtingen aan het bureau van dit blad 
onder nr. 105. 

Wie kan inlichtingen verstrekken over de kleding
stukken en verdere eigendommen, zoals vulpen 
beurs en portefeuille van Jan Lever, gesneuveld 
te Eenum (Gr.) op 21 Juli 1944, na overval op 
distributiekantoor te Slochteren (Gr.). 
Verschillende kledingsstukken moeten uitgetrokken 
zijn in het Academisch Ziekeruhuis te Groningen. 
Gaarne zou de moeder, mevr. Lever, Kleinzand 18 
te Sneek, deze eigendommen terug ontvangen. 

Aangebode111: Tehuis voor meisje boven de 14 jaar 
in dorpje in Noord-Brabant. Huisgezin bestaat uit 
man, vrouw en zoon. Godsdienst Ned. Herv. Ge
negen, indien ouderloos, de gehele zorg op zich 
te nemen. 
Brieven onder nr. 108 van dit blad. 

Getrouwd: 
WIEB PERA (Verbrugge) 

Oud-Distr.-leider L.O., Leiden 
lste Luit. der Exped. Macht 

en 
J. A. DE JONG 

28 December 1945. 
Leiden, Verdamstraat 26. 

PIET DIJKEMA (Ben) 
en 

HANNY JANSEN 
hebben de eer U, mede namens wederzijdsche 
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats hebben op Dinsdag 29 Januari a.s. 
Kerkelijke bevestiging n m. 3.15 uur in de lokalen 
achter de Gereformeerde Kerk te Velp, door 
den WelEerw. Heer Ds. K. Hart. 
Gron'ngen, Januari 1946. 

Oppenheimstraat 68A. 
Velp (Gld.), Rozendaalschelaan 16. :i: 



LANDELUl<E ORGANIIAT" VOOR 

HULP AAN ONDERDUIKERS 

2FEBRUARI 

2a JAARGANG., 

LAND�LUKE 

J<NOKPLOEGEN 

BEZORGDHEID OVER DE ZUIVERING 

Een aantal ingezetenen !Jan Qelderland. w o. 
Prof. Jl,lr. J. 'J<.os ers, oud bobgleraar te Çjro-
11ingc11, 011d-oice/>rcsident van de '}loge Raad, 
.'.il,fr A.. 7 A. A. 7Jaron van J-lee111stra. oud
b11rgc111eestcr r,an JlrnlJc,11, oud-ad1Jocaa�
gc11crnal bij bct gerccbtslJof te Jlrnbc111 en 011d
go1111erncur Pan Suri11a111e, Ds. J Do11111a, cm. 
prcd kant der Çjercf 'Kerken te JlrnlJern. beeft 
in een rccfucst aan· de '.J11Jecdc 'Kamer zijn /Je
zorgdlJc·d geuit oocr de gm,g oan zaken bij de 
z11iPcring '.iHct liezorgd/Jcid constateren zij, dat 
na de /Je1irijd.11g ""n /Jet Duitse iuk de 0111le
bc/>rnefde 71Jcdcr/(ll1dsc 11riihcid 11ict 110/1w111e11 
bi1111cn /Jet 'J<oninkrij/{ is tcrrrgckeerd, docb in 
menig of>=ic/Jt is verva11g·cn door een sfeer 
va11 red1!eloos/Jeid 
Als een der 1.1oorM11a111s'e oorzaken va11 1foze 
zorg11Jckkcndc tocs'and bcscbo11wcn zij de' 
voo,a/ 1rn11paJZkclijk ��:bier 011',1C:1erkte 111ac/Jt 
c11 i1w1ocn. welke dlf ·zogcna(ll11de illct1aliteit 
werd toebedeeld en zijn Pan 111c11i11g, dat be l 
erkc•mcn t>all de gro'c 11crd:cJZstcn 1Vi11 dc:::e 
s·rijdcrs :,oor de Prijbeid, ic's tJclJccl anders is 
d,111 het al111 de Tm•dil]e "illcgnlitei{" tockcnJZc11 
1w11 een 011gc<'ircidcldc a11toritaire ,,rnçlJt. mcl
ke aan generlei ambtelijke vcrantw.oordclijk
bc:d is gcbo11dcn 
Zij pcrzoehc11 d •arom 111et klem aa11 de '.J111ecde 
'.Ka111cr 0111 s · crke aandrang te 10illc11 ocf e11C11, 
0111 bet proces der zuivcri11g 111 betere banen 
te leiden 

Nevenstaand bericht dat uit h�t "Fries Dagblad" 
gelm.pt werd doch dat ook meer of m·nder uit
voerig in andere d gbladen voorkwam, bewijst, 
naast vele andere berichten, hoc de zuivering in 
het middelpunt der bclangstdling staat, ebt de 
ui. voerino daarvan onbevredigend geacht wordt 
en dat �en probeert den sch�rldige 'daarvoor aan 
te wijzen In d.t telcgr·m i� het de illegaliteit die 
verantwoordelijk gesteld wordt en h�t is begrij
pelijk, dat wij de juis· heid daarvan in "De Zwer
ver" eens willen toetsen 

1. 7flordt er onrcclJt gcdaan 7
Met h't ccrs e gedeelte van bovenstaand tele
gram zijn wij h�t volkomen eens. lndcrd ·ad heerst 
in Nedcrl�nd rech·sonzckcrheid, rech:songclijk
hcid en rech·cloosh�id op velerlei gebied, in een 
mate, die ons ernstig bezorgd maakt. En hel 1as 
is het zo dat ve:cn dit niet meer voelen, of wel 
er in berusten. 
Als oud-il! galen zien wij het echter wel en wij 
zijn n·et van plan er in t_e berusten. Tijdens d_� 
bezetting zijn wij illegaal geworden, omdat WIJ 

ons geroepen voelden tot de strijd voor het recht, 
tegen de rechtsverkrachting zodat wij aan onze 
gevallen m 1kkers en aan onszelf verplicht zijn, 
steeds weer te waarschuwen tegen iedere vorm 
van onrecht, die in verband staal met de liquidatie 
van de erfenis van de b�zettjngs· ijd 
Later zullen wij nog wel eens gelcgenh�id lv.:bben 
op ;indere vormen van onrecht te wijzen, doch nu 
zullen wij ons beperken tot het zuivcringsonrccht. 
In het zuiveringsbesluit 1945 �ordt aangegeven, 
w·e tot zuivering b:vo:gd is, welke c 1tcgoriën 
;imbtenaren, .enz. op hun politieke be.rouwbaar-

heid moeten worden getoetst, welke maatregelen 
tegen hen genomen kunnen worden, enz Maar 
wat ontbreekt is een gedç·aillccrde opsomming 
van de wandaden, waarop in ieder geval ontshg 
zal volgen en van de vergrijpen waarop een dis
ciplinaire s'raf zol worden toegepast. 
Eerst eind November '45 is c.loor den Minister van 
Binnenl::ndsc Zai<en een lijstje gemaakt van fei
ten, die aanle ding geven lot on.slag, aan enkele 
categoriën ambtenaren, die ressorteren onder dit 
Minis:erie. Deze lijst is echter n·et volledig en 
over d.sciplinaire straffen wordt daarin ldemaal 
met gesproke,1, terwijl door beslissingen van mini
steries ook niet een zekere jurispru_dentie werd op
gebouwd, wa.iruit iwn worden afgele·d welke 
maatregel in bepaalde gevallen moet worden toe- • 
gepast. 
Zodoc11dc moesten a1tc bij de zuivering betrok
ken org:rncn rn deze rno�ilijke ma erie hun eigen 
weg zoeken, zonder enig concreet houvast. En 
l,10ewel wij aannemen, dat deze honderden in
stan'ies. alles 1nar eer en gcwe:en gedaan hebben, 
is hierdoor ee11 rcch1songclijkhe·c1 ontstaan, die 
voor sommige slackoffers te zwaar om te dragen 
werd. 
In de tweede plaats is de tijd tussen de voorlopige 
maatregel (staking of schorsing) en de defin.tieve 
beslissing over on:slag, disc'pl:naire straf of her
s cl in functie, v·cl re !.ing. De weg die de dos
siers kunnen volgen is: zuiveringscommissie -
M.G. - Cen'.nal Orga;in - document!tiecom-
m·ssci - Centraal Org�an Minis:erie 
Commissie Schol·en - Prov. J\dvicscomm'ssie
Commiss:e Schollen - Ministerie. Als iedere in
stantie 14 dagen nod·g h�cft, duurt het al. ..... vijl 
maanden! Maar sommige zuiveringsdossiers lig
gën al enkele maanden op het Minis'.erie op af
docn·ng te wach:en, zod.1t het niet te verwonde
ren is, ·d:1t sommig.e slachtoffers vrijwel radeloos 
geworden zijn gedurende cJe lange tijd van af
wach'.cn. 
Tenslotte geven somm'ge · uiteindelijke beslissin.
r.�n van M:n:sterics blijken van zo grote wille
keur dat men er van duizelt Want wanneer de 
ene 'ambtenaar zw1arder ges raft wordt, tbn zijn 
collega die veel schuldiger is, is dit onrecht Want 
wanneer h't publiek van de laatste alles af weet, 
gaat het onwillekeurig de eerste veel meer fou
ten toed.cl1'en dan hij beg.ian heeft.
Hehas, er is rech:songelijkh�id, door gebrek aan 
voorschriftçn, rech:sonzekerheid door een te !an• 
ge procedure en rcchtcloosh:id door willekeur. 

2. 1s de ille[Jalilcit de sclmldige7
Het wordt meer en meer gebruikelijk, om het 
vastlopen van de zuivcrmg te wijten aan de ille
galrteit. De illegalen zijn oranje-moff..!n, die 
iedereen van zijn s:oel schoppen, die p:rsoonlijke 
veten beslechten door middel van de zuivering, 
d e een staat in de staat vormen, enz. 
Laat ons op het stuk van de zu·vering .eens on
derzoeken, of inderdaad de illegaliteit een "schier 
onbep�rkte macht en invloed", ja zelfs "een on
gcbreide:cle autoritaire macht" bezit of bezat. 
De eerste ac ie bij .cl.: zu:vering was het instellen 
van zuiveringscommissies door het M G., waarin 
evenveel il:eg:llen als niet-illegalen zitting namen, 

terwijl een jur'st als voorzitter werd aangewezen: 
Tenzij dus de jurist ook illegaal was. was hier dus 
geen overwegende invloed van c.le illegalen. Maar 
de taak van die zuiveringscommissies was beperkt 
tot het tiitbrengcn van adviezen, waarop een eerst, 
voorlopige bcsl'ssing genomen werd door het 
M G. of het Ministerie, dus door overheidsinstan
ties. 
De illegalileit had cltis geen enkele macht; zij had 
alleen adviserende invloed. 
Daarna werd gelegenheid gegeven tot het ipdie, 
nen v:111 klachten., niet alleen door illegalen, ·�raar 
door iedereen. Daarbij zijn vals� .aan1dach'.en in
gediend, voortspruitend uit burenruzies en per
soonlijke haat .Maar alles wordt toch zeker on
derzocht, aan de feiten getoetst; de jurist zit toch 
zekc� niet voor n:c s in die commiss,e en wann eer 
n:ettegenstaande hem de juridische bewijsvoering 
niet voldoende is, cl)t moeten M.G. en Ministe
ries de zaak toch terugwijzen? 
Neen, van d;e m:ich:sposi ie der illegaliteit is ons 
niets ·gebleken \'(/.int dan zouden versch:l!ende 
personen niet in hun functie gehandh.:ia fd of her, 
·s·clcl zijn voor crns ige m·sdaden, die in somm'ge
gevallen bijna of h�lemaal de dood tengevolge lud,
den. Dan zou er een betere regel ng zijn voor de
nabestaanden van de gevallen illegalen, voor zie
ken en invaliden. D� sabris1anspraken in ondcr
duiktijd zouden anders gcrc.ge'.d zijn gewees., de
vergoeding .ian o6rlogsslach:offers eveneens enz. 
En dan hebben wij n'.lg n,et eens gesproken over 
d� vrijlating. de berechting, de perszuiverin3, enz.
De illegaliteit zou gaame vcrand�ring zien ge· 
b,acht in vc.rschillentlc vormen v'n onrecht, maar 
haar ,.invloed" reikt niet ver genoeg om dit te
bewerken Ma:ir wann�er de onclertèken:iren van
het telegram m�t positieve ideën komen om ver
betering te brengen in de onbevredigende toe
stand, willen wij gaarne onze zwakke invloed
aanwenden om hun voors ellen, wanneer zij goed
zijn, aangenomen te krijgen. 41'
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een naamloze 

Hij vocht als ieder ander voor zijn brood, 
toen nog geen moffenhanden Neêrland schonden. 
De liefde voor zijn land was niet zo groot, 
wie voelt zich wèl in tijd van vrede nauw verbonden 
met de grond, waarop hij leerde lopen? 

Zijn liefde �as 'n me1s1e, zijn geloof: z'n baan 
en 't enigste waarop hij durfde hopen· 
was 'n goed· ambtenaarsbestaan . .

(misschien wat geld om eens iets moois te kopen) 
dus leefd' hij acht uur van de dag in cijfers en getallen. 

Zelfs toen het Duits sadisme en de razernij 
reeds als een donk're doem op 't land waren gr;:vallen, 
zelfs toen begreep hij nog niet, dat ook hij 
een Nederlander was en 't nazi-brallen 
zou moeten helpen smoren· in het bloed van velen. 

Tot ook naar hem zich strekt de klauw van 't beest 
en hem in 't Arbeitseinsatz-feest wil laten delen. 
Dat is zijn laatste rust'ge dag geweest. 
Toen is hij mee 't spannend spel gaan spelen 
van hen, die vochten voor hun vrijhei.d en hun recht. 

Hij had nog nooit gekeken naar zijn witte lange handen. 
Toen hebben ze 'n zwàar pü1tool erin gelegd; 
hij lachte om 't contrast, maar met zijn tanden 
heeft hij zijn lip gebeten en geen woord gezegd. 
- Geloof en. hoop en liefde in een negen millimeter -

In 't jaar, dat daarop volgde, werd hij oud; 
hij kende nu de waarde van de dingen beter, 
hij raakte met de dood vertrouwd 
en bad: ,,Oh God, dat gij mijn schot verbeter!" 
't Verleden kreeg een grauwe, onbekende klank. 

De toekomst werd een vage en verre droom 
waartussen de oneindigheid van 't heden Iiangt 
Hij"�Î,/i!tht: ais 'k ooit aan deze hel ontkoom' ... 

..

Eens heeft hij even naar z'n ambtenaarsbestaan verlangd: 
een sterke moet ook zwakten kennen als hij sterk wil 

heten, 

Hij is verdwenen op e_en warme zomerdag 
Hoe hij gevallen is, zal nooit een sterv'ling weten 
En· de herinnering is fijn als pasgesponnen rag; 
men is misschien nu al zijn naam. vergeten. 
Hij is gebleven wat hij was: 'n nameloze in 'n lange rij. 

Sneeuw lag duimendik. Zo nu en dan hoorde je in de 
verte de mitrailleurs en stens hun eentonige melodie 
ratelen of er snorde een· Rode Kruiswagen voorbij, 
die een verkleumden gewonde naar de Rode Kruis
tenten bracht. 
Zo was het dag in dag uit hetzelfde vertoon, het
zelfde geluid. 
Jongens, die eerst in overalls en klompen, later in 
een geallieerd uniform vochten aan het front, voch
ten om hun land en landgenoten te beschermen, tegen 
een tyrannieken bezetter, waartegen zij drie-, vier 
jaren lang al hadden gevochten in de K.P.'s. Zij 
vochten daar, één van ideaal, één van geest. Zij voch
ten daar, onze jongens, onze mannen. Zou iemand 
vim jullie die tijd, of die mannen ooit kunnen verge
ten? Neen, durf ik voor jullie te antwoorden. Nooit 
zullen wij dat vergeten. Nog minder kunnen wij 
hen vergeten, die daar in Leeuwerl/ en op andere 
plaatsen het leven lieten; Die sneuvelden voor de 
bevrijding van ons land. 
Onze oud-Commandant van ons Regiment Stoottroe
pen Brabant, de voorvechter van deze mannen, wist 
dat ook wij dezelfde gedachten hadden als hij. Hij 
was het van wien het initiatief uitging om iets voor 
onze gesneuvelde mannen te doen. 
Er is een ontwerp gemaakt en er ·zijn stappen geno
men om · eei1 kapel te gaan bouwen in Leeuwen, het 
plaatsje waar het hardst gevochten ,verd, het plaatsje 
waar de meeste ontberingen geleden zijn, waar harde 
vechters gevallen zijn. De kapel zal ongeveer zes bij 
négen worden en het ontwerp is gratis do�r den 
populairen architect Grips uit Vught vervaardigd en 
menig enthousiast heeft al diverse materialen be
schikbaar gesteld. Maar we zijn er nog niet, nog lang 
niet. We moeten stenen, tegels, ijzer, pannen, hout, 
enz. hebben. 
En mannen', daar gaan we nu e�ns gezamenlijk voor 
zorgen. In de kortst mogelijke tijd gaan we z�rgen 
voor al dit materiaal en ...... voor geld. Verschillen
de van jullie, zullen misschien thuis, bij kennissen of 
bij hun baas wel materiaa1 hebben· liggen, dat ge
schikt is voor onze kapel. Misschien zelfs weet een 
van jullie aan een toewijzing voor materialen te ko
men al is ze ook nog maar zo klein. Toewijzingen 
zij�' zelfs zeer welkom; ik kan dan hierop in overleg 
met den architect de gewenste materialen; kopen, 
want het is natu�rlijk heel mooi, als jullie kans zien 
hier of daar 500 of 1000 stenen op de kop te tikken, 
maar dan zullen we zo'n variatie van soorten krijgen, 
dat we toch genoodzaakt zijn deze te ruilen, hetgeen 
weer een vervoersmoeilijkheid met zich mede brengt. 
Maar...... ook dat kan overwonnen worden. 
Laten we nu afspreken, ieder die in 3fe gelegenheid 
is iets besc;h1kbaar te stellen geeft dit direct aan mij 

· op met vermelding va11 soort, hoeve.elheid en kosten
daarvan. Leg dit even vas� op pap1ei: en stuur . het
direct naar ons nieuwe correspondentie-adres: Emd
hovenscheweg 8 te Geldrop. 
Het moet iets moois worden deze kapel, deze eerbe
tuiging aan onze gevallen makkers, iets blijvends ook 
voor ons nageslacht. Het moet een stukje geschiede
nis wo.rden zonder woorden. Hetgeen wij nodig .he�
ben aan materiaal zal evenals het geld dat nodig is 
spontaan gegeven worden en ook al mocht �et e:n 
offertje vragen, het zal dan maar een heel, héel klem 
offer zii.n tegenover hen die het offer va11: hun leven 
gaven. 
Dus K.P.-ers al betreft het hier eigenlijk niet speciaal 
de K.P. het waren mannen van de Stoottroepen, die 
ontstaan zijn uit onze K.P. en dus hebben wij als 
zodanig een plicht en men zal zien, dat wij onze 
plicht kennen. 

LELOX. 



HANS VOSKUIL 

(HAHS V AH LUCIE) 

Na een eindeloze tijd van onzeker wachten is 
enige tijd geleden definitief bericht binnen
gekomen omtrent de dood van den koerier 
Hans van het Zwitserse generaal-contact. 
J. M. Voskuil werd geboren in 1918 uit een
predik;mtengezin en doorleefde zijn jeugd in
de verschillende standplaatsen van zijn vader
te Edam, Almelo en Utrecht. 
Hij was een geboren zwerver, maar in de
herfst van 1939 ergens in Frankrijk vertoefend,
riep hem de vaderlandse nood huiswaarts om 
als vrijwilliger in ons leger te treden. Na de
capitulatie ging hij (ambteloos burger zijnde)
mee over in de Opbouwdienst en maakte de
evolutie hiervan naar de Arbeidsdienst mee.
Toen çle nazificering van de N.A.D. echter
begon, trad hij eruit en dook langs slinkse 
wegeri in Parijs onder. Meerdere malen zwierf 
hij echter vanuit Fmnkrijk naar Nederland. 
Op een der tochten van Amsterdam naar
Parijs nam hij door middel van valse S.D.-pa• 
pieren een piloot mee naar Zwitserland. Langs 
deze weg kwam hij in connectie met het 
Generaal-van-Tricht-contact.
Hij kreeg officiële opdrachten en trad in
relatie met de bekende kringen hier te lande
(Bos, Boudewijn, Henri Scharrer, Charles Ge-·
win e.a.).
Na met zijn vrouw in Den Haag betrokken
te zijn geweest bij de likwidatie van een S.O.·
agent, werd zijn verblijf in het centrum van
ons land onmogelijk en werd zijn basis naar
de K.P. van Alkmaar verplaatst, vanwaar hij
in de eerste helft van 1944 nog diverse reizen
ondernam. Zijn eerste tocht na de D-Day zou
echter tevens zijn laatste worden ...... 
Op 22 Juni 1944 vertrok hij, samen met Os
kar (Wolters uit Venlo) en een R.A.F.-piloot, 
uit Amsterdam via Maarstricht naar Brussel. 
'Hij en Oskar hadden elk een aantal films 
over te brengen. Diezelfde avond werden zij 
alle drie door de Geheime Feldpolitie te Brus
sel gearresteerd. Op hun Brusselse adres werd 
namelijk die nacht door de G.F.P. een onder• 
zoek naar piloten ingesteld. Een heel complot 
wera ontdekt. 
Hans is medio Juli van Brussel naar Haren 
overgebracht en begin September vandaar 
naar Vught. Sindsdien ontbrak elk spoor. Al
leen werd bekend, dat Oskar W. op 5 Sep
tember 1944 in Vught geëxecuteerd zou zijn. 
Hoewel totaal geen bericht kwam, hadden wi.j 
allen nog enige hoop. 
Helaas werä hieraan een einde gemaakt door 
een op 29 October j.l. uit Vught verzonden 
mededeling aan zijn famiHe, waaruit bleek 
dat Hans bij de beruchte massa-executie op 
Dolle Dinsdag moet z]jn gevallen, vermoede· 
lijk dus tezamen met zijn vrienden Qskar, 
Henri en Frits. Een afschrift der "officiële" 
overlijdensakte meldde: ,,Der Voskuil Johan- , 
nes ist am 5. September 1944 urn 6 Uhr 30 
Minuten in Vught, Boschlaan 6, verstorben". 
Zwijgend waren wij allen geslagen, zijn vrien· 
den, maar bovenal zijn dappere vrouw Lucie, 
die (na in erbarmelijke omstandigheden en 
angstige eenzaamheid de noodwinter doorge
bracht te hebben met hun beider eerste kind) 
thans alleen achterblijft met een zoontje Hans, 
dat zijn vader nog nooit gezien heeft en hem 
nooit kennen zal - tenzij door hen, die· de 
herinnering aan Hans Voskuil levend zullen 
houden! 

P. 

ALBERT VAN MEERVELD 

(AB. PRINS) 

Ab was een der oprichters van de groep 
,,Hein'!. 
Geboren in een eenvoudig boerengezin onder
scheidde hij zich door zijn grote beslistheid 
en doorzettingsvermogen. Als Christen in de 
ware zin des woords en als vurig Vader
lander, was het dan ook niet te verwonderen, 
dat hij een der eersten was, die toen het Va
derland in nood was, zich direct inzette. voor 
de strijd voor Waarheid en Recht. 
Ongelofelijk was zijn arbeidskracht en wils
kracht om het eenmaal opgevatte werk on· 
danks moeite en gevaren door te zetten. Zijn 
kantoortje te Barneveld was het centrum van 
het werk op de V�luwe. Daar werden de mid
delen besproken ter herberging van talloze 
onderduikers, verzorging van piloten, verval
sing van bescheiden en organiseren van 'kraak
jes. Steeds was het zijn opgewekte stem, met 
het Veluwse accent, die de anderen stimuleer· 
de. Zijn principieel inzicht was het, dat steeds 
de juiste weg wees. Zo druk werd "zijn zaak" 
bezocht, dat het werkelijk· een wonder mag 
heten, dat de S.O. er nooit een overval heeft 
gedaap. Toen in Sept. '44 de Duitsers paar- 1 

den wilden gaan vorderen sprak hij zeer be
slist: ,,Als ik dat kan verhinderen, zal );iet niet 
gebeuren". En het gebeurde ook niet. Toen de 
Moffen op het bureau van de P.B.H. kwamen, 
om de registratiebewijzen op te vr�,gen, bleken 
deze te zijn gekraakt door 'j\b met een paar 
helpers. Tragisch is het dan ook, dat hij ge
arresteerd werd dpor een misverstand. Hij 
heeft de bevrijding niet mee mogen maken. 
Zijn vrouw is alleen achter gebleven met 

0
haar 

zoontje. Hij is niet meer, maar de geest waar
uit hij leefde blijft, zoals de geest van al onze 
gesneuvelde vrienden. 
Het is de geest, die de wereld overwint, die 
recht op het daef afgaat en waarvoor geen of· 
fer te groot is, in de zekerheid van het geloof, 
dat. alles overwint. 
Hij viel voor het vaderland. 1 

PIET. 

JAN HONDEMA 

Weinig, te weinig heeft hij gedaan voor ons 
land en tegen den bezetter volgens zijn eigen 
mening. 
Doch wat hij deed geschiedde uit diepe over
tuiging! 
Zeventien jaar was hij, toen daar de oproep 
kwam, om zich te laten 'keuren voor de ar
beidsdienst. 
Hij weigerde, en zijn standpunt maakte hij be
kend i.n een brief, waarin kort en bondig zijn 
keuze vóór Jezus Christus en tègen het Nat. 
Soc. omschreven stond. 
Gevolg: arrestatiebevel, ver voor de tijd van 
opkomst. 
Als onderduiker brak hij met de gewoonte om 
ver van huis te gaan, hij bleef in de buurt en I zodoende hielden we geregeld contact met 
hem. Ondanks het feit, dat zijn studie geheel 
in de war liep, bleef hij vrolijk en opgewekt 
altijd bereid om te helpen. 
De omstandigheden werden nijpender. 
Jan drong er steeds weer op aan, of wij ,niet 
meer werk voor hem hadden, dan alleen kran
ten verspreiden en onderduikers verzorgen. 
Toen de K.P. hier vaste vormen aannam was 

• hij één der eersten, die daadwerkelijk mee
deed. Nog zie ik hem thuiS'komen1 een geweer 
onder zijn arm: ,,Gepikt van een mof!", zei
hij laconiek.
In deze tijd, begon hij met nog enkele jongens
de "Strijd" te drukken. Nachten achtereen
stond hij te werken èn het gebeurde menig
maal, dat hij dan overdàg langs gevaarlijke
en bijna onbegaanbare wegen nog pakketten
van de "Trouw-editie" wegbracht, soms tot
Hoorn en Enkhuizen toe. Als er dan de vol
gende nacht door de K.P. een karwei opge
knapt moest worden, was hij het er lang niet 
mee eens, dat we hem voor een. keer niet mee
namen, maar hem nu eens uit lieten rusten. 
Vrijwilliger was' hij, nooit vond hij iets te veel. 
Zijn leven was voortdurend in gevaar, maar
de door God bepaalde tijd was nog niet ge
komen. 
Toen de bevrijding daar was, gaf hij zich da
delijk op als vrijwilliger voor Indië.
Zodoende kwam hij in Weert terecht voor op
leiding. Tijdens een grote oefening waar met 
scherp geschoten werd, trof een verdwaalde 
kogel zijn hart. De vrijwilliger Jan Hondema 
was niet meer. God nam hem weg en haalde 
hem thuis, want hij was ook vrijwilliger in het
leger van Jezus Christus, die de meeste rech
ten op hem had en die hem nu voortaan vlak
bij zich wilde hebben!.
De invloed, die van dezen vrolijken en toch ern
stigén jongen uitging op de anderen komt het 
best tot uitdrukking in de woorden van zijn 
kamergenoot, een ruwe, bonkige kerel, die zei: 
Ik wou wel, dat ik het geloof van Jan had.
Als ik _vloekti:, keek hij mij aan en dan wist
i'k meteen dat ik fout was.
Zo is het korte leven van Jan - slechts 20
jaar werd hij - nog velen tot zegen geweest
en hijzelf, hij ging in tot de vreugde van zijn 
Heer! 

K.P.-L.O. KROMMENIE
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ORLOGSJAAR 1944 

Een stralende, blijde zomer
dag. 
De zon stond hoog aan de 
hemel; overal zongen en 
juichten de vogels hun 
schoonste lied. 
In de ·tuînen van het kleine provinciestadje bloeiden de bloemen in hun eenvoudige pracnt.Het was een dag om te zingen. 

Een dag om blij te zijn. 
�n toch heerste er die morgen een ongewone, drukkende stilte 
m de smalle straten. Hier en daar wandelde een oudere heer 
speelde een groepje kinderen en haastte een drukdoende huis: 
moeder zich schichtig met haar boodschappentas langs de ge. 
v:r:ees?e man�en. in het zwart. Kinderen wezen elkaar met ge
wichtige gezichtjes op de groepjes controlerende landwachters 
die, tuk op buit, iederen manlijken voarbijganger aanspraken id
de hoop efndelijk eens een goede slag te slaan. 
�aar hui:1 succes was niet erg groot die morgen. Met norse ge
zichten gmgen ze naast elkaar. De spuit op de rug; loerende ogen 
onder de zwarte pet. Drie dagen waren zè hier nu al. Een 
grote groep landwachters, gestuurd door de Duitsers om op
ruiming te houden in dit kleine nest. Herhaaldelijk waren er in 
de buurt ongerechtigheden voorgekomen de laatste tijd. 
Er moesten onder de onschuldig lijkende burgers van het stille 
straatje gevaarlijke "terroristen" huizen. Maar hoe ze te vinden? 
Tot nu toe was hun zorgvuldige controle. op niets uitgelopen. 
E� de, in hun hart, o zo bange landwachters, waren allang 
uitgekeken op de enkele wandelaars. Een grondige .razzia d<.1t 
zou het beste zijn. Maar een visioen van rokende revolvers en 
barstende handgranaten en dappère ondergrondse strijders die er 
niets in zagen een paar van de zo gehate "zwarten" koud te
maken, weerhiekl hun aarzelende commandant om op zo grote 
schaal de strijd aan te binden. Dus liepen ze maar, in groepjes 
van twee of drie, de smalle stra•en op en neer. Een doelloos ge
drentel zonder animo op het laatst. 
Henk, kleine donkere jongen, een alpinopetje op zijn gebleekte en 
weer verkleurde haren, keek behoedzaam om de hoek van de 
huisdeur; en stapte de straat op. Hij had nu twee dagen binnen 
gezeten en kon onmogelijk langer wachten. Vandaag moesten de 
drie persoonsbewijzen, keurig vervalst en helemaal klaar voorzien 
worden van een zegeltje. ' 
Ze waren bestemd voor zijn twee broers en een voor hemzelf. 
Alle drie zwaar gezocht door de S.D .. konrlen ?'."! onnioaelijk langer 
met de vluchtig klaargemaakte nood-p.b.'s blijven lopen. 
Deze nieuwe waren prima in orde. 
In.geschreven, een ongevaarlijke leeftijd en met behoorlijk te c_on
troleren gegevens. 
Maar het zegeltje moest er nog op en dat kon vandaag voor het 
laatst. 
Toevallig ontmoette hij een vluchtige kenn·is, jongen die met ver. 
lof uit Duitsland zijn papieren in orde had en dus van de zwar
ten niets te vrezen had. Samen liepen ze verder, pra'end over 
het mooie weer en die vervloekte landwachters; die je hele vacan-
tie bedien�en. 
On.opgemerkt hield Henk een wakend oogje in het zeil. Juist op 
tijd loods'e hij zijn mó:kker mee een zijstraat in, toen in de verte 
twee landwachters naderden. 
Maar daar kwamen ze van de regen in de drup. Want nauwelijks 
om de hoek, stapte pal naast hun een in'drukwekkende verschij
ning van. zijn fiets. Hij plaatste zich vóór de jongens en vroeg om 
hun pez;soonsbewijzen. 
De commandant nog wel, in eigen persoon. 
Met een triomphantelijk lachje nam hij van den grootste en waar. 
schijnlijk den oudste, de gevraagde papieren in ontvangst. 
Achter de jongens aanfietsend had hij hen bij het naderen van zijn 
mannetjes van richting zien veranderen, hij was er zeker van een 
goeie slag te slaan. 
Een paar onbeduidende onderduikertjes misschien,. maar dat was 
toch iets. Dergelijke vangsten waren nooit verkeerd voor zijn por
temonnaie. 
Na een blik op persoonsbewijs en Ausweis van het slachtoffer 

· bleek hem echter al gauw dat alles in orde was. 
Spijtig gaf hij den jongen zijn eigendommen terug. Nu de tweede. 
Dat zou ook wel in orde zijn, het leek zo'n jong ventje.
Zonder veel belangstelling nam hij Henks P.B. in oµtvangst, terwijl
deze, met zijn portefeuille noq in de hand. onverschilli11 voor ?'.ich
uitkeek. Hij dacht met schrik aan zijn dwaze. kuif die zo lang.
za�erhand drie kleuren had aangenomen. Het blekings.proces 
was nu niet bepaald denderend uitgevallen. Het,. stugge zwarte
haar was op sommige plaatsen spierwit, maar het grootste ge
deelte was rood-achtig geworden, terwijl bij de wortels hard
nekkig de zwarte kleur om de eindoverwinning streed.

• 

en 

.,Woon je in Groningenr vroeg plotseling de man tegenover hem. 
,,Wat voer je hier dan uit?" .. Vacantie," was het korte antwoord. 
De man keek naar het beroep. 
"Studerend" stond er. Dat kon kloppen met zijn leeftijd. Zeker een 
H.B.S,-er. 
Op het punt den jongen zijn P.B. weer terug te geven, viel zijn 
oog op de portefeuille waar deze nog steeds mee in zijn hand 
stond. 
En daar stak tergend duidelijk et!n vrolijk groen randje van een 
rokerskaart uit (eerlijk zelf gekraakt}. Ook Henk zelf bemerkte op 
dat ogenblik zijn grote fout. Maar het was al te laat. 
Met een vlugge beweging had de man zich van de portefeuille 
meester gemaakt, en graaide al begerig naar de inhoud. 
Henk, plotseling bewust van zijn stommiteit om die drie persoons,. 

bewijzen juist daarin op te bergen, voelde dat nu het ogenblik 
gekorr:.en was om in te grijpen. 
Rustig verhuisde zijn rech er hand naar de broekzak, even .een 
korte klik van de veiligheidspal en op de hatelijke vraag: ,.Zeg 
ventje, hebben jongens van zeventien jaar ook al ee'n rokers
kaart? Je weet zeker niet hoe je daar aan komt, hè?" klonk dood
kalm het laconieke·antwoord: .. Ik weet Wel, dat U drommels gauw 
Uw handen in de hoogte moet steken!" 
De man keek op, niet goed begrijpend wat er gebeurde. 
Maar toen zijn ogen die van zijn tegenstander ontmoetten, hard 
en koud als staal, toen zijn blik gleed over de kleine fiere ge. 
stalte, die met vaste hand de pistool op zijn bor�t richtte, was 
het plotseling gedaan met zijn bravoure. • 
Lan0zaam gingen zijn armen naar boven. De kleur verdween,-van 
zijn wangen. zijn knieën knikten .en op klagende toon begon de 
,.dappere held" te jammeren ... !:'·liet schieten, alstjeblieft. Niet schie
ten. Denk toch aan mijn vrouw en kinderen. Ik zal je rustig laten 
lopen. Pak mijn fiets maar. 0, schiet toch alstublieft niet!" Henk 
aarzelde even. Het was een klein kunstje den• man neer te leggen. 
Maar zou deze laffe slappeling wel zo'n groot gevaar voor "de 
samenleving betekenen dat hij er misschien een tiental gijzelaars 
aan mocht wagen? . 
Nee, hij deed het niet. Zijn schaarse munitie was hem te kostbaar. 
Met E·en hoofdknik in de richtirrg van den landwach•er vroe11 hij 
den jonqen. die nog steeds bij hem stond, even 's mans zakkeri 
na te kijken en hem zijn portefeuille aan te geven, die de man 
van schrik had la'en val-Jen. 
De jongen, niet gewend aan dergelijke karweitjes, voldeed een 
bee•ie schuchter aan het verzoek. Maar in qeen van de uniform. 
zakk

0

en bevond zich een wapen. ,,Neem jij de fiets maar," klonk 
het zakelijk uit Henks mond, ,,dan spring ik bij, je achterop en 
kan dezen snuiter nog een beetje in de ga•en houden. En tot den 
nog steeds bevenden commandant: ,,En jij blijft hier doodstil staan. 
Bij de minste beweging schiet ik. Je armen kan je nu wel la:cn 
zakken!" 
Met een zwaai zat hij al achter zijn onvrijwilligen medestrijder, 
die, blij dat alld zo goed af scheen te lopen, er een flinke gang 
in zette. 
Bij de hoek van de straat gekomen liet Henk zijn wapen weer in 
zijn broekzak glijden. 
Rechtsaf maar," zei hij kort. ,,Dan zijn we zo uit de stad. Ik weet 
wel ergens een boerderij waar we terecht kunnen." Ze waren 
echter nog maar nauwelijks de hoek om, of achter hen klonk schril 
een politiefluitje. 
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De verslagen commandant had zich een beetje hersteld en voeld• 
zich verplicht zijn figuur te redden en blies uit alle macht. 
En ja hoor, daar kwamen al twee van zijn mannetjes aanstormen, 
recht op de twee vluchtelingen af. ,.Doorfietsen!" snauwde Henk 
toen zijn makker wilde remmen. Maar het was al niet meer moge. 
lijk. Eén van de zwarten hield met vaste hand het stuur omkneld. 
Achter hun rug kwam puffend en blazend de commandant aan· 
rennen. Druk gebarend probeerde hij zijn mannen duidelijk te 
maken met wat voor gevaarlijke elementen zij te doen hadden. 
Henk had, voordat zij zich van hun omslachtige jachtgeweren 
konden bedienen, zijn pistool al weer in de hand. Vóór zijn vinger 
de haan gespannen had waren ze al een paar huizen verder, de 
helden. 
Als hazen liepen ze. 

Henk schoot een paar maal in hun richting, maar ze waren al 
te ver weg. Ziezo, nu zouden ze de moed. wel opgeven. 
Hij wilde weer achterop de fiets springen, maar merkte toen, dat 
zijn metgezel gepiept was, en nog wel mét de fiets. 
Dan maar op zijn eigen onderdanen verqer. Hard lopen had hij 
altijd goed gekund. 
Toen hij zo vlug zijn benen hem dragen konden een zijstraat in
schoot, keerde de moed bij zijn tegenstanders terug. 
Samen zetten ze hem achlerna, de spuit nu heldhaftig onder de 
arm. 
zo nu en dan stonden ze even stil en losten een schot hagel. 
Maar geen gesneuverde KP-er werd hun deel. Wel voelde Henk op 
een gegeven ogenblik een eigenaardig stekend gevoel in zijn 
achterhoofd, maar dat was spoedig vergeten. Hij had het veel te 
druk om aan zulke kleinigheden te denken. Op zijn vlugge benen 
had hij al gauw een flinke voorsptong en was al over een sloot 
gesprongen, over een hek geklommen en weer over een sloot ge. 
wipt. toen zijn achtervolgers nog maar net aan de rand van de 
wei!anèen verschenen. Even waagde Henk het om te kijken. Mµar 
toen zette hij meteen de pas er weer in. De heren schenen nog 
niet van plan de moed op te geven. Weer stond hij voor een hek, 
hoqer nog dan het vorige en versierd met een keurig randje 
prikkeldraa�. 
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Hij klom er over en stond op een tamelijk brede landweg. 
Boven zijn hoofd wapperde vrolijk een vierkant lapje van zijn 
broek, aan het prikkeldraad. Zijn vervolgers renden nog steeds 
al puffend en blazend in zijn richting. Het zou hem benieuwen 
hoe lang ze dat volhielden. 
Hij had nog wel fut genoeg voor een paar kilometertjes. Als hij 
de,w�g nu maar precies wist. Hij zou de landweg maar aanhouden, 
dat !lep gemakkelijk in ieder geval. Weer vloog hij vooruit, harder 
nog dan eerst. Toen kwam daar, heel kalm en genie'end van het 
mooie weer, een juffrouw aangefietst. .ze keek heel verstoord toen 
een hijgende, vuurrode jongen, maar zo haar fiets beetpakte en 
gebiedend snauwde "gauw die fiets! Ze zitten me achterna!" 
En toen ze het stuur niet dadelijk losliet, kwam er zelfs nog een 
gevaarlijke pistool bij te pas, zo maar brutaal op haar infatsoen
lijke persoontje gericht. Een ruk, een sprong, en de burgerjuffrouw 

had geen fiets meer. Maar Henk was er mooi mee gered. 
Zijn vreugde duurde hêlaas niet lang. De weg liep dood op een 
tamelijk breed kanaal. Geen brug, aan de ene kant weer een 
weiland met sloten en trekken aan de andere twee zijden water! 
Terwijl Henk van· zijn fiets stapte en de mogelijkheden overwoog, 
werden in de verte al weer twee zwarte gedaan'en zichtbaar. 
Dan maar in het water, dacht Henk spijtig. Hij had niets geen zin 
in een nat pak. Hij liep naar de waterkant en daar zaten .... 

heel genoegelijk twee mannen in een roeiboot. Ze staarden met 
ernstige gezichten .naar hun dobber of er nlj!tS belangrijkers op 
de wereld was. , 
Resoluut stapte Henk in de boot. 
.,Roe'.en als de wind! De landwacht zit me op de hielen!" 
Een van de mannen begon woedend uit te vallen ... Dank je vrien
delijk. Ze zijn in staat ons ook nog af te maken!" 
Henk zuchtte en voor de vierde maal die middag kwam zijn 
zwarte vriend te voorschijn. 
En of ze roeien konden! 
Bij het water gekomen zagen de landwachters nog juist een kleine 
lenige jongensfiguur over een hek springen en verdwijnen achter 
de bosjes kreupelhout aan de overkant. 
Zuchtend en zwe end zegen ze neer in het gras en moesten zichzelf 
·voor de zoveels'.e keer bekennen da! het al weer "mis" was ge
w:,eest. 
Toen Henk een half uurtje later bij een vriende:ijke boerin de keu
ken Kwam ninnenvallen, was er van het hele voorvcu niets meer

aan hem te merken, dan een flinke winkelhaak in zijn enige broek 
en een páar bloeJerige bobbeltjes op zijn achterhoofd, waar hij 
verbaasd aan krabde. 
Het waren hagelkorrels. 
Toen de dokter ze een paar weken later verwijderde en Henk me� 
een pijnlijk gezicht de operatie onderging viel de patiënt veront
waardigd uit: .. Of die landwachters me nog meer van die rommel 
in mijn hoofd willen werken, moeten zij we'.en. Maar dan laat ik 
ze er rusti� in zitten. Is me dat een gebeul!" 

HANNY. 
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F r a n k r ij k e e r t z 11 n 
ondergrondse strijders 
Er is een groot verschil in de manier, waar
op Frankrijk thans en na de eerste wereld
oorlog zijn gevallen helden eert. Na de 
oorlog van 1914--1918, waarin anderhalf 
millioen Franse solqaten het leven lieten, 
werd ter eeuwige nagedachtenis aan hen 
opgericht het graf van den onbekenden 
soldaat. 
Ditmaal zijn in de grafkelders aan de voet 
van de Are de Triomphe vijftien kisten 
bijgezet met de stoffelijke resten van vijf· 
tien vooraanstaande helden van het on
dergrondse verzet. 
De bijzetting van deze symbolische lijk
kisten geschiedde met grote plechtigheid. 
De stoet trok eerst voorbij het graf van 
Napoleon en toen zij · de Dqme des Inva
lides passeerden, werd een ogenblik haU 
gehouden bij het graf van maarschalk 
Foch, dat luisterrijk verlicht was, omdat 
zijn geest en zijn ·vuur de leden van het 
ondergrondse verzet steeds hadden aan
gemoedigd. 
Na de b1jzetting hield generaal de Gaulle 
een bezielende toespraak. 

VERZETSLITERATUUR 

Een uitstekend boekje (is slechts 60 blad
zijden groot) is het Franse boekje "Het 
leger der schaduwen" van Joseph Kessel. 
Een zeer boeiend geschreven verhaal over 
het verzet. Wij raden onze mensen aan, dit 
eens te lezen. 
Hoezeer wij dit werkje ook waarderen, wij 
mogen niet nalaten op enkele fouten te 
wijzen. 
Ergens zegt de schrijver, dat een verzets
man nooit iets op papier mocht zetten. Dit 
lijk ons theorie. Wanneer men werkelijk 
met het verzet bezig was, moest men dik
wijls tien afspraken per dag met. tijd . en 
plaats en wachtwoorden · onthouden, be
nevens een aantal afspraken, die men voor 
een ander moest geven. Telt men daarbij 
alle technische inlichtingen, gegevens over 
onderduikers, aantallen bonkaarten, dan

,... 

zal het wel duidelijk zijn, dat het voor een 
verzetsman ondoenlijk was zonder papier 
en potlood te werken. 
Dat de genoteerde gegevens gecamoufleerd 
werden, beoogde 't gevaar van dit noteren 
tot het uiterste ·te reduceren. 
Een ander bezwaar tegên dit werkje en 
dat is veel ernstiger, is het feit, dat dit 
boekje in een te idealistische toon is ge. 
schreven, en daardoor een verkeerd beeld 
van de werkelijkheid geeft, al heeft het 
boek door het idealisme aan spanning wel 
gewonnen. De verzetsmensen waren geen 
ideale mensen; alhoewel bij yerreweg de 
meesten het verzetsmotief zelf in bun actie 
domineerde, kan toch niet ontkend worden, 
dat daarbij oogmerken waren, die de zuiver
heid van de instelling dikwijls vertroebel
den. 
Men sluit eenvoudig de ogen voor de- rea· 
litelt, wanneer men niet erkent, dat ook in 
het geval van het verzet de dappersten en 
de edelsten nog handelden uit een complex 
van motieven en dat men hoogstens mag 
zeggen dat _l>.et verzetsmotief zelf,daarin 
domineerde. 
Ook mannen, die zich tenslotte aan · bon
kaarten vergrepen, die 'zich in de sexu
ele verhoudingen met medewerksters niet 
juist gedroegen, die een na-oorlogs doel 
lieten domineren, zullen eens een zuiverder 
instelling gehad hebben en die instelling 
zal ook nooit geheel verloren gegaan zijn. 
Laten wij het hierbij met onze critiek laten. 
Wie het werkje met deze correctie leest, 
zal een goede indruk krijgen van het ver
zet in Frankrijk. 

REDACTIE 

• • 

�fi pot1gt b' onnoo!ilc te berntelen 
boor 't 111oorben ban onnoo!ile !itelen 
tn hledtt ten !itab::: tn Ianbgt!itfittfi ... " 

, ,,Moeder, daar is een joden-echtpaar, dat heeft
het zo vreselijk �oeilijk. Maar ze zijn zo. dap
per en klagen nooit. En nu verwachten ze een 

kindje, maar niemand wil een baby hebben 

bang dat het za\ huilen. Toe, Moeder, U hebt 
negen kinderen groot gebracht...... wil U dat 
babytje niet hebben?" 

· Ja juist, negen, nog maar één getrouwd en 
verder .�liet? thujs; de jongste pas twaalf. Wat 
gevaarl!Jk, m zo n gezin een jode[l-baby er bij
,,�aat 1k �r o�er denken; het is er toch nog 
met .Pas m Februari nietwaar'"
Er over denken ...... 'ach, hoe. Ïanger Moeder 
er over denkt, hoe moeilijker het voor haar 
wordt. 
Vier weken later: ,,Moeder U weet nog wel
van dat joodse echtpaar? Nu dachten we een 

huis voor hen gevonden te hebben, maar die 
mensen durven het toch ten slotte niet aan 
ook al om het kindje". 
Vreselijk, het kindje struikelblok voor de vei
ligheid van de ouders. En er is nu haast bij 
want waar ze nu zijn móeten ze weg Nege� 
kinderen groot gebracht, alle met vre�gde be
groet, en nu dit kindje ...... zou God daar een 
bedoeling mede hebben? Wil Hij moeder be-· 
proeven? Zij weet het wel: als het ontdekt 
wordt, Vugh_t. 1s niet ver weg, en er komt toch 
al zo veel hier aan huis, dat niet geweten mag 
worden. Maar toch, God zorgt hoe dikwijls
hadden ze dat niet gezegd en �ok ondervon
den. Dus, niet langer geaarzeld Goed' kind 
we zullen de oude wieg benede� !;alen 'en het
kindje mag komen". 't Werd aan de kinderen 
verteld dat er een baby zou komen' maar:
"mondje dicht!" 0, dat begrepen ze 'wel en 

ook, dat als ze 't niet deden er groot ge�aar 
dreigde. ' 
Nu dus maar stillekens afgewacht.
Ergens in Amsterdam een joden-echtpaar in .
blijde verwachting levend, maar hoe geheel 
anders . dan het had kunnen zijn: een rose 
wiegje, 'n mooie baby-uitzet. Want waren ze·
?eiden �iet uit het geslacht der rabbijnen en 
11? aanzien? In plaats daarvan: angstig uit
zien naar een plaats, waar hun kindje verbor
gen zou kunnen. worden, want, ,hij pooght d' 
onnoosle te vernielen, dat gevoef en ze dag en 
nacht, dat kost haar de nachtrust en helaas
ook haar krachten. Maar dan komt het be
richt, er is een tehuis 'voor hen gevonden en 
ook een tehuis voor hun kindje, niet ver van 
elkaar, zodat ze het zullen kunnen bezoeken 
althans de moeder, want de vader is te zee; 
joods van uiterlijk Dat geeft weer rust. 
Het is eind Januari. ,,Moeder, het kindje is al
geboren. 't Is een maand te vroeg. 't Ligt in 
de couveuse en 't weegt maar 21/2 pond maar 
't is wel gezond. De directrice van 't Huis
heeft de moeder clandestien opgenomen en ze 
mag er zes weken blijven". 

. Zes weken lat�r. Een aardig verloofd paartje 
met een baby m een rose dekentje gewikkeld
in een coupé tweede klasse in .de trein, op we� 
naar de. pleegmoeder. Beiden zijn ze blij, want 
de ouders hebben ·nu een beter tehuis gekre
g�n, en nu wordt het �ouveuse kindje, dat nu al 
�Jf pond weegt, naar t warme wiegje gebracht. 
Ze zijn nog zo jong en zo vol moed in 't hel
pen van dit echtpaar en hun kindje! Moeder 
wacht hen. Om vijf uur kunnen ze er wel zijn 
.. .. . . och, Here, bewaar Gij hen op de reis en 
breng hen met het kindje veilig hier ...... 
Daar zijn ze. Nu ylug naar boven, naar de 
warme wieg. ,,Och kind, wat een klein pop
petje, en wat ziet het bleek. Gauw maar in het 
wiegje en lekker warm instoppenu. 
"Ja moeder, ze is kerngezond, zegt dokter, en 

hier is de lijst voor de voedi"g. Ze heet Mir
jam". Wonde,;lijk, hoe dikwijls had Moed�r 
niet gedacht: als het een jongetje is, hoop ik 
dat hij Mozes heet, en als 't een meisje is, 
noem ik haar Mirjam. En nu heet ze waarlijk 
Mirjam. Maar toch alleen maar in haar hart; 
niemand mag die naam zeggen. En Vader be
sluit: we zullen haar Lotje noemen. 
Daar ligt dan nu het kleine Lotje, kindje van
het oude verbond. Zou ze flink opgroeien? 
Och, waarom eigenlijk niet; had ze ook van 
haar eigen kinderen er niet met de fles groot 
gebracht? Precies de lijst maar nakomen, zó· 

veel melk en zóveel water. Maar toch, 't is 
toch zo heel anders dan haar eigen1 kinderen. 
.Jantje had ook wel maar vijf pond gewogen, 
maar dat was toch wel anders ...... Kijk, als ze 
slaapt, wat is ze dan lief. En wat is 't een zoet 
kindje, 't huilt bijna nooit. Wat zou 't toch 
eigenlijk veel beter zijn, als de eigen moeder 
haar voedde. Zouden we de moeder er toch 
maar niet bij nemen? Er wordt over gespro
ken en gedacht. Ten slotte moet de dokter 't 
dan maar uitmaken. Maar die vond het niet 
nodig; wel neen, de ontlasting is goed, en 't 
drinkt best. Neen, dat risico zou te groot wor
den. En zo scheen alles in orde. 
Vier weken later. Een klein Indisch doktertje, 
heel bekwamen kinderarts, bij het' wiegje. 
Zachtjes legt hij zijn hand op het hoofdje. Te 
vroeg geboren; .. J... klein joodje_. :':... bloeduit-
storting in de hersenen...... heeft toevallen. ..... . 
"Ach dokter, kan ze niet beter worden? we 
houden zo veel van ons kleine Lotje!" ,,Ja, dat 
hangt er van af ...... ik zal poeders geven ...... 
ik kom terug ...... ". Dagen van spanning. Zou 
't kindje weer een stuip krijgen -' zoo noem
den ze 't. maar - of zou 't weg blijven? De 
achtste dag weer naar de telefoon: dokter, 't 
is weer zo. 's Avonds, in het donker, komt het 
doktertje weer: ,,'k Was er al bang voor. Jam
mer, jammer. 'k Zal haar kalkinjecties geven". 
En zo gaat het voort; met steeds korter tussen
pozen komen de stuipen. We weten het nu al 
wel, we zullen Lotje niet houden. Daar staat 
nu Moeder, negen: kinderen heeft ze groot ge
bracht, en dit kleine Lotje, dat ze zo heel 
graag behield, zal weggenomen worden. 
Ergens op 'n bovenachterkamer een · joods echt
paar, in spanning uitziende naar een brief met 
een valse naam er op. Hoe is het met hun 
kindje? 'n Enkele keer waagt de moeder het te 
komen kijken, maar als ze dan haar kindje in 
die toestand ziet, ontbreekt haar bijna de moed 
om weer te komen. De pleegmoeder en het dok
tertje vechten als 't ware om het leven. Hem 
is 't ook nooit te veel om te komen; hij is 
dapper; voor hem zijn ze evenzeer gevaarlijk, 

· die avondbezoeken. Zo gaat het twee maanden
voort; dag en nacht heeft het kleine Lotje geen 
rust meer, maar sterk als z·e is, verloopt het 
proces langzaam. Totdat de laatste dag kwam,
en zij stilletjes insliep...... Daar lag nu de 
kleine Mirjam in haar wiegje, en haar pleeg
moeder en -vader en al de kinderen, die haar zo 
lief gekregen hadden, er oni heen alsof het er 
een van hen was. En Annie, die haar gehaald 
had, heeft haar ontkleed en haar de mooiste 
kleertjes aangetrokken, die er waren, en Agnes 
heeft er vergeet me nietjes op gestrooid. De 
moeder kwam, ze ging al gebukt onder zoveel 
angst en leed, en nu dit verdriet er nog bij. 
De vader kon niet komen. Vriendenhainden 
hebben een mooi kistje voor haar gemaakt en 

de pleegvader heeft haar voorzichtig er in ge
legd. En toen hebben ze bij dit kindje van het
oude verbond gezongen: Geen vader sloeg met 
groter mededogen op teder kroost ooit zijn ont-
fermende ogen dan Isrels Heer ....... 's Avonds 
Ia·at droeg Annies verloofde haar naar 't kerk� 
hof. 

DE PLEEGMOEDER. 
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KATHOLIEK VERZET 
Frankrijks geestelijkheid tijdens deh oorlog in Parijs 

De moed en de heldhaftigheid 
zelfs van de regulie're en secu
liere geestelijkheid in Frankrijk 
gedurende de Duitse · bezetting 
hebben zeer veel bijgedragen 
tot het versterken van de mo
rele positie van het katholi
cisme in dit land. 
De illegale activiteit van pries. 
ters en kloosterlingen was des 
te moeilijker en verdienstelijker 
omdat, in tegenstelling met het-

' geen zich in Nederland voor
deed, uit de hogere regionen 
der hierarchie geen enkele in
structie, geen enkele richtlijn, 
geen enkele aanmoediging 
kwam. De meerderheid der bis
schoppen, die eerst verleid wa
ren door het program van mo· 
relen wederopbouw van maar. 
schalk Pétain en zich vervol
gens verplicht zagen tot over
eensh mming te komen met den 
bezetter, behield, op enkele uit
zonderingen na, een zeer ge. 
reserveerde houdin,g. 

,,Parijs in boeien" 
De talrijk, maar dikwijls on
bekende heldendaden van de 
Franse geestelijkheid zijn on
langs, voor wat betreft het dio
cees van Parijs, verzameld in 
een: brochure, getiteld: ,,Paris 
aux liens" (Parijs in boeien). 
Op de. ongeveer 2000 priesters 
en religieuzen 'van het diocees 
zijn er 387 het slachtoffer ge
weest van den vijand, dat is 
dus 20 pCt.; 65 zijn omgekomen, 
273 zijn krijgsgevangenen ge. 
maakt en 49 gedeporteerd. 
De deuren van de Parijse ge
vangenissen heben zich dikwijls 
achter de priesters en' religi-
euzen gesloten. 
Kanunnik Lancrenon, de vroe
gere pastoor van St. Germain 
des Prés, werd 23 Mei 1941 ge. 
vangen genomen, omdat hij on
derdak verleende aan vluchte
lingen en hun valse. papieren 
verstrekte. 
De Z.E. P. ·Desobry, Prior der 
Dominicanen te Parijs, werd 
naar de gevangenis van Fres
nes gevoerd, omdat hij bijeen
komsten van studenten organi
seerde en tegen Duitsland par
tij koos. In dezelfde gevangenis 
waren al twee kloosterlingen 
opgesloten, n.l. de Eerw. Paters 
Guihair en Chenault, van wie 
de eerste gef�silleerd werd. 
Eveneens werd gevangen g�
nomen de Algemeen Overste 
der Zusters van Vincentius à 
Paulo, die bij haar bevrijding 
zei, dat zij no� nooit zo goed 
gebeden had als in haar cel. 
Een prachtig voprbeeld van 
moed en geloof gaf kanunnik 
Picard de la Vacquerie, pastoor 
van St. Lambert de Vaugirard. 
Bij de ondervraging door de 
Duitsers, trok hij geen woord 
terug van de preken, welke _hij

had uitges.I?roke?. Toen , zijn 
aanklager 1lem met de dood be
dreigde, antwoordde hij hem: 
"Des te bet�r. dan zal ik �oor 
uw toedoen· martelaar zijn. Ove
rigens is het van geen enkel 
belang, omdat er achter ons 
weer andere priesters staan om 
het evangelie te prediken. Het 
Hitleris�e zal voorbijgacw,,1 het 
evangelie blijft." 
Andere priesters en . klooster
lingen brachten voor het . ge .• 
loof het offer van hun leveq 
zoals b.v. de Eerw. P. Yves de 
Montcheuil, een JezuielenpQter 
van hoog aanzien. professor in 
de Theologie aan het "Institut 
Catholique" te Parijs. Hij werd 
gefusilleerd door de Duitsers, 
omdat hij hulp in de bergen 
gebracht had aan de maquis · 

,van Vercors; de E. P. Aubry die 
gedood werd gedurende de be-. 
vrijding, toen hij de gewon
den bijstand verleende; de E. P. 
Corentin, de bezieler van een 
groep patriotten, dien Duitsers 
in de spreekkamer van zijn 
_klooster neerschoten en de Do
minicanerpater Chenault, die . 
omdat hij geprotesteerd had 
tegen de immoraliteit van de 
jeugdkampen in Duitsland, ge
deporteerd werd en van uitput
ting stierf. 

Actlel verzet· 
Naast degenen, die geleden 
hebben, zijn er de priesters en 
kloosterlingen die actief optra .. 
den. Typerend is het geval van· 
den abbé Borme. Het patronaat 
dat hij in een arme wijk in 
Parijs bestuurde, diende als n. 
legale vergaderplaats voor de 
leiders van de Parijse verzets
beweging: Pierre. Genval, een 
der tegenwoordige leiders van 
de M.R.P., Georges Bidault, Pa
rodi, die na de bevrijding 
minister van arbeid werd, Ha
mon, de vice-president va"n het 
Parijse bevrijdingscomité en 
Albert Bavet, de directeur van 
het dagblad Franc Tireur. In het 
patronaat werkte een drukkerij, 
waarvan het materiaal met 
parachutes was neergelaten. 
Niettegenstaand·e verschillende 
arrestaties, .werd het werk nooit 
onderbroken. De meest compro
mitterende documenten waren 
verborgen in drie delen van de 
Summa van St. Thomas van 
Aquine. 
"Paris aux liens" geeft slechts
een zwak overzicht van de ac
tie van de Franse geestelijkheid 
gedurende het verzet. Getuige
nissen, die even indrukwekkend 
en even talrijk zijn, zouden ver
zameld kunnen worden in alle 
diocesen van Frankrijk, vooral 
in de grote steden als Lyon en 
Toulouse, die middelpunten wa
ren van het katholieke verzet. 

Overgenomen uit: .. De Tijd" 

· He.t is kwart .vqor vier als de slaapkamerdeur met een ruk wordt opengegooid,
het licht aanga,at en een luide stem waarschuwt dat het · tijd is om op :te
staan. Huiveref?d kruip 1k onder de douche. Een haastig ontbijt, korte rit
met de auto en we zijn op het vliegveld. Dat is wel een geheel ander beeld
dan een jaar geleden, toen de oorlog nog woedde over Europa. Ik herinner
me tenminste die donkere nacht...... maar nee, dat is een ander verhaal.
De vierµiotorige York baadt nu in het licht der schijnwerpers. We zijn met
twaalf pasagiers, allen met bestemming Colombo. Een voor een beklim
men wij het kleine trapje en zoeken onze plaatse� op. De laatste instructies
worden ons gegeven en de benodigdheden voor deze reis uitgereikt: twee
dekens zuurstofmasker en "Mae West".
We taxiën naar de startplaats; dan het oorverdovend gebrul der op volle
toeren draaiende motoren, de aanloop en daar gaan we de zon tegemoet.
De eerste uren vliegen we boven een dik wolkendek, dat er uitziet als een
door de zon beschenen sneeuwlandschap.· Plotseling echter wordt ons een
blik in de diepte gegund en ontrolt zich voor onze ogen een der armoedigste,
maar ook een der mooiste streken van Frankrijk, het Auvemegebergte. De
zon schijnt aan de Azuren kust, die er van 10.0.00 voet hoogte maar erg
grauw uitziet. Maar de zee is gelukkig zilver en blauw. Een enkel sp�el
goedbootje schijnt stil te staan op deze zee van geslagen zilver, 'n watten
rookpluimpje in de schoors.teen gestoken1. .
Wij echter snellen voort, dwars over het onvriendelijk uitziende Sardinië.
Rechts zien we Pantellaria liggen; dan gaat het langs de steenrode Zuid
kust van Sicilië, de ruwe zool van de Italië-laars recht op Malta aan. Pre
ties 6 uur na de start landen we op dit kleine Britse bolwerk, dat gedurende
ruim twee jaar heeft blootgestaan aan Duitse en Italiaanse luchtaanva!len
en zo moedig heeft stan·dgehouden. Wanneer de mededeeling komt dat ·:we
vandaag niet meer verder kunnen in verband met de weersgesteldheid, vin
den we 's avonds in La Valetta de duidelijke sporen van dit langdurig be
leg. De Stuka's hebben bier lelijk huisgehouden. Overige� is het er voor
de reiziger uit Engeland of de voormalige bezette gebieden een paradijs
waar bijna alles te koC>p is voor lage prijzen en ...... zonder bon. 
De volgende morgen wordt de tocht voortgezet. Na de Middellandse Zee
overgestoken te zijn, vliegen we bij Dema de Afrikaanse kust over Dan
vól�en 'enige uren onafzienbare woestijn. Hier joeg Montgommery het Duitse
Afnka-leger onder Rommel voor zich uit tot ze bij Tunis in de zee liepen.
Oorlogen moesten eigenlijk altijd in dergelijke streken worden uitgevochted.
Je kunt hier schieten en bombarderen n'aar hartelust zonder ooit iets kapot
te maken.
Beroemd geworden plaatsen glijden onder ons weg: Tobroek, Bardia, Sidi
barrani, Matruh, El Alamein. Aan de horizon duiken drie pyramiden op• met 
daarachter de Nijl en Cairo, waar we twee uur gelegenheid krijgen om de
benen te strekken en voor het eerst na ruim vijf jaar weer bananeq te eten.
Het weer is bier he,erlijk; warme zonneschijn met 'n iwel briesje. We mogen
er echter niet lang van genieten, maar moeten trachten de verloren tijd
weer in te halen, dus snel weer verder.
Het Nijldal is uit de lucht gezien maar een smal groen lint. Direct daar•
achter begint weer de onmetelijke dorre zandvlakte. Eerst de Doode Zee
· brengt wat leven in dit beeld. Spoedig valt dan de duisternis en krijgen we
van de aarde niets meer te zie.n, tot we om half tien bij Basra aan de Per
zische Golf landen om te tankem Dan begint de nachtelijke, ongezel�ige
tocht van zeven uur naar Brits Indië. Om half vier word ik echter door de
steward gewekt met de mededeling dat we gaan landen. Even later duiken
de lichten van een vliegvelq op en komen we neer in Jiwani. Het blijkt dat
in Karachi een dichte mist hangt waardoor we enige ·uren moeten wachten.
Hier 'echter is de hemel helder en krijgen we een prachtige zonsopgang te
zien in Baluchistan. Ik ben .blij met deze onderbreking want het laatste deel
van deze étappe gaat nu bij daglicht langs de ruwe, grillige, grootse Zuid
kust van Azië. Hier ligt de aarde naakt te bakken in de zon. Het heeft
eigenlijk meer van een maanlandschap. Veel te snel komt het waarschuwings
sein voor de landing weer en zijn we in Karachi.
Drie lange dagen zitten we hier vast in verband met slecht weer. Waar
het slecht weer is, weet ik niet, maar in ieder geval niet in Karachi, waar
de zon de gehele dag op de zandvlakte staat te branden. Drie dagen lang
zitten, hangen en liggen we in een tentenkamp. In de stad zelf is het meest
interessante gedeelte, het Indische "out of bounds" zodat we daar niets van
te zien krijgen. Het Europese deel bestaat zoals overal elders uit winkels,
clubs, bioscopen, bars.
De laatste étappe van onze tocht is de langste, Karachi-Colombo, bijna 8
uur vliegen. We gaan langs de Westkust van Voor-Indië naar bene.den. Ook
_hier ziet het land er erg onvruchtbaar en woest uit. Gigantische bergketens
en reusachtige rivieren. De kust, vaak grillig gevormd als de stukjes van
een legpuzzle, is nu eens langzaam aflopend naar de zee, dan weer steil
daaruit oprijzend. Eerst na ruim vier uur springen er licht-groene plekken
uit het landschap te voorschijn. De regentijd is hier reeds aangebroken en
heeft uitgestrekt!!. stukken land onder water gezet. Op zee bevinden zich
ontelbare vissersbootjes, waarvan de zeilen als snippers wit papier op het
water schijnen te drijven.
Na dit dorre land duikt dan plotseling uit zee het groene paradijs van
Ceylon op eQ landen we even later tussen de palmbomen op het vliegveld
bij Colombo.
De tocht i,, voorlopig ten einde en daarmede het gedwongen ·nietsdoen. Het
werk wacht.

PASSAGIER. 
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REHABILITATIE 

In een onlangs te Rotterdam gehouden be
spreking tussen Peter Noord, Wim 1 en 
Witte Piet, is overduidelijk komen vast te 
staan, dat de veroorzaakte verwijdering 
tussen Witte Piet en de L.K.P. en meer in 
het bijzonder tussen Witte Piet en de Pro
vinciale Leiding der L.K.P. in Zuid-Holland. 
ongegrond is gebleken. 
Er is in de tijd die achter ons ligt gewerkt 
en hard. gewerkt. Waar gewerkt wordt, 
worden fouten gemaakt. Deze fouten zijn 
gemaakt en wel aan beide kanten. Daarbij 
gevoegd de schijn die tegen beide kanten 
was en het conflict was geboren. 
Zoals het goede K.P.-ers betaamt, ls dit 
geschil met open vizier u�tgevoch,en. -
Het ging ·hard tegen hard. De spaanders 
zijn er echt gezellig afgevlogen, maar het 
resultaat was, dat beide partijen opqelucht 
na dit buitje onweer elkaar' de hand heb
ben gedrukt. 
Wij dringen er dan ook met de meeste 
klem opaan, dat een ieder die van dit ge· 
schil afwist of af meende te we·en er nu 
terdege van doqrdrongen is, dat er van 
een què:testie geen sprake meer is. 
Wij vertrouwen uw Uw K P.-men•tx!iteit. 
Wat uitgevochten is, moet ook uit zijn. 

BOB 
PETER NOORD 
WIM I 

GROTE ADVIES.COMMISSIE 

DER ILLEGALITEIT 

Tentoonstelling van het verzet. 

Binnen twee maanden zal te Amsterdam een 
grote tentoonstellinq worden gehoude,n, on
der auspiciën van de Grote Adviescommis
sie, het vertegenwoordigend orgaan der Il
legalileit, in samenwerking met het Rijks
bureau van Oorlogsdocumen'.atie, die ge
wijd zal zijn aan het verzet van het Neder
landse volk tegen den Duitsen onderdruk· 
ker. Deze ten'.oonstel!inq zal worden on
dergebracht in de Nieuwe Kerk te Amster
dam. Het materiaal ervoor werd door een 
aantal werkers uit de oude verzetsgroepen 
uit het gehele land bijeengebracht. 
De Duitse onderdrukker, gedreven door de 
barbaarse beginselen van het nationaal
socialisme, heeft in ons land de k.racht er
varen van een gezond volk, dat langzaam 
maar zeker begreep hoezeer de vrijheid en 
waardigheid van den mens, niet alleen in 
ons land, maal: ook in Europa, in de we
reld, op het spel s:onden. Alhoewel het ver
zet in de eerste plaa•s als een gees•e1 ijk 
verzet van een geheei volk moet· worden 
ce,:ien, zal het daaruit voort"Joe'e"rle �c, e
riële verzet (het mili 'aire in welke vorm 
ook) in het totale beeld niet kunnen. ontbre
ken, nochtans zonder het accen'.ueren van 
personen of organisaties. 
De Illegaliteit organiseert deze ten•oon
stellinq en is niet van p!an een monument 
voor zichzelf bp te rich•en. Daarom is ook 
naar een passend onderdak aezocht en dit 
is qevonden in de Nieuwe Kerk te Ams:er
dam, Neêrlands Nationale Cathedraal, de 
plaats zo nauw verbonden aan de vrijheid, 
die ons volk in talrijke eeuwen s'rijdend en 
lijdend mocht verwerven. Op een lange 
wand zal. o.a. het verhaal van het verzet 
door een aan•a! vooraans'aande wandschil
ders in beeld worden gebracht. 
De regering verleent alle medewerking. 
Het liqt in de bedoelinq van nu af aan re
gelmatig contact te onderhouden met de 
pers. Daartoe zult U regelma ig op de 
hoogte worden gehouden van alle nieuws, 
dat zich voordoet. Uwerzijds kunt U inlich· 
tingen verkrijqen bij het secre•ariaqt, S'ede
lijk Museum, inganq Van Baerlestraat te 
Ams1erdam, tel. 23326. 
Tenslotte zal de ten •oons'ellinq ook in an· 
dere nlaa•sen .van het land worden gehou
den. Daartoe wordt een reisplan voorbe
reidt. De baten der ten oon,t01linq z,,llen 
ten goede komen aan de Stichting 1940-
1945. 
De heren G. J. Rietveld en Ir. J. van Hulst, 
archi.ec:en, en W. J. H. B. Sandberg, direc
teur van het S'.edelijk Museum te Amster
dam, zijn met de leiding en uitvoering be
last . 

.�� 

INLICHTINGEN 

'f) 
564 Aart Boer, geb. 13-

10-1900. Gevangen
genomen 24 Juni
194•t Uit Vught
(Nr. \0629, Blok
16a), op transport
gesteld Sept. '«

waarschijnlijk Ora
niënburg. Volgens
S O ·overleden 6
Neuengamme, La
delund bij· Ham
burg.

565 Maarten Jurriaan 
van der Wolf, ge
boren te Boskoop 28 
Jan. 1906, Opper
wach:meester der 
Dec. in werkkamp 
Koninklijke Mare
chaussee te Huls
horst. Op last van 
Overste Feenstra, 
gearr. 7 April '44 

wegens illegJle 
werkzaamheden. 

,l � 
, -

Van Mei t 944 tot einde Juli 1944 Vught 
(bunker), cd 147, B'.ock 13, nr. P. 1833. 
Waarschijnlijk 30 Juni 1944 ter <lood veroor
deeld en volgens een. bter tegengesproken 
ber cht 2 Augus:us 1944 te Tilhurg gefusil
leerd. Zou de persoon, die naast hem in Vught 
in de c,l ( waarschijnlijk 146 of 148) heeft 
gezeten en Piet heet, zich willen melden? 

GIFTEN. 
Van L. K. te A. voor het Ge<lenkboek f 25.-. 
Harte:ijk dank 

GEDENI<BOEI<-COMMISSIE. 

ONZE PROPAGANDA-ACTIE 

Iedere lezer van ... De Zwerver" zorgt voor 
het aanbreng�n van minstens één nieuwe 
abonné! 
Ie:iere L,O'er en/of KP'er zorgt voor minstens 
vijf nieuwe abonné's. 

De volgende prijzen worden voorts beschik
baar gesteld: 
Voor 15 nieuwe abonné's ineens: 

'h prijs voorl. 
25 ineens: voorloper. 
40 

75 

1/, prijs gedenkb. 
ineens: 

1 gratis gedenkb. 

Voor zover voorradig worden reeds eer
der verschenen nummers gratis beschikbaar 
gesteld. 

Mr. N. J. "G. Sikkel, procureur-fiscaal bij 
het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam 
antwoordt voor ons en zegt o a.: 
De huidige stemming, zorgvuldig gekweekt 
door een dáarbij belanghebbende groep, 
gaat echter al aardi'g de verkeerde kant 
uit. Men onderschatte dit gevaar niet. Om 
deze reden waarschuwde de heer Sikkel 
ernstig v.oor het zaaien van wantrouwen 
tegen de organen, welke met de opsporing 
van landverraders zijn belast, omdat dit de 
gehele zuivering op losse schroeven zet. 
Daarom bepleitte de procureur-fiscaal ook 
ernstig, zeer grote invloed in deze zaken 
(zo mogelijk met uitsluiting van alle z.g. 
legalen) te geven aan oud-illegale werkers, 
omdat, naar zijn mening, zij de enigen 
zijn, die, met voorbijzlen van alle eioen· 
belang, alle baantjesjagerij, niets anders 
hebben gedaan dan vijf jaar lang met de 
grootst mogelijke opofferingen hun volk te 
dienen en het kwaad te bestrijden. Daar. 
toe zijn de oude strijders nog altijd bereid. 
Een dergelijke opofferingsgezindheid zullen 
zij thans weer tonen, nu ons volk riit be
hoeft. En het behoeft dit, want, zoo besloot 

, hij: ,.Het gaat niet goed met ons volk." 
Uit "Parool'' 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ADVE R TENTIES 

Op het kantoor van de Direc•ie van de Nationale 
Documentatiedienst der Illegaliteit, geves'igd 
Burgemeester Meineszban 110 te Rotter<lam, 
postbus 800, kunnen vier 

BEKWAME JONGE JU�ISTEN 
geplaatst worden tegen nadèr overeen te komen 
salaris. 
Te weten één afkomstig uit de provincies Gronin
gen, Friesland of Dren:e, één uit Overijssel of 
Gelderland, één uit de Zuidelijke provincies en 
één uit het Westen. 
Gegadigden moeten enige jaren practijk hebben 
gehad en . in ieder geval voor 1944 ree<ls illeg,al 
gewerkt h·bben in het verband van een erkende 
illegale groép. 
Sollicitan�en, die reeds b� de N D.D gedocu
menteerd zijn. kunnen vols aan met vermelding 
van hun inschrijvinssnu1n1ncr, voor zover zij niet 
gedocumer,teerd zijn. dient een rapport over ille
gale antecedenten ingezonden te worden, verge
zeld van m;ns"ens twee gJrantieverklaringen v.in 
voormalige illegale chefs. 

MEDEDELING. 
De Na:ionale Documentatiedienst der Illlegaliteit, 
Burgemees·er Mein,szla;rn 110 te Rottercbrn 
(pos.bus 800) deelt me<le, dat voormalige illegale 
werkers, welke solliciteren n ,ar het burgemcestcrs
am!.it zelf geen . omschrijving v;:in. hun illegale 
an ecc<lenten in hun sollicitatiebrief behorven te 
geven, doch kunnen volstaan met vcrmeld'n . .{ van 
hun inschrijvingsnummer bij cl� N.D D l lun, die 
reeds sollicitcer<len of <lit in de toekomst van pl;:in 
zijn en wier antecedenten nog niet gedocumen eerd 
w:rden wor<lt gea<lvisecr<l dit alsnog te L1ten <loen. 

L I< P. ROTTERDAM. 
Alle voorm:ilige leden van het 1 e Bat;:iljon Strij· 
dend Gedeelte der B S. in h:::t district Ro terd:im 
(voormalige 1( P. Rotterc!Jm) kunnen een herinne
ringsins"gnc B.S. persoonlijk afhalen op h:::t Afw1k· 
kelingsbure:rn L I< P., Zuid-l lollan<l, !(ral ngse 
Plaslaan 156, in de week van 11 t.m. 16 Februari, 
elke dag tussen 12 en 14 uur. 

Geef "De Zwerver'' aan een van Uw ke'lnissen tet inz1ge en laat hem 
(haat') onderstaande bon ingevuli aan ons toezenden. 

Naam· ··-··-·-·---···· .. -· .. ·-·-·· .. ····-.... -............. ._ ....... _ ..... · ............................... ........... -.. 

Aan,: .................................... � .................................................................................. .. 

Plaqt�· ............................................................. _ ............. -........................... ,_ ................ . 

Prrilvincie · ... , ........ -............................................... -.................................... _ ..... _ .......... .. 
.. 

ln;iang abonnemen•en: ... _ .. _ .. ____ ......... -.. -............ , .......... -............................... ..... -. 

Abonnementsgeld w ,rdt per qiro 'p">stwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald 
(Ooo, haien wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v I· Heuvmgh. 
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lANDîlUKE ORQANIIAT" VOOR 

MULP AAN ONDERDUIKERS 

I 

9FEBRUAR1 

2e JAARGANG. 

.LAND€LUKE 

KHOKPLOEGEH 

IS ONZE TAAK BEEINDI.GD? 
Het is een geheim, dat er in onze kringen - nie
mand twijfele er aan, dat ik hiermee de illegaliteit 
voor ogen heb - ongerustheid en bezorgdheid, 
om niet te spreken van ontevredenheid, bestaat 
ten opzichte van de gang van :zaken bij de zui
vering. 
Dit .onderwerp - o

.
genschijnlijk afgezaagd - is 

toch van genoegzaam belang, om er herhaalde· 
lijk op terug te komen. Er valt - helaas moet het 
worden geconsta'.eerd - ook bij ons met betrek
king tot d:t probleem op enkele plaatsen een ze
kere gelatenheid te bespeuren, doch in het alge
meen laat het de gemoederen nog lang niet met 
rust en is het in de regel steeds weer dit onder
werp, waar al spoedig de gesprekken op uit lopen. 
Legt meIT ·zijn 00r eens bui,en onze kringen te 
luisteren, dan blijkt, dat er een gedeelte van ons 
Nederlandse volk -. we laten in het midden of het 
het beste deel is - van oordeel is, dat er veel te 
hardh:mdig en veel te scherp wordt aangepakt. Als 
een verblijdend teken kan echter worden gecon
stateerd, dat - en gelukkig nïet alleen in dat 
d�el van ons valk, da( zich met recht onder de 
illegaliteit kan rangschik'ken - het merendeel met 
grote bezorgdheid de gang van zaken aanschouwt 
en het· is ook niet alleen van de zijcle der illegali
te1t, dat - hetzij door middel van het gesproken 
woord, hetzij door geschrift - er stemmen op
gaan, waaruit de ongerustheid en bezorgdheid 
duidelijk aan het licht treden. 
Wij zijn zo langzamerhand - de bevrijding ligt 
reeds 9 maanden in het verleden - het tijdstip 
genaderd, waarop met recht de vraag mag wor
den gesteld of de zuivering al dan niet is ge
slaagd. 
Niemand onzer zal er bezwaar tegen hebben, dat 
deze vraag voor honderd procent ontkennend
wordt beantwoord. Zijn er ten opzichte van be
paalde problemen ook in de illegaliteit zeer ver
schillende opvattingen en meningen, ten aanzien 
van dit onderwerp bestaat er volledige eenstem
migheid. De zuivering is een grote mislukking,
althans tot op dit ogenblik. 
Het is in dit stadium, dat wij ons bezinnen op 
twee belangrijke vragen. 
1. Is het inderdaad van groot belang om te zuive

ren en dus ook voort te gaan met zuiveren? 
2. Ligt er op dit terrein nog steeds e;n taak voor 

de illegaliteit? 
Het is niet eenvoudig om in een beperkte ruimte 
op vragen als deze, waaraan velê woorden zijn 
gewijd en waarover reeds herhaaldelijk en uitvoe
rig is geschreven, eern kort antwoord te geven. 
Naar mijn men:ng valt er in het kort iets van te 
zeggen. Beide vragen moeten naar zijn oordeel 
ontegenzeggelijk bevestigend worden beantwoord. 
Trachten wij �erst het grote belang van goed zui
veren een ogenblik te bezien. Het is wellicht 
dienstig, ter beantwoording v<1n de gestelde, éerste 
vraag, enkele andere vragen te stellen. Een ieder 
zal het moeten onderschrijven, dat de oorlogsjaren 
hebben bewezen, dat niet ieder, die zicli Vader
lander pleegde te noemen, ook metterdaad Vader-

•

lander was en van vreemde smetten vrij is ge-
bleven. 
Niemand kan ontkennen, dat - mede ten gevolge 
van vele onzuivere elementen in alle kringen van 
ons volk - de verschrikkelijke maatregelen van 
een beestachtigen overweldiger op een voor dezen 
vijand meer doeltreffende ·wijze ten uitvoer 
gelegd. 
Met deze waarheden voor ogen stellen wij er 
thans de vragen tegenover: Kunnen wij van 
elementen als hierboven bedoeld bij de opbouw 
van ons Vaderland iets verwachten? 
Is het mogelijk, dat zij, die een gewillig werktuig 
van den vijand waren. thans plotseling, volkomen 
omgeschakeld, met hàrt en ziel voor een opbou
wende taak geschikt :;:, , ? 
Bestaat de mogelijkheid om van karakterloze en 
karakterzwakke indi\(iduen iets te verwachten? 
Kunnen dezelfde pers'oncn, die in tijden van groot 
gevaar hun taak nièt verstonden en ongeschikt 
bl?ken t� zijn op bun posten, hun Vaderlandse 
plichten 111 normale· 'tijden naar eer en geweten 
vervullen? 
De rij van vragen -z.ou aanmerkelijk kunnen wor
den uitgebreid. We weten slechts één antwoord. 
'J-let is 011111ogeti.jk! Niemand trachte ons aan het 
verstand te praten, dat iemand, dat zijn plichten 
tegenover zijn vorsrenhuis, tegenover zijn Vader
land en tegenover zijn Volk, in tijden van gevaar 
en nood niet heeft v�rstaan - en we zijn hier
mede nog vrij mild in onze bewoordingen -
thans één, twee, drie weer die karaktereigenschap
pen zich eigen heeft gemaakt. die van zo groot 
belang zij14 om verantwoordelijke plaatsen in te 
nemen. (Wie heeft er geen verantwoordelijke 
plaats· bij de ,opbouw ·an het vaderland?) 
Er kan naar onze diepste overtuiging van hen 
niets worden verwacht en steeds weer dient het 
voor ogen te st'aan, dat het niet alleen dringende 
noodzaak, doch ook een dure plicht, een nationale
plicht is om ons volk met kracht te zuiveren van 
hen, die zich een plaats onder haar onwaardig 
hebben gemaakt. 
Met de beantwoording van deze vraag zitten wij 
ook onmiddellijk midden in het onderwerp van de 
tweede vraag of er voor de illegaliteit nog een 
taak ligt op dit terrein. Ook over deze vraag zijn 
meer woorden gesproken dan waaruit dit artikel 
kan bestaan. De vraag kan naar het oordeel van 
den schrijver ook kort en zakelijk bevestigend
worden beantwoord. Er bestaat inderdaad een 
taak voór de illegaliteit. De illegaliteit heeft wel 
degelijk ten opzichte van de zuivering een plicbt.

Alleen is het dienstig te constateren, dat deze taak 
uitsluitend een adviserende is. De illegaliteit mag 
en kan zelf geen zuiveringsmaatregelen treffen. 
Zij heeft echter gedurende de oorlogsjaren, gedu
rende de illegale jaren dus, het best kunnen con
stateren en ondervind.en door wien een onzuivere 
en dus een onvaderlihdslievende houding is aan
genomen en als zodapig zal de Regering er ten 
zeerste bij gebaat zijn, wanneer de illegaliteit 
haar ten opzichte van door haar - de Regering 

dus - te nemen maatregelen adviseert.
Of de Regering het advies al of niet opvolgt mag 
dus niet in de eerste plaats voor de illegaliteit de 
vraag zijn. (Zie hiervoor b.v. elders in dit blad 
het rapport van de zuiveringsins:anties in N.-H).. 
Zij stelle zich steeds weer voor ogen, dat haar 
taak uitsluitend een adviserende is. Het lijkt mij 
dienstig, dat de leden van onze Grote Advie.s 
Commissie der Illegaliteit zich hierop s eeds weer 
bezinnen en met grote klem en nadruk herhaal
delijk in het belang van het Vaderland blijve11
adviseren. En wanneer een niar het oordeel van 
de G.A.C noodzakelijke zuiveringsmaatregel, niet 
door de Regering wordt uitgevoerd, dan zal het 
haar taak zijn om te blijven adviseren, om toch 

• de noodzaak in het belang van het · Vaderland
in te blij1Jen zien door steeds maar weer de Rege
ring van haar adviezen te dienen. De GA C. 
moet in dit opzicht rusteloos voortgaan, opdat, 
wanne.er inderdaad de zuiveç:ng op een grote 
mislukking zou uitlopen, dit niet aan !nar zal zijn 
te wijten. Dit geldt zeker niet in de eerste plaats 
voor incidentele gevallen. Laat door h:iar voort
durend bij de Regerino worden aangeklopt en 
steeds �eer worden geadviseerd om op krach:iger 
en op meer doeltreffende wijze te zuiveren. Zolang 
de Regering de mogelijkheid tot advies openlaat, 
moet er naar mijn oordeel geen ogenblik worden 
gerust om steeds meer en meer met onverminder,, 
de ijver en met voortduretide overtuigingskrac!-t 
op dit voor ons volk zo uiterst belangrijk ondér
werp worden geattendeerd. 
Pas wanneer deze mogelijkh�id tot advies van de
zijde der il111galiteit zal zijn beëindigd, moeten w� 
ons bezinnen op de vraag langs ·welke wegen dan 
nog iets kan worden bereikt. 
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Eind Mei 1943. 

Er_ kwam langzamerhand een nijpend ge
brek aàn be nkaarten en distributiestam
kaarten, daar het aantal onderduikers zich 
steeds meer uitLreidde. Maar wat te doenl 
Krakenî We waren er enigszins huiverig 
voor, want zoiets hadden 1we nog nooit 
eerder aan de hand gehad. De toestand 
werd met de dag slechter en de enige op
lossing was: een kraak. Hiertçie werd. dan 
ook besloten; een gemeentehuis, dat hier
voor in aanmerking kwam, was spoedig 
gevonden; de nodige contacten werden ge
legd; een plattegrond van het gemeente. 
huis kwam in ons bezit. Met ons contact 
hqdden we afgesproken, dat hij een krant 
c{chter zijn raam zou plaatsen. als er geen 
p.olitiebewaking in het gemeentehuis was. 
Wçipens hadden we: vier revolvers (waar
van 2 onbruikbaar) en een aantal gummi
stokken. Alle voorbereidingen waren ge
troffen en we konden er op los gaan. 
4 Juni was het zo ver, dat we de auto kon
den starten voor de kraak in het. dorpje 
Langweer. Om · half vier kwamen we aan; 
het gemeentehuis was bereikt; geen politie
bewaking. 
De auto stopte, vier van ons stapten uit, 
de chauffeur zou zitten blijven om ons, 
door op de claxon te drukken, te waar
schuwen als er iemand het gebouw binnen 
ging. In de gang deden we onze maskers 
voor; een van ons ging voor het lokét staan 
en riep: .. Handen omhoog"; een ander ging 
binnen en hield ze met de revolver in be-
çiwang. 
Ondertussen verspreidden wij ons door het 

Davos-Platz, Januari 1946. 

Op het ogenblik worden er in Davos een aantal pa• 
tiënten verpleegd, die door de Stichting Herstellings
oorden Oud-Illegale werkers werden uitgezonden. 
Dat dit mogelijk was, is te danken aan het onver
moeide werken van het bestuur der Stichting en aan 
de buitengewone gastvrijheid van de Zwitserse re-
gering eni bevolking. · · 

hele gebouw, om het overige persónèè! In 
de secretarie op te sluiten. Een van ons 
raakte bij den· burgemeester aangeland. 
KP-er: ,,Goedemiddag." 
Burg.: ,.Goedemiddag, wat is er van uw 
dienst." 
KP-er: ,,Wilt U mij volgen." 
Burg.: .,Waarom, ik .•.. " 
Plotseling hield. hij op, want hij zag de 
revolver op zich gericht en hij volgde nu 
den KP-er al protesterende, sidderende en 
bevende . 
Had hij geweten, dat het een ongeladen 
revolver· geweest was, dan . ... 
De gemeente-ontvanger werd ook met een 
bezoek vereerd. 
Daar ging de claxon. 
Het was gelukkig slechts een argeloze be
zoek.er, en dezen werd vriendelijk uitge
nodigd de secretarie · binnen te komen. 
Hij volgde de uitnodiging op en ook deze 
zaak was weer oké. De jongste bediende 
moest alles wat van onze gading was op
zoeken. Een rijke buit maakten wij: 
"800 inlegvellen, 12.000 textielkaarten, 450 
schoenenbonnen, 140 bandenbonnen, 5000 
bonkaarten, 350 tabakskaarten, blanco p.b.'s 
en inlegvellen". 
Toen er niets - bruikbaars voor ons meer 
was, werd alles naar buiten gesleept, de 
auto in. Een aantal mensen stond er op een 
afstand naar te kijken. De kassier van de 
distributie kwam ook nog een ·kijkje nemen. 
Er bleek nog wel een plaatsje over te zijn 
in de kluis, waar de andere heren ook 
heen gebracht waren. Het was een verma
kelijk gezicht om al dier lijkwitte heren bij 
elkaar te zien zitten. Een van ons stak 
voor hen een redevoering af en. daarna 
ging de deur dicht\ De buit was binnen en 
we vertrokken. 
Dat we nog geen rasechte "gewapende 

bandieten" war�m. bleek uit het volgende: 
We lièten onze tas met stempels e.d. achter: 
gelukkig stond er geen naam in, anders 
had het slecht kunnen aflopen. 
Ook vergaten we ·den kassier . te fouilleren. 
Deze had een sleutel van de kluis en nadat 
we vertrokken wareJl, begonnen de heren, 
die nu weer moed schenen te hebben, te 
schreeuwen en te roepen, zodat er een toe
loopj e van mensen ontstond. Zij wierpen 

· de sleutel door het kleine raampje van de 
kluis en zo werden zij spoedig bevrijd. De 
"brave burgervader" was nu zo flink direct
op te bellen, doch we hadden geluk, want
de lijn was druk bezet door de Duitsers, 
zodat hij pas om half zeven verbinding 
kreeg met de stad Groningen. Tegen die 
tijd zaten wij, na de buit in veiligheid ge
bracht te hebben, hoog en droog in de
stad en lieten ons de boterham heerlijk
smaken. 

Uit het Pol.blad (24 Juni) ontlenen wij het
volgende:
Op 4-6-'43, omstreeks 15.30 uur, is op het
gemeentehuis te Langweer. gem. Doniawer
stal, een gewapende overval gepleegd door
een vijftal personen. Deze waren per auto 
gekomen. De auto stond tijdens de overval
naast het gemeentehuis en een der perso
nen bleef achter het stuur zitten. De vier
al}deren pleegden de overval. Nadat zij het 
gemeentehuis hadden betreden hebben zij 
zich in de hal gemaskerd. Een deed dit
door middel van een shawl welke hij over
het ondergedeelte van zijn gezicht had ge
daan.
Deze personen eisten van het aanwezige
gemeentepersoneel de afgifte van de per.
soonsbewijzen, de daarbij behorende ze
gels, een gemeentestempel en het aanwe
zige geld. Nadat dit, onder bedreiging met
revolvers waarmede zij waren bewapend, 
was afgegeven, werd het personeel ge. 
dwongen in de kluis te gaan. In de kluis,
waarin de voorraad distributiebescheiden 
was geborgen, maakten de overvallers zich 
meester van een groot aantal distributie
bescheiden. Hierna trokken zij zich terug 
en sloten de kluis. Zodoende werden alle
ambtenaren en ook de burgemeester en een 
bezoeker daarin i,pgesloten. De daders van 
deze overval hadden bijna alle telefoon
toestellen in het gemeentehuis vernield. Na
dat zij de kluis hadden gesloten, schijnen 
zij nog verschillende stempels van de
secretarie te hebben medegenomen. Van 
den secretaris van de gemeente hadden zij 
reeds direct de sleutelbos afgenomen. Een 
of twee van de bedoelde personen waren 
tevens gewapend mei een gummistok. 

M. * 

OUD=r][LLEGALJE WERKERS 
.. 

Dr. W., bestuurslid der Stichting was naar Zwitser• 

land gegaan om de mogelijkheid te onderzoeken om 
ons hier onder te brengen. Na verschillende bespre
kingen werd er door de Don Suisse toezegging ge
daan, dat er ongeveer vijftig bedden speciaal voor oud
illegale werke�s. in Zwitserland ter beschikking zou· 
den worden gesteld. . 
De Don Suisse of Schweizer Speode is een fonds tot 
hulpverlening aan de door de oorlog geteisterde ge
bieden. De Zwitserse regering gaf hiervoor honderd 
Jnillioen francs, terwijl de bevolki_ng een bedrag van 
onoeveer vijftig millioen francs bijeen bracht. Type
re;d is het volgende: Ieder 'die een bedrag voor het 
fonds stortte. kon bepalen voor welk land die bij
drage besteed moest worden. Ongeveer tachtig per· 
cent der bevolking bestemde zijn bijdrage voor Ne
derland, wel een bewijs hoe groot de sympathie der 
Zwitsers voor ons land is en hoezeer zij met ons 
meeleven. 

het Nederlandse Sanatorium, Zuster Bets. Met auto's 
werden wij naar ons "home" gebracht en dat bleek 
het Hollandse Hotel Beekhuizen te zijn, waar wij met 
38 man zijn ondergebracht. Bovendien liggen er nog 
twee van ons in Hotel I' Angleterre, thans omgedoopt 
in Jqliana. Het Nederlandse Sanatodum heeft name
lyk drie dépendances in gebruik n.l. Hotel Eugenia, 

.llb Bijpost t met Dr. W. en z11ster Cor 

• 

Nadat het resultaat van Dr. W.'s besprekingen bij 
on,,_ bekend werd, leefden wij allen in spanning wan
neer wij naar het land der hemen zouden vertrek
ken en op welke wijze. Nad:it er verscheidene data 
waren genoemd, vertrok het eerste transport �p 12 
Nov. '4i per vliegtuig van SchiP.hol naar. Zürich en 
vandaar per treiu naar Davos. Het tweede transport 
vertrok op 14 November ook per vliegtuig, terwijl 
de rest op 15 November per trein vertrok. Bij loting 
was vastgesteld wie er per vliegtuig en wie er per 
trein zouden vertrekken.. Zij, die per vliegtuig gingen 
waren twee ·en een halve dag onderweg. Velen van 
ons ondergingen hun luchtdoop, maar zij waren na 
afloop ervan overtuigd, dat de grootste sensatie van 
het vliegen het gebrek aan sensatie was, zo rustig 
was de overtocht. 
Aan het station te Zürich werden wij opgewacht door 
twee dames van het Zwitserse Rode Kruis, die tot 
onze verbazing van Hollandse afkomst bleken te 
zijn. Zij begeleidden ons naar Davos. Onderweg 
werden wij onthaald op bananen, appels, noten, 
broodjes met k,as enz. Op het station Davos-Dorf 
stonden onze geneesheer Dr. B. en de directrice van 

) 1 ', .:·y:. ·· -),·. ,....,, ·:;;� ,· .. 

Op schiphol voor hû vertrek, naar Zwitserland 

Hotel Juliana en Hotel Beekhuizen. Thans wordt 
nog een vierde Hotel in gereedheid gebracht. Er 
worden hier in Davos in totaal ongeveer 400 Neder
landers verpleegd op kosten va'l de Don Suisse, uit· 
gezonden door de Vereniging tot bestrijding der 
tuberculose, behalve dan de bewoners van Hotel 
Beekhuizen. Aan het hoofd van al dezé inrichtingen 
staat Dr. -Gugelot directeur-geneesheer van het Ne
derlandse Sanatorium en Nederlands Consul te 
Da vos . 
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't Is stil hier ,d'r is nie veul te doen, hier 
in de deurpen en 't is net as er erges eune 
borrel te kriegen is da ge 's s'ondigs noa 
de leste Mis eus bij, Fried van Hanussen 
anlegt, urn nog us wa ansproak te hebben. 
Mar anders, nee op de deurpen waar 't in 
de bezetting heel wa beter. Veul gezelliger. 
Nie urn da er de moffen waren, ma'r nou 
ja, ik kan 't nou gerust zeggen, d'r waren 
bij ons veul onderduikers zie'de. Van alle 
kaanten waren ze gekommen. Ge had er 
uit Mokum, uit de Peel, uit hoe biet da ok 
al wir d'r boven, uit Groningen. En da 
was 't, nou net wa bij ons in 't durp de 
gezelligheid gaf. Nie im da 't nou net 

vrimden ware, mar net urn da se dinnen 
asof ze bij ons thaos beurden. 't waren 
gooi jongens, da moet gezeed worden, d'r 
waren ok lammelingen, da hedde trouwes 
ovveral. Er wier ok wel es gestollen deur 
die luoi, mar ik zeg da hedde ovveral ge. 
had. 
Mar in een woord gezeed, we kenden gin 
verschil uit wa nou westers was of wa nou 
uit 't Zuijen kwamp. Eene uit Mokum kreeg 
bij ons effe veul spek as eene uit Lierop. 
Da is 't nou eigelijk da'k nie snap van die 

Wederopbouw van ons neij land. Da is 't 
nou da me 's nachts lang wakker du lig
gen. Nou leesde elke dag in welke krant 
da ge ok te zien kriet, as da ze verschil 
goan maken tussen die mensen uit het 
Noorden en die uit het Zuijen. 
Wa ze do'r nou in pesant mi veur hebben, 

do'r kan ik nie bij mij die klain boere 
hersens van me, da kanne ze nie verwer
ken. Is 't nie God geklaagd, da de kolen 
die toch uit het Zuijen kommen, no'r het 
Noorden goan en da wij hier ons fabrieken 
stil moeten leggen? Da' is nou mar iets, 
wor ik eigenlijk weinig afweet, mar ik 
merk 't wel zo stillekes vergeten ze· dor 
boven wir da Brabant en Limburg toch in 
de bezettingstijd wel een van de provincie's 
waren wor da de miste die vur de mof 
moesten gon pleiten, terecht konnen. 
En hoe hebbe z't hier gehad die jonges, 
vroag ze 't stuk vuer stuk; ze zallen 't 
zeggen "we zijn er niks tekort 'gekommen. 
Er moes wa gewerkt worren, wa dikkels 
nie meeviel .... " < 
En nou, nou denken ze doar nie mir an, 
nou goan ze mekaar 't eten uit de mond 
halen, urn da ze bang zijn da d'n ene wa 
meer ha as den andere. Hoe kumt da nou? 
Zun we nie allemol Nederlanders, stoan 
we nie allemol vu'r 't zelfde feit. Moeten 
we nie allemol zien da we wir de zaak 
opbouwen. En .... zulle me d'r zo kommen? 
Denkt 'r es ovver noa jongens van de K P
.... is 't mi ons ok zo .... zitte wij ok te 
hakken en te schrapen urn onz'n eigen ik? 
Ik hèb er nog niks van gemerkt, ma'r loa
ten we in Godsnaam oppassen da we da 
ok nie go'n krijgen, want het ging zo goed. 
zo fijn toen wij allemol vur 't zelfde doel 
vochten. Denkt 'r is ovver noa, jongens? 

LELOX, Brabant. 

er op de Veluwe een dominee-K.P.-er was 
(of K.P.-e_r-dominee)î 

deze dominee eenmaal preekte met een 
revolver op zak, daar hij net van een wa
pen-dropping teruggekeerd wast 

hij bij huiszoeking door de Feldgardarmerie 
twee pistolen in , een stoel wegmoffelde, 
waarop later de commandant plaats nam, 
wat overigens goed afliep? • 

hij nu als wensch t.a.v. toekomstig werk
kring heeft geuit, graag een gemeente te 
willen dienen zonder Farizeeërs? 

een K.P.-er die bij huiszoeking door de 
S.D. gefouilleerd werd, opmerkte, dat hij 
niet tegen "kittelen" kon? 

deze heren zo bang waren, dat ze de 
humor ervan niet konden inzien? 

de Duitse krijgsgevangenen in Middelburg 
.,beperkte" bewegingsvrijheid hadden .... ? 
er 2 Jan. 8 Duitsers onder leiding van een 
"Hauptman" naar Duitsland terug mochten
voor reperçxtie van auto's? 

zij op erewoord terug zouden komen? 

er 2 terug kwamen "zonder" auto's?

][N ZW][TSERLAND 

Spoedig waren wij hier ingeburgerd en nadat wij al
len onderzocht waren, wisten wij waar wij aan toe 
waren. Enigen mochten al direct op het balcon ku
ren, terwijl de rest voorlopig het bed moest houden. 
Zij, die op het balcon liggen hebben een prachtig 
uitzicht over het dal en Davos-Platz. 

laasfeest werd. Ook het Nederlandse Rode Kruis had 
ons niet vergeten en bedacht ons met enige nuttige .ge-

voor hen, die voor. ons land vielen, werd het Wil
helmus gezongen en gelukwensen uitgewisseld. De 
stemming onder de jongens is uitstekend; er heerst 
hier een echte K.P.-geest. Ook hebben wij hier een 
"Big Three" in ons· midden, om onze belangen naar 
buiten te behartigen. 
De keuken is hier voortreffelijk, zodat ook op culi
nair gebied aan het herstel van onze gezondheid met 
kracht wordt gewerkt. 

Al spoedig kregen wij bezoek van Mevr. W:, van 

., 

Nederlandse afkomst, die· als vertegenwoordigster van 
de Don Suisse kwam opnemen, wat er aan onze 
garderobe ontbrak. - Dat was nogal veel, daar de 
meesten van ons zo goed als alles verloren hadden. 
Zo naderde Sint Nicolaas en de goede oude S_int had 
ons niet vergeten, doch kwam ons in .hoogst eigen 
persoon bezoeken. Mevr. W. had :zich buitengewoon 
veel moeite getroost om ons althans een deel van de 
garderobe door tussenkomst van den Sint te doen 
toekomen, zodat het een echt Hollands Sint Nico· 

schenken. 
Helaas kregen wij op 7 December de treurige tijding 
dat onze vriend Ab Bijpost uit Sint Pancras dien nacht 
in het grote Sanatorium, waarheen hij enige dagen te_ 
voren vervoerd was" was overleden. 
Het verblijf alhier heeft hem niet meer mogen baten. 
Al de jongens, die hun bed konden en mochten verlaten 
waren bij zijn uitvaartdienst aanwezig. 
De Kerstaagen brachten ons verschillende nieuwe ver
rassingen. Reeds de avond voor Kerstmis mochten 
velen van ons een Kerstcadeautje van één der dames 
van het Zwitserse Rode Kruis, in ontvangst nemen. 
Mevr. M. had de opbrengst van collecten gehouden 
na twee lezingen en een concert voor de Hollandse 
Kolonie te Génève, besteed voor de aankoop van wol
len sokken;, truien, wanten, zonnebrillen enz. 
Mevr. van T., Zürich, een Nederlandse helpster van 
het Zwitserse Rode Kruis te Zürich, stuurde een 
grote . collectie wollen kleren, zodat er een verloting 
zonder nieten georganiseerd kon worden. 
Het Kerstfeest werd met wijding gevi�rd. Des mor· 
gens Kerkdiensten, 's middags thee rondom de Kerst
boom en 's avonds een diner bij- ,,cadlelight",. waar tot 
onze vreugde onze populaire Dr. B. met echtgenote 
mee aanzat. De tweede Kerstdag waren wij uitge
nodigd op de thee in "Juliana" waar voor ons ieder 
wederom een cadeautje onder de Kerstboom lag, nu 
van de Don Suisse. 
De jaarwisseling is ook door ons op �aardige wij;Ze 
gevierd. . 
Oudejaarsdag hadden wij gewone "dienst", maar in 
plaats van om half tien te gaan slapen, stonden wij op 
en gingen naar de salon. De diverse gitaars _en liedjes 
brachten er al spoedig de stemming in. Om twaalf uur 
een speech van Dr. B., die wederom met zijn echtge
note deze avond in ons midden doorbracht, waarin hij 
o.a. de hoop uitsprak dat wij allen dit jaar gezond
en wel thuis mochten zijn.
Na een minuut stilte in acht genomen t_e hebben,

Het is te begrijpen, dat wij allen vervuld zijn van 
een diepe dankbaarheid jegens de instelling en dege· 
nen, die ons op 10 gulle wijze onder hun hoede 
hebben genomen. 

DICK. 

" 

... 



BATAVIA. 6 Januari 1946 

Zeer Geachte Mr. M., 

Sedert een week ben ik nu in Batavia en zal 
daar voorloopig blijven. De voorlichting van 

Nederlandsche zijde is hier uitgebreider dan 

in Brisbane en hier blijkt dan ook duidelijk. 
wat we in Brisbane al vreesden: dat de pu
blieke opm1e in Holland een totaal ver
wrongen voorstelling heeft van de werkelijke 
toestand op Java en dat mede dçiardoor de 

politiek van onze Regeering, waar we tot 
nu toe geen touw aan hebben kunnen vast
knopen, een catastrophale richting dreigt in te 
slaan. 
Daarom acht ik het mijn plicht, U eenige van _ 
mijn eerste inclrukken van Batavia weer te 

geven, niet als voorlichting, want die zult U 
uit andere bronnen wel uitvoeriger kunnen 

betrekken, maar als een soort ooggetuige
verslag van iemand "on the spot". Over het 

bezwaar, dat ik nog maar zeer kort in Bata
via ben, wilde ik heenstappen, vooral omdat 
ik door mijn verblijf van bijna 21/i maand in 
Australië eenigszins op de hoogte ben van 

iets, waar men van bepaalde zijde zoo gaar
.ne mee schermt: de wereldopinie: Daarop 
kom ik echter nog terug. 
De directe aanleiding van mijn schrijven 1s, 
dat ik vandaag iemand ontmoette, die kers
versch uit Holland kwam en die zeide ver
baasd te staan over de opvatting van de 

meeste Nederlanders te Batavia, die z.i. sterk 
afweek van de publieke opinie in Holland. 
Om te beginnen wil ik U iets schrijven over 

de werkelijke toestand. Vergis ik mij niet, 
dan zijn naar het idee van de meeste Neder
landers de huidige moeilijkheden een gevolg 
van de "vrijheidsstrijd" die "het Indonesische 

volk" voert tegen de "koloniale onderdruk
king". Zoo wordt het door d_e heeren van de 

"Indonesia Merpika" voorgesteld en in vele 

kingen gretig aanvaard. De werkelijkheid ligt 
echter wel iets anders. De verhalen van Neder
landers, die in Japansche kampen op Java 
hebben gezeten, stemmen vrijwel alle hieri:.:i 
overeen, dat de houding van de Javaanséhe 
bevolking in het allereerste begin na de 
Japansche capitulatie goed en vriendelijk was. 
Eerst na enkele weken kwam daarin ver
andering. De reden daarvoor was de vol
gende: Door de Japanners waren op Java 
vele organisaties opgericht, die merkwaardig 
veel overeenkomst vertoonden met de organi
saties, die wij van de Duitschers kennen. Zoo 
correspondeerde de Kempei tai met S.D. en Ge
stapo; de Hei-ho met Arbeitsdienst, terwijl 
daarnaast de Seinendan (seinen is jeugd), de 
jeugdbeweging, hèt ideale propaganda-appa
raat voor de Japanners was. Uit den laatsten 

dateeren ook verschillende semi-militarie orga
nisaties, opgericht do�r de Jappen en waar
van Indonesiërs lid waren. Deze laatste orga
nisaties hadden ten doel. hand- en span
diensten voor de Japanners te verrichten bij 
een te verwac.hten geallieerde landing. 'Het 
doel van alle organisaties was het verwekken 
van blanken-haat onder de bevolking. 
Na de capitulatie werden vele van deze mili
taire en collaboreerende Indonesiërs door dfj! 
Japanners n�ar huis gestuurd, waar ze in 
angst en vreeze op het oogenblik van hun 

arrestatie zaten te wachten. Toen dit oogen
blik echter steeds uit bleef ,doordat er geen 

geallieerde bezettingstroepen kwamen, !cregen 
de heeren op den duur het inzicht, hun hachje 
te kunnen redden door naar de macht te grij
pen. 
Inmidtlels waren, een week voor d� overgave 
van Japan, Soekr#·no, Mohamed Hatta en nog 
enkele andere Indonesische leiders, naar het 
laoofdkwartier van den Japanschen veldmaar
sahalk Terautsji geroepen, waar hun werd 
medegedeeld, dat Indonesië onafhankelijk zou 
worden. De op handen zijnde cap�tulatie van 

Japan werd door den Heer Terautsji wijselijk 
verzwegen. 
De gebeurtenissen daarna zijn bekend, zoowel 
wat betreft de rol van den collaborateur Soe
karno·, als bok de groote psychologische fout 

van de Engelschen, Soekarno min of meer te 
erkennen en met hem min of meer in onder
handelingen te treden. Op twee dingen valt 

hier de nadruk: twee dingen, die over het 
algemeen over het hoofd worden gezien: 
L Het door de Japanners ge-inspireerde 
karakter van de nationalistische beweging, 
zooals deze zich na den oorlog openbaarde; 
2. Het feit, dat de bovenomschreven organi
saties volkomen fascistische terreur-benden 

zijn.
Bij deze terreur-organisaties voegde zich af en 

toe de opgezweepte blinde massa, die zooals 
overal, niet het benul heeft, y,,aar het om
gaat.
Deze ontwikkeling en het voor-tdurend uit
blijven van geallieerde militaire interventie 

heeft dan ook het bekende resultaat gehad: 
het op beestachtige wijze vermoorden van 

Nederlanders en Indo-Europeanen, de weerzin
wekkende aanvallen ' op practisch onbe
schermde kampen voor vrouwen en kinderen 

en het afslachten van loyale Indonesiërs: Am
boneezen, Menadoneezen en Christen-Java
nen. Wat dit laatste betreft: de Japanners 

waren al begonnen me! een ijverige anti
christelijke propaganda en de Mohamme
danen zijn nu eenmaal met eenige moeite op 
te zwepen tot het vervolgen van "christen
honden

". Het gevaar, dat de christelijke ker
ken op Java met volkomen uitmoording en 

vernietiging worden bedreigd, acht men hier 
dan ook geenszins denkbeeldig. En dan te be
denken, dat eén gedeelte van christelijk 
Nederland sympathiseert met deze moorde
naars, evenals de pure democraten in Hol
land sympathiseeren met fascistische terreur
organisaties en Japansche collaborateurs. 
De bovengeschetste ontwikkeling maakt het 

volkomen duidelijk, wat er zou gebeuren, als 
de kliek van Javaansche rebellen zeggen
schap over geheel "Indonesië" zou krijgen: het 

uitmoorden en vervolgen van nationale en 

godsdienstige minderheden. Vrijwel d: ge
heele bevolking van de groote Oost valt 
hieronder. 
Soekarno heeft zich niet kunnen handhaven 
en is vervangen door Sjahrir, die inderdaad 
bij de Indonesiërs een "better face''. b_ezit, 
doordat hij nóch met de Hollanders, nóch 
met de Japanners heeft samengewerkt. Toch 

is het een pertinente onjuistheid, dat "het 

grootste deel van het Indonesische vo�k ach
ter Sjahrir staat", zoo als van Mook m Hol
land beweerd zou hebben. 
In Batavia is, zooals U zult weten, door de 

Engelschen een groote schoonma_ak gehouden ,.
met het gevolg, dat de bevolking weer ge
woon pàsar houdt, allerlei dinge? aan _ons 

verkoopt en er weer volop babo� s e� d1on·
gessen te krijgen zijn. De baboe s, die hi�r 
werken in de Tanah-Abang-flat, waar ik woon,
zijn zeer welgemoed en kwetteren, -�at het een
lieve lust is. Zij zijn typisch bevnJd van den 
angst voor de extremistische terreur. 
Dat Sjahrir bij de Indonesiërs grootere popu·
lariteit bezit dan Soekarno, is om bovenge
noemde reden verklaarbaar. Dat hij dit echter 

ook schijnt te hebben bij vele Nederla�ders, 
is mij volkomen onbegrijpelijk. Het kan m.i. 
alleen voortkomen uit een fout criterium. Prof. 
Gerretson zei in de afgeloopen zomer al, toen 

er van Indië nog niets bekend was: de nieuwe 
Nederlandsche Regeering voelt in de eerste 
plaats democratisch, en een heele tijd daarna 
pas nationaal. Het is duidelijk, dat Minister 
Logemann het criterium legt op democrat!ische 
basis: collaboratie met Japan. Daarom wil hij 
niet praten met -Soekarno en wel met Sjahrir. 
Prof. Gerretson heeft het criterium heel ·scherp 
aaders gesteld, in een artikel, dat ik nog in 

Australië van hem las: al deze lieden zijn op
standelingen tegen het wettig gezag en dat 
is het gezag van de Nederlandsch-Indische 
Regeering, �oolang wij dit nog niet zelf heb
ben overgedragen. 
Wanneer wij dus zullen gaan _ praten met 
Sjahrir - wat dreigt te gebeuren - dan tre
den wij in onderhandeling {net opstandelin
gen en terroristen, want wij behoeven er niet 
op te rekenen, dat Sjahrir zijn sterkste troef, 
zijn gewapende organisaties uit handen zal 
willen geven. Dat komt er dus op neer, dat 

wij buigen voor terreur-methoden en geweld, 
daarbij aanzienlijke minderheden onbeschermd 
uitleverend aan satanische individuen. En dan 

zal men zich in Nederland op de borst slaan 

en zeggen, dat men gestreden heeft voor vrij
heid en democratie. 
De eenige andere mogelijkheid is de "geweld
oplossing", waarvan men in breede kringen in 

Holland afkeerig schijnt te zijn, hetzij uit ge
makzucht, .,zuinigheid" of verkeerd geplaatst 
idealisme. 
Van deze "geweldsoplossing" is alleen dit te 

zeggen, dat ze prima heeft gewerkt, waar ze 
is toegepast, ä.w.z. in Zuid-Celebes en Bor
neo. Wanneer de bevolking ziet, dat wij het 
gezag met krachtige hand handhaven en de 
terroristen elimineeren, dan is zij daar blij 
mee en gaat weer rustig aan het werk. En 

het is toch de kleine man, waarnaar onze be
)angstelling moet uitgaan en niet een groep 
van een 50.000 quasi-intellectueelen, die zijn 
losgeslagen van alle tradities en moraal. 
Een tegenwerping, die men vaak tegen de
"geweldsoplossing" hoort maken, is deze: wij
kunnen niet, want wij zijn gebonden aan de 

internationale politiek en de wereld-opinie is 
tegen ons. Daarop kan dit antwoord Worden 

gegeven: als dit laatste waar is, dan is dat 
voor het grootste deel onze eigen schuld, 
omdat onze voorlichting in het buitenland 
volkomen gefaald heeft, evenals zij in Hol
land thans nog faalt. 
Van de opinie in het buitenland heb ik 
eenige ervaring door mijn verblijf van bijna 
2112 maand in Amttralië. In al dien tijd, waar
in ik veel Australische kennissen gemaakt 
heb, weliswaar uit de betere kringen, 
maar toch ook veel gesprekken hebben g,ehad 
met "men in the street'', heb ik nooit één 
woord gehoord. 
Men geneerde zich algemeen voor het feit, 
dat wij zelf de Nederlandsche schepen had
den moeten laden door de staking van de 
wharfies. Men verzekerde ons herhaalde 

malen, dat het een kleine minderheid van 

communisten was, die de zaak terroriseerde, 
doordat zij groote invloed hadden in de 
Trade Unions. Ook begon de pers in de peri
ode van October tot Januari aardig om te 
zwaaien en ik heb verschillende editorials 

gelezen, waarin sympathie voor de Neder. 
landers werd uitgesproken en de Federale 
R.egeering haar slappe' houding werd ver
weten. Ik citeer uit een artikel uit de Bris
baneesche "Courier mail" van medio Decem
ber 1945, getiteld "This is our shame

", ge
schreven naar aanleiding van een open brief 
van den kapitein van het Nederlandsche s.s. 
"Bontekoe

", gericht aan den secretaris van 

de Brisbanese Trade en Labour Councll . 
Na te hebben gezegd, dat over bovenbedoel
de brief "lederen Australiër, dié prijs stelt 
op de kennis en de reputatie van 

. 
zijn land, 

zich moest schamen
", gaat het artikel aldus 

verder: .,Hier is een schip, dat gedurende de 

afgeloopen drie en halt jaar troepen heeft 
vervoerd vap Australië naar de eilanden 

(hierme<;J.e duidt men in Australië i.h.a. In
dië aan), aanvallen riskeerende van onder
zeërs en vliegtuigen. Nu is het noodi!J om 
bevrijding te brengen aan mann�. vrouwen 
en kinderen op Java, die in Japansche ge
vangenschap zijn geweest. Het wordt vast
gehouden in 'n Australische haven niet op be-



vel van de Federale Regeering of eenige an
dere wettige autoriteit, maar door een com
munisten clique". Tenslotte zegt het arti
kel: .,Veel Australiërs onttrekken zich aan de 
Hollandsche verwijten door de schuld te geven 
aan de communisten. Dat is een laf excuus. Een 
volk van 7.000.000 menschen, met alle bronnen 
van democratisch zelfbestuur geeft aan een 
paar menschen toestemming om deze zwarte 
bladzijde in de geséhiedenis van Australië te 
schri1ven. Het protesteerde niet doeltreffend 
tegen de zwakheid van zijn wettige overheid". 
Bij dit artikel wil ik aanteekenen, dat de 

"Courier Mail" heelemaal geen krant is yan 
een uitgesproken politieke kleur. 
Het is duidelijk, dat wij met een juiste voor
lichting in dergelijke omstandigheden succes 
hadden kunnen boeken. De N.I.G.I.S. (Neth.· 
Indies Govérnment Information Service) wordt 
dan ook terecht beschouwd als een der zw�k. 
ste Governmentsinstellingen in oorlogstijd.' 
Een tijdlang hebben wij kwade trouw van 
Engelsche zijde verondersteld. Maar hiervoor 
lijkt mij, bij nader inzien, weinig reden toe, al
leen is hun manier van de zaken aanpakken 
wel eens wat merkwaardig. 
Nog steeds lijkt een pacificatie van Java door 
Nederlands_che en Nederlandsch-Indische troe
pen mogelijk. Maar dan moeten wij zelf be
ginnen met een duidelijk uitgestippel�e ge
dragslijn en vooral goede voorlichting, van 
onze Regeering te eischen. Dat hieraan ook 
in Holland wel eens iets 'ontbreekt, blijkt uit 
het feit, dat Gerretson de Regeeringsvoorlich
tingsdienst "Rijksverduisteringsdienst" noem
de. 
Tenslotte wil ik U nog mededeelen, dat ik op 
de reis van Bribane naar Batavia even een 
kijkje heb kunnen nemen op Timor, in de om
geving van Koepang. Wij hadden motorpech 
en moesten daardoor een nacht in Koepang 
overblijven. Wat ik daar gezien heb, was bui
tengewoon aanmoedigend. De bevolking (chris
ten in dat deel van Timor) is volkomen loyaal. 
De menschen waren enthousiast en we wer
den vaak toegewuifd als we de kampongs 
passeerden. In den oorlog hebben deze men
schen zich ook goed gedragen. Dezelfde toe
stand wordt gevonden in vrijwel de geheele 
Groote Oost, op Nieuw-Guinea en op vele 
plaatsen in Borneo. Het zou niet minder dan 
misdadig zijn, indien wij deze menschen zou
den uitleveren aan de arrogantie en terreur 
van een groep Javaansche Desperado's. 
Hiermede wil ik eindigen. Er is nog niets 
definitiefs gebeurd en wij wachten met span
ning en eenige vrees op van Mook. 

OOR diegenen, die pas uit 
Nederland in Indië zijn aan
gekomen en voor hen die in 
het Vaderland achterbleven, is 
het niet wel mogelijk zich 
een juist beeld van de toestand 
op Java te vormen-, zonc.ler 
enigszins op de hoogte te zijn 

van de ontwikkeling, der gebeurtenissen vóór, tij
dens en direct na de Japanse bez�tting. 
Ter oriëntatie volgt daarom in dit eerste artikel 
een kort overzicht van de ontwikkeling der natio
nalistische beweging in Nederlands Oost-Indië. 
Tot partijvorming is het in Indië vóór 1912 eige;
lijk nooit gekomen. Eerst omstreeks die tijd ont
stonden zeer kleine partij-groeperingen welke voor 
een groot deel religieus van inslag waren en 
waarvan het politieke deel, op een enkele uitzon
dering na, tot samenwerking met het Ned. Indische 
Gouvernement bereid was. 
De gebeurtenissen in Europa na de oorlog 1914-
1918 lieten niet na ook in onze Oost invloed uit 
te oefenen. Vooral de vanuit het buitenland af
komstige communistische activiteit veroorzaakte 
een opleving van Indonesische politiek, welke tot 
uitdrukking kwam in vergroting van het aantal 
partijen en toename van het ledental. Het gevolg 
hiervan was, dat de voor agitatie meest toegang
kelijke bevolkingsgroepen, zoals de Bantammers, 
in 1926 in opstand kwamen, waartegen echter 
spoedig afdoende maatregelen konden worden ge
nomen. 
Van zeer grote invloed op het uitgroeien der 
nationalistische beweging is ook geweest de in 
1929 ont!;,tilne economische wereldcrisis, die ook 
in Ncd.-Indië een zeer grote malaise tot gevolg 
had. Uit de aard der zaak is de ieder jaar be
schikbaar komende arbeidskracht op een bevol
king van 40 millioen mensen, zeer groot. Daaron
der was een groot aantal jonge! ui, die slechts her
senarbeid ambieerden, kantoorwerk, maar waar
voor geen emplooi te vinden was. Hun arbeids
kracht, arbeidslust en ontevredenheid vonden ech
ter een gerede uitweg in het nog zo goed als 
braakliggend terrein der Indonesische politiek. 

--

Na 1930 zien wij dan ook een geleidelijk no,'l 
meer in aantal toenemen der politieke en .godsdien
stige partijen, die echter, evenals overal elders, 
onderling dusdanig verschillende inzichten had� 
den, dat van samenwerking voorlopig geen sprak!: 
was. Eerst in t 937 gelukte het een federatie tot 
stand te brengen tussen de diverse goedsdienstige 
partijen n.l., de M.I.A.L (lvtajlisoel Islamil A'laa 
Indonesia) die een zeer sterke anti-Nederlandse 
gezindheid vertoonde1 evenals de in t 939 tot stand 
gekomen politieke combinatie, de G.A.P.I. 
(Gaboengan Politik Indonesia). 
R�eds enige jaren daarvoor had Japan interesse 
getoond voor het Indonesisch nationalisme, tei,
wijl ook van laatstgenoemde zijde contact ge
zocht en gevonden werd. 
Geheel afzonderlijk van genoemde veremgmgen 
stond de door Ir. Soekarno in het leven ger;,oepen 
organisatie welke voornamelijk was opgebouwd 
uit leden van vroeger ontbonden uiterst linkse 
groeperingen. Na verschillende mislukte pogin
gen richtte hij in t 937 tesJmen met Hatta op de 
,,Indonesische Volksbeweging", welke radicaal-
nationalistische partij de meeste aanhangers had 
t.w. ongeveer 6000.
Uit dit cijfer zal wel duidelijk blijken dat de pn
litiek vóór de Japanse bezèlting er niet in ge
slaagd was. de massa te interesseren, waarbij d.:m
tevens nog opgemerkt moet worden dat een deel
der partijen bereid was tot samenwerking met de
Nederlands-Indische Regering.

(Wordt· vervolgd). 

* VOORMALIGE ZUIVERINGSCOMMISSIE, GEMEENTEPERSONEEL BUITENGEMEENTEN DISTRICT ALKMAAR * 

ALKMAAR, 22 December 1945. 
Onderwerp: Zuivering. 

Aai.t áen 'J--loogedelgestrengen 'J--leer Commis
saris der Xoningin te 1-laarlem. 

Hoogedelgestrenge Heer, 
Wij achten het ogenblik gekomen, om uitdruk
king te geven aan onze grote teleurstelling over 
Uw beslissingen op onze adviezen. Tot nu toe zijn 
vrijwe uitsluitend gevolgd: 1. onze adviezen, die 
betrekking hadden op N.S.B -ers of sympathise
renden. Maar deze lieden zouden zeker ook zon
der het door ons uitgebrachte advies geschorst 
zijn geworden! 2. Onze adviezen om geen maat
regelen te treffen. Dit baart evenmin verwonde
ring. Alle andere adviezen leidden bijna steeds tot 
de stereotype, niet openbaar te maken, schrifte
lijke berisping of tot in het geheel geen maatre
gel. Wij behoeven U .wel niet te zeggen, dat de 
aldus gecensureerden zich vrijwel zonder uitzon
dering van deze censuur niets aantrekken. Op 
deze wijze wordt, neen is de zuivering een aan
fluiting. Wij zijn ervan overtuigd, dat wij bij het 
uitbrengen onzer adviezen met gematigdheid zijn 
opgetreden. Dit blijkt uit de uittreksels der notu
len, die bij ieder dossier zijn gevoegd en uit de 
grote miancering der adviezen. 
Met zorg is ieder geval afgewogen, nadat dagen 
besteed waren aan vermoeiende verhoren van be-

schuldigden, aanklagers en getuigen. Wij betreu
ren de daaraan besteede tijd, die wij beter had
den kunnen gebruiken. 
Wij zouden ons verder ontslagen kunnen achten 
van bemoeiïng ten deze, ware het niet, dat zwaar
wegende redenen ons dwingen tot spreken. Deze 
zijn: 
1. Redenen van rechtvaardigheid: enerzijds staat
een gelukkig groot aantal ambtenaren, die tijdens
de bezetting hun plicht hebben begrepen en ge
daan, meerderen zelfs op heldhaftige wijze. Voor- ,
al de laatste categorie heeft offers gebracht in
persoon, familie en bezittingen. Anderzijds wordt
een aantal slappelingen en collaborateurs onvol
:loende of in het geheel niet gestraft. Indien zij
al gestaakt zijn geweest, komen· zij terug en zien
met een zeker bravour n�er op de goede ambte
nan,n, die door het brengç.n van offers materieel
achterop zijn gekomen en die min of meer aan
hun lot worden overgelaten.
2. Redenen van piëteit: de meer en meer aan
de dag tredende reactiegeest ten opzichte van tl'<!
zuivering is een . belediging voor hen, die voor
een beter Nederland het offer van hun levef,
hebbei1 gebracht. Het officieel eerbetoon hen ge"
geven wordt in dit licht een onwaarachtig en on
waardig gedoe.
3. Redene.n van staatsbelang: in deze tijd wordt
reeds de houding ·gebo-m, welke -de ambtenaren

in een volgende crisis van ons nationaal bestaan 
zouden kunnen aannemen. Evenals de Duitseis 
in het tijdvak 1939-1945. rustig hun oorlogs
misdaden bedreven, omdat zij 'voor die van 1914 
-1918 niet of niet voldoende waren gestraft,
zullen de ambtenaren, die meenden, dat het Laru;Ç
oorlogsreglement, de aanwijzingen der regeringen
e.d. er alleen maar waren om te worden over
treden, de eerstvolgende keer rustig met den 
vijand collaboreren, omdat zij thans te zacht of in
het geheel niet worden aangepakt. Is dit overigens 
van later zofg, wij vragen ons af, wat er thans
moet terecht ·komen van samenwerking tussen de
plichtsgetrouwen en de slappe ambtenaren. Er zal
tussen beide groepen een begrijpelijke verwijderin_g• ontstaan. Het zal reeds nu niet in het belang van

' •en vlotte en soepele werking van het ambtelijk
apparaat blijken te 2.ijn, de siappelingen en col
iaborateurs daarin ongestraft te laten of weer op
te nemea.
ln verband met de ontwikkelde redenen hebben
wij het nodig gevondPn een afschrift van deze
brief te zenden aan Hare Majesteit' de Koningil),
den Minister-President en den Minister van Bin
nenlandse Zaken'. Wij zullen deze brief ook doen
opnemen in verschillende dag- en weekbladen.
Namens de Commissie in hoofde dezes genoemd,

DE VOORZTITER 
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Je zag nog om, een laatste blik, ·n· groet, 
- Moeder vaarwel, tot ziens, misschien na maanden,

misschien tot op den dag dat Vredesklokken luiden·
Die dag zal weldra komen, houd maar moed!

Ik liet je gaan, mijn .kind, met kloppend hart. 
Een Moederhart kan moeilijk .afscheid· nemen.

Het ziet gevaf'en, die van alle kanten dreigen. 
De Plicht riep jou, maar bracht je Moeder smart. 

Ik heb gebeden elken avond: Heer, 
Breng hem terug, wil voor zijn leven waken,

Gij kunt alleen zijn sporen veilig maken;

Zie op uw dienstmaagd in ontferming neer! . .. 

Nu is voorbij mijn bange liefde-strijd. 
De Plicht voor 't Vaderland deed hem het offer brengen. 
Hij heeft zijn bloed op 't altaar moeten plengen, 
In 't heÎligdom van Uw gerechtigheid. 

• 

Hij heeft geofferd Alles, goed en bloed; 
Een sprong, 'n schot, nog een, er vielen doden;

Toen zijn z'n laatste krachten weggevloden 
- het Vaderland getrouw - - - tot in den doet - - -

God van gena, zie op Uw dienstmaagd neer. 
Ik fi.ad mijn kind zo lief, maar' 'k wil niet klagen. 
Gij hebt hem opgeëeist - het was Uw welbehagen. 
Leer mij almeer daarin berusten Beer. 

En als dan eenmaal komt de blijde dag, 
Dat klokken luiden en kinderstemmen zingen 
Van Vrede .... en onverdiende zegeningen, 
Geef, dat ik U dan voor dit Offer d a n k  e n  mag. 

DEB. 

�'� z.f"!;;;;:F?..;if!;;:P!;;;tP%J!;;:l':!;;I. 

k·O RT V·E RS LAG 
iVAN DE BU REAUVERGADERING 

DER G.A.C. OP 30 JANUARI 1946 

;Allereerst werd medegedeeld, dat de grote ten
toonstelling ván de illegaliteit" zoals die verenigd 
Is in de G.A.C., begin Maart 1946 waarschijnlijk 
geopend zal kunnen worden. Deze tentoonstelling 
zal worden ondergebracht in de historische Nieuwe 
Kerk te Amsterdam, maar zal daarna ook in an
dere plaatsen van het land worden gehouden. 
Zelfs 'staat reeds· vrijwel vast, dat de tentoonstel
ling -'- zij het' enigszins gewijzigd - ook naar het 
buitenland, ·o.m: ·.naar· Amerika zal worden over-
gebracht. : ! .', , '. · 
Opnieuw kwaln- hèt magstuk der onderscheidin
gen •aàn de·. ord6'. In, overeenstemming met de me
riing va11 het· overgrofe deel der illegaliteit, werd 
besloten, ge_en enkele verantwoo�.

elijkheid voor 
het verlenen. ,van'. deze ondersche1dmgeo te aan
vaard . 

Vanuit Gelderland werd er op gewezen, dat het 
omkopen van ambtenaren, ook o.m. van hen, die , 
met de bewaking der kampen van politieke delin
quenten zijn belast, steeds meer · voorkomt. De 
G.A.C. zal gaarne ziel), dat concrete gevallen 
aan haar worden bekend gemaakt. Zij zal dan de 
t1odige stappen ondernemen bij de betreffende 
instanties. 
Aan de Ministerraad zal worden gevraagd, de 
verdediging van politieke delinquenten anders te 

• regelen. Voorgesteld zal worden, de verdediging
op te dragen aan die advocaten, die daarvoor in
aanmerking wensen te komen en voorts de hono
raria der verdedigers te laten vastst<;llen. door de
betreffende rechtscolleges.
Het Departement van Handel en Nijverheid heeft
in principe toegezegd, een commissie te benoemen,
welke tot taak zal krijgen, de Rijk�bureaux van
advies te dienen ten aanzien van de herbevoorra
ding van die bedrijven, welke in de bezettingstijd
zijn gedupeerd.
Tenslotte werd medegedeeld, dat op suggestie der
G.A.C. het Centraal Orgaan voor de Bedrijfs
zuivering is uitgebreid met een aantal oud-illegale
werkers.

�enlwoe& 
De geschiedenis van 

L.O. en L.K.P.

i(

Aan het onderwerp "Gedenkboek" is meer
malen in ons weekblad aandacht geschon
ken. Vrijwel elk nummer van ons medede
lingenblad en later van "De Zwerver" heeft
een grotere of kleinere ruimte voor dit 
onderwerp ingeruimd. En zeer terecht. 
Naast de ve].e belangrijke taken, die ons 
nog resten in het verband van de LO-LKP 
Stichting, neemt het gedenkboek een niet 
onbelangrijke plaats in. 
Het lijkt mij in dit nummer overbodig de 
noodzàak van de beschrijving van onze 
geschiedenis naar voren te brengen. Ik 
meen van het standpunt te mogen uitgaan, 
dat al onze leden hiervan volkomen zijn 
doordrongen. De actie die - veelal geheel 
op eigen initiatief in verschillende 
plaatsen en districten wordt gevoerd, 
spreekt overigens een taal die duidelijk ge. 
noeg is. . 
Het is meer op zijn plaats in dit nummer 
een ogenblik stil te staan bij de gang van 
zaken met het VERZAMELEN van het be· 
nodigde materiaal voor de samenstelling 
van het gedenkboek. Het is 1 1/l jaar ge. 
leden, dat het denkbeeld een gedenkboek 
samen te stellen naar voren is gebracht 
en niemand onzer heeft toen kunnen voor
.zien w,elke omvang dit werk zou aanne
men. Alhoewel met blijdschap geconsta
teerd kan worden dat - zooals ik ook hier
boven al heb opgemerkt - in verschillen
de rayons van ons land met de verzameling 
voortgang wordt gemaakt, geldt in het al
gemeen dat achteraf gezien, de wijze van 
verzamelen niet geheel bevredigend is. 
Wij zijn thans in een stadium, waarin moet 
worden geconstateerd, dat wij nog lang 
niet zover zijn, dat er voldoende voort· 
gang in zit. Het is .beslist niet onze bedoe
ling, door deze opmerking het initiatief van 
hen, die zich hier al lange1e tijd mee be
zig hielden te doden. Toch komt het ons 
echter verstandig voor de mogelijkheid 
onder ogen te zien om in de toekomst een 
betere gang van zaken te waarborgen. 
Het dagelijks bestuur van onze Stichting 
heeft zich over dit onderwerp langdurig 
bezig gehouden en voorlopig besloten -
in overleg met de gedenkboek-commissie -
een speciaal bureau in lret leven te roepen, 
dat zich uitsluitend zal belasten met alles 
wat betrekking heeft op deze bijzondere 
taak. 
Dit bureau is in wording en hopelijk is de 
voortgang in de komende week van dien 
aard, dat in het hierop volgende nummer 
de juiste samenstelling kan worden gepu
bliceerd. 
Het ligt in de bedoeling op zeer korte ter -
mijn, voorzover dit overigens mogelijk en 
noodzakelijk is, nadere en meer uitgebreide 
richtlijnen voor de meest effectieve· wijze 
van verzamelen te geven, terwijl bovendien 
de mogelijkheid onder ogen wordt gezien 
in hoeverre het aanbeveling verdiend om 
per provincie een specialen man aan te stel
len, die zich uitsluitend bezig houdt met 
het verzamelen van het feitenmateriaal uit 
de betreffende provincie en tevens voor 
zover dit nog niet heeft plaats gevonden 
een of meerdere personen uit de kringen. 
van onze schrijvers, die zich voor enige 
tijd bezig houden met de beschrijving, het 
omwerken èn het rangschikken van dit 
materiaal. 
In dit verband verzoeken wij aan alle LO· 
ers en KP-ers reeds nu namen voor te stel
len van hen die voor deze functie's ge
schikt en bovendien in de gelegenheid zijn 
dit speciale provinciale werk te behartigen. 
Wij komen zoveel mogelijk wekelijks op 
dit onderwerp terug en hopen spoedig in 
de gelegenheid te zijn meer gegevens en 
richtlijnen te geven. 
Voorlopig geldt zowel voor ons als voor 
alle leden in het land, dat de activiteit 
zoveel mogelijk moet worden opgevoerd, 
zodat binnen afzienbare tijd het ons voor
gestelde ideaal kan worden verwezenlijkt. 

FRITS 

•
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PAULUS ENGELB�RTUS KRAMER 

Paulus Engelbertus Kramer, geboren 
22-12-1896, wonende Gasplein 6, Wor- _
mer, van beroep onderwijzer aan de 
R.K. Jongensschool te Wormer, begon 
met nlegaal werk in het najaar van 
1940. Als officier van het Ned. Leger 
voelge hij zich verplicht om tegen den 
Duitschen overheerser te ageren. Dit was 
echter niet zijn enige beweegreden. 
Ook als mens voelde hij goed aan, dat 
het fascisme het Ned. volk naar de af
grond zou voeren, vandaar dat hij al
tijd actief was, wanneer hij iets kon doen 
tegen het Duitse Rijk als bakermat van 
Nazisme en fascisme. 
In de oude O D. heeft hij in het district 
Waterland, steeds een leidende en or
ganiserende rol gespeeld. Als comm:m
dant is hij de man geweest, die in Wor
mer en omgeving de za�k organiseerde. 
Dit werk vroeg zeer veel van zijn tijd, 
zodat hij practisch geen avond thuis was. 
Naast dit O.D. werk, begon hij later 
ook met het verzorgen en onderbrengen 
van onderduikers waardoor hij met de· 
L.0.-ers in contact kwam. Vele jongens
heeft hij kunnen helpen aan bonkaarten
enz. Door d"t 'werk was hij ook zeer
nauw betrokken bij enkele distributie
overvallen. Tegelijkertijd was hij een
ijverig verspreider van illegale lectuur.
Van hem moet worden getuigd, dat hij
als een prinia Nederlander gewerkt
heeft met voorbijzien van elk persoon
lijk voordeel. Naast hem mag in één
adem zijn echtgenqte genoemd worden,
die hem steeds in alles trouw terzîjde
stond en er niet voor terugschrok om . in
noodgevallen als koerierster te werken,
ondanks een zevental kinderen, dat zij
te verzorgen had.
Kramer werd op 21 Jan. 1944 door de
S D. gearresteerd en naar Amsterdam
overgebracht. Via de gevangenissen en
concentratiekampen van Arnhem, Sche
veningen, Amersfoort en Vught werd hij
naar Duitsland overgebracht, waarna
niets meer van hem is vernomen.
Trooste de Heere zijn uitgebreide fami
liekring.

s. 

LEEN,DERT E.LAND 

14 Februari' 1946 is het een jaar geleden, dat 
Leendert Eland ten grave gédragen werd. De 
S.D. was op zijn .,graf vertegenwoordigd om
nieuwe slachtoffers te maken, maar zijn vrien
den waren gewaarschuwd. Met de dood van 
Leen. Eland verloor zijn groep een van haar 
beste .krachten. 

Een st.il geb.ed om troost, o '.Heer 
Er daalt een vriend t-en grave neer, 
Een vriend, ja meer, een goed soldaat, 
Een man van eer, een man va1:1 daad. 

'.Jwee kleintjes 1vuive11 hem nog na 
En roepen schallend "Dag Papa" 
Een :ïWoeder drukt zich aan de ruit 
én ziet met trots het venster uit. 

's Avonds staat een kleine schaar 
yescbaard met droefheid om de baar. 

'.Het doodskleed dekt een fiere"» beid 
Door 't moordend staal terneergeve'ld, 

'.Hij stierf met recht de heldendood, 
Betuigend' zich een vriend in nood, 

'Viel bij door laf je moordenaarshand 
7loor 'Koningin en 'Vaderland. 

Een dier, dat yod en mensen baat, 
1s slechts tot zulk een daad in staat, 
Dat dit onschuldig bloed thans keer 
Op het hoofd van dezen dader neer. 

'Wij laten onzen dode gaan 
én blijven zelf van verre staan. 
Een vijand . vair zo'n laag allooi 
Zoekt bij de dood zelfs nog een prooi. 

:ïWaar nochtans voelen we in ons hart 
:Met /Jen die· blijven ook de smart 
'Want nie111and beeft toch meer gevoel 
Dan bij, die strijdt voor 't heilig doel. 

Een stil gebed 0111 moed, o '.Heer. 
'Nog gaat de vijflnd beis te keer. 
Dat b die viel ons voorbeeld zij, 
'Want heden hij en 111,,rgen wij. 

J. P. 
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KORNELIS ROETERS ·'

Indien het spreekwoord "kleip maar 
dapper" van één geldt, dan is het zeker 
van Kees. Aanvankelijk was hij alleen 
maar koerier tussen een paar hoofdcon
tacten, maar telkens weer herhaalde hij 
zijn vraag om toch aan .het actieve ver: 
zetswerk te mogen deelnemen. Hij po-: 
pelde van verlangen om zich steeds 
meer in te zetten voor de vrijheid van 
ons volk. En toen _hij langzamerhand . 
in het gehele verzetswerk was inge
schakeld, was hem niets te veel om dat 
volk te dienen. Zijn vertrouwen in Çod 
deed hem moedig staan, zelfs in de 
zwaarste ogenbliken. Op de vraag of hij 
wist welke gevaren er aan het verzets
werk verbonden waren, antwoordde hij 
met een volmondig "Ja". ,,Maar", z.:i 
vervolgde hij, ,,wij moeten ons inzette,1 
nu de kerk wordt belaagd, ons volk ge
knecht, ons vaderland geruïne<!rd, dui
zenden onschuldigen gemarteld". 

En zo heeft hij gestreden overal waar 
hij den vijand wist aan te rand{:n. Bon
kaarten verspreiden, onderduik�rs en 
joden helpen, voorbereidend werk vo.or 
kraken enz. Zijn gewone werk liet hij in 
de steek; dit was bijzaak geworden Er ( 

· stonden immers hogere waarden op .het 
spel. Maar helaas, dit jonge enthousiaste ' 
leven viel aan den vij:ind ten prooi. De 
S.D. ·wist hem na de overval te Slochte-

• ren te vinden. Kees trachtte t(' or.1vluch-
ten, maar werd aang'!'schoten. Na een -.
korte procedure, met ve�I zoals de Duit· 1
sers dat gewend waren, volgde depor- ,
tatie naar Duitsland (het kamp Sach
senhausen). Een ziekte sloopte dit veel ' 1
belovende leven.

Daar ver van huis, van vrienden, van
allen die hem waardeerden, is hij ge
storven. In eenzaamheid? Nern, o,ok
daar was zijn God hem n11qij.

Wij weten dat hij nu me
0

er dan overwin
naar is geworden en thans dat mag
aanschouwen, waarvoor hij gestreden
heeft: n.l. de vrijheid van de kinderen
Gods.

L.O. L.l<.P ..



566.-WilheJmus (Wim) 
- Rooyackers, geb.

- f3 Maart 1918 te 
-Heerlen, wonende
Laanderstraat 98 te 
Heerlen, door SD 
gearresteerd op 15 
Augustus 1944 te
Maastricht. Naar 
Vught vervoerd 2
S-eptember 1944, 
waarna ieder spoor
ontbreekt en ieder 

- 6ericht, ook van
overlijden of te
cechtsteJling. 

'i67. Albert van der Velde, geboren 10-1-1900, 
adjunct-commies Bevolking Amsterdam, ge
arresteerd 12 Februari 1943, overgebracht van 
Wetetlingsc�ns naar Haren (N.-Br.) daar 
vandaan naar Amersfoort, na Dolle Dinsdag in 
Oct. vervoerd naar Neuengamme, daarna naar 
Euchenwald. Vennoedelijk twee dagen voor de 
f:ievrijding door de Amerikanen, vervoerd in 
clchting Leipzig, nadien niets meer vernomen. 
Nummer 2017. 

56K Leonardus Maria 
van der Bijl, ge
boren 1 Jan. 1922. 
Beroep: tekenaar, 
adres: Amstelveen, 
S:medemanplein 10. 
Princ. onderduiker, 
gearresteerd 28 
Juli 1944 in Am
�elveen door de 
Landwacht (v. d. 

Klei), gebracht 
naar Wetering

schans via Euterpe, 
straat op transport 
naar Amersfoort.. 9 September 1944 naar 
Neuengamme, vandaar naar Sleèswijk-Holl
�eyn (Husum) daar in hospitaal gelegen. In 
April weer terug naar Neuengamme, op 30 
April 1945 daar nog gezien door J. de Boer, 
Vinkeveen. 

569. Tom van Drenth (schuilnaam), eigenlijke naam
niet bekend, was woonachtig in \Voerden, 
heeft s:.imcngewerkt met een zekeren Jan 
Boers. In December 1943 is hij, met iemJnd 
uit de Twijnstraat in Utrecht, in Arnhem ge
arresteerd, daarna is hij in Den Haag weer 
ontvlucht, waarna men nooit meer iets van 
hem vernomen heeft. 

570. Reinier Dalhuiscn 
Oang 1.92 M) ge
boren 25 Novem• 
ber 1917 te "Zel
hem (Gelderl.) 29 
April 1943 �e
arresteerd door SD 
te Breda, naar 
Vught gevoerd. Op 
') September 1944 
naar Sachsenhau
si:n, daarna Rathe
now, vandaar be
gin 1945 naar 
Sachsenhausen en 
\!ilndaar met onbekende bestemming naar el
ders. (Gev,1ngenisnummer Vught 4117, blok 
fBB) Blond haar, blauwe ogen. J. C. Dijkster• 
huis heeft hem in het kamp meegemaakt, zijn 
ge-zondheidstoestand was toen slecht, · waar· 
lieen hij gebracht is, is onbekend. 
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ADVERTENTIES 

ADMINISTRATIEF ASSISTENTE GEVRAAGD
Mulo-opleiding en kennis van typen vereist. 
Schriftelijke sollicitaties met opgave van leeftijd en 
verlangd salaris te richten aan: M. J. Feenstra's 
Drijfs!een Betonind. e.v. te Capelle a. d. IJssel, 
Ket. dijk 6.

����������������

De Gedenkboek-Commissie zoekt voor haar Secre
tariaat met zeer veel spoed enkele uit, de kringen 
van L.O. en K.P. voortkomende steno-typistes. 
Sollicitaties te richten aan: Centraal Bureau Stich
ting L 0.-L.K.P., Westermarkt 2, Amsterdam, 
afd. Gedenkboek. 
Koerierster zoekt voor herstel van gezondheid 
te Breda 

TWEE ONGEMEUBILEERDE KAMERS 
met gebruik van keuken. . 
Brieven aan Mevrouw B. Vos--Wiggeman, Burge
meester Auhuyssingel 7 te Doesburg. 
Actief persoon zag zich gaarne geplaatst als 

VERTEGENWOORDIGER 
in levensmiddelenbranche. In bezit van diploma 
Warenkennis. 24 jaar en ongehuwd. Vanaf 1941 
illegaal gewerkt. 
Brieven onder nr. 110 van dit blad. 
Wie helpt onderduiker (lnstrumentmaicer), leeftijd 
23 jaar, aan hem 

PASSENDE WERKKRING 
In het beait van diploma's. 
Brieven onder nr. 111 van dit blad. 
R. K. ontwikkeld jongeman, 24 jaar, zag zich 

GAARNE GEPLAATST OP KANTOOR 
omgeving Den Haag. 
Brieven onder nr. 112 van dit blad. 
Wie helpt een ex-koerierster en: K.P.-lid aan 
LAARZEN, m. 40 en aan KLASSIEKE MUZIEK 
Brieven onder nr. 113 van dit blad. 

CORNELIS v. d. BOR (Gerrit) 
en 

JANNIGJE HENDRIKA v. d. BURG 
hebben de eer U kennis te geven van hun voor
genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal 
plaats hebben op Donderdag 14 Februari te 11.15 
uur. Kerkelijke inzegen'ng te 12 uur in de Ned. 
Herv. Kerk te Achterberg, door · den Weleerw.
Heer C. van Vliegen. 
:rerschuur. Hoeveiakenscheweg 84 
Rhenen, Dijk 30 

Toekomstig adres: Boslaan 24, Barneveld 

Heden is na een kortstondig lijden, geheel on
vcrw:iclits, van ons heengegaan, onze innig ge
liefde Man en Pappa, 

JAN KOK (Wim) 
op de jeugdige leeftijd van 29 jaar. 

Ali Kok-van :3erkum 
Helga 

Je leven was een strijden voor een hoger leven 
en een betere m:iatschappij. In die geest hoop 
ik ons meiske op te voeden. 
Alkmaar, 2 Februari 1946 

Uitenboschstraat 28. 
De crematie heeft plaats gevonden op Woens
dag 6 Februari te 14,13 in het crematorium te 
Westerveld. 

MEDEDELING 
Hierdoor maken wij bekend, dat ons Provinciaal 
Afwikkelingsbureau Noord-Holland, Koninginneweg 
140 b, Amsterdam met ingang van 1 Februari 1946 
opgeheven is. 
Eventuele aangelegenheden worden verder behan
deld door Stichting LO-[KP, Westermarkt 2, 
Amsterdam, telefoon 44566-44102. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van "De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam: ........................................................................................................................... . 
Adres: ....................................................................................... , ...................... ............. . 
Plaats.: .................. , .......... ........... · ................................. · ........................... '···-············· 
Provincie:········································································································-···· ..... . 

Ingang abonnement: 

A">onnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van ee11 postkwitantie betaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370+49 t.n.v. l Heuviogb. 

Hoe kom ik aan de slag? 
Dit is een vraag, waarop wij in verschillende eerder uitgegeven nummers van ons Mededelingenblad, gedeeltelijk hebben getracht een antwoord te geven en toch ook weer een vraag die niet zo heel eenvoudig te beantwoorden is. ' Zoals ook eertijds bekend gemaakt, is er aan ons Centraal Bureau te Amsterdam een afd. Arbeidsbe

'!1
iddeling verbonden. Het doel, dat op deze afdelmg voor ogen werd gehouden onze leden te assisteren bij het zoeken. naar ee� werkkring ge: durende de overgangsperiode, waarin de Stichting 1940-1945 op volle toeren kon komen, is in het algemeen geslaagd. Dit wil niet zeggen, dat elk geval voor de betreffend� werkzoekenden altijdeven bevredigend is opgelqst. 

Dit was nie� altijd mogelijk, wij hebben echtergedaan, wat m ons vermogen lag. De afd. �rbeidsbemiddeling bestaat nog, doch zou bete� bet_1teld �unn�n worden met speciale arbeidsbe�1ddelmg; ?.1t wil zeggen dat deze afdeling nog alt11d open bhift staan ter behartiging van de belangen van hen uit onze organisaties die nadat zij zich als werkzoekende hebben ge�eld bij: 
t. de Stichting, '· 
2. Sectie IX,
3. een Rijks- of Gewestelijk Arbeidsbureau nog steeds geen passende werkkring heb�ben kunnen vinden

Het is dus de bedoeling · - om het nog eens te 
herhalen -, alleen · voor die gevallen klaar te
staan, waarbij de werkzoekende tevergeefs bij één 
der hierboven genoemde instanties heeft aange· 
klopt. 
Zijn er werkzoekenden, die aan bovengenoemde 
v�orwaarden hebben voldaan en nog niet aan werk 
z11n geholpen, dan bestaat er een mogelijkheid om 
door �iddel van het invullen van een enquete 
formulier (te verkrijgen bij de Provinciale Verte
genowoordigers) hun moeilijkheden en wensen aan 
ons voor te leggen. 
Er zijn enkele particuliere wegen waarlangs wij 
in sommige gevallen nog steeds de mogelijkheid 
hebben om mense!]. te helpen en van deze gele
genheid kan worden gebruik gemaakt door de 
hierboven aangeduide werkzoekenden. FRITS. 

Wie helpt deze oud-KP.ers 
aan werk? 
Chauffeur, Expeditie-knecht, ambáchtschool-oplei
ding, leeftijd 34 jaar, gehuwd. 
Chauffeur-monteur, op!. Ambachts- en Tekenschool 
leeftijd 30 jaar, ongehuwd, liefst geplaatst in Ex: 
peditie-bedrijf. 
Ch�uffeur, goed bekend met autobedrijf, in het 
bezit van boekhoud-diploma Mercurius tevens 4-
jarige Landbouwschool, leeftijd 29 jaar, 1 ongehuwd. 
Auto-monteur, 1in bezit van Mulo-diploma en theo
retische automobielopleiding. Was werkzaam als 
auto-monteur. Leef.ijd 25 jaar, ongehuwd. 
Auto-monteur, in het bezit van Ulo-diploma en 
grote ervaring op auto-gebied Leeftijd 37 jaar 
gehuwd. 

. '

Auto- en Motor-monteur, in bezit van diploma's 
ambachtschool, avondtekenschool en Middenstand 
leeftijd 27 jaar, gehuwd. '

Makelaar, taxateur in bezit van beide diploma's, 
tevens 3 j. Mulo en 4 j. Gymnasiaal onderricht 
leeftijd 24 jaar, ongehuwd, zoekt passende werk� 
kring. 
Drogist in bezit van Mulo-, drogisten- en typ
diploma, zoekt een betrekking evt. als magazijn
meester of portier in fabrik, leeftijd 44 jaar, ge
huwd. 
Werktuigbouwkundig M.T.S.-er, leeftijd 30 jaar, 
gehuwd. 
�dministratief onderlegd jongeman, leeftijd 25 
Jaar, ongehuwd, diploma M�ddelbare Handels
avondschool, Practijk Boekhouden,· zoekt passen
d� betrekking. 
Afgestudeerde H B.S.-er met enige bureau
ervaring, zoekt plaatsing in een of andere buiten
dienst. Hij is ook in het bezit van de rijbewijzen 
A. en B.

BEKENDMAKING AAN VRIENDEN VAN 
LANGE JAN ! 

Op verzoek van vele vrienden van Lange Jan j 
(B. de Beaufort) zal de herdenking van zijn sterf- a 
dag plaats vinden 16 Februari a.s. op het Ere- < 
gràfhof te Bloemendaal des namiddags om .half S 
twee aldaar. J Voor hen, die geen eigen vervoermiddel bezitten, 
zullen wij trachten v.:inuit Haarlem (Station of : 
Tempelierstraat) een vervoergelegenheid te ver- § 
krijgE!n. Wij verzoeken deze categorie zich zo spoe- : dig mogelijk in verbinding te willen stellen met 
1. Korte, Koninginneweg 140 b, Amsterdam.
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lANDELUKE OR(;;ANIIAT" VOOR 

MULP AAN ONDERDUIKERS 

16 FEBRUARI 

2e JAARGANG 

LAND�LUKE 

KNOKPLOEGEN 

door Z. Exc. 

' ' den Minister van 

Sociale Zaken 

BIT . V .I.DIBL.I.IDS-COIIITB W. DREES

Toen in 1944 het verzet zoveel mogelijk gebundeld 
werd e!l de Grote Advies Commissie voor de Ille
galiteit benevens de kleine · Contact Commissie 
werden ingesteld, werd daarbij ook het Vader� 
lands Comité opgenomen. Het verscheen er min 
of meer als een vreemde eend in de bijt en velen 
in het verzet is het waarschijnlijk nooit geheel 
duidelijk geweest wat het Vaderlands Comité 
eigenlijk was of deecf. Het was dan ook niet een 
verzetsorganisatie in de gewone zin van het woord 
en zijn bedoelingen en plaats in het geheel waren 
a1Jc:!·� te ye•·stav.n i-, �n\rh:i,1·l m�f' <1� uiteraï:'rd 

'slechts aan weinigen bekende voorgeschiedenis. 

In verband met de betekenis, die de samenwerking 
tussen verzetso�anisaties en Vaderlands Comité 
gekregen heeft, aanvankelijk in de Contact Com
missie, later ook in de G.A.C. en de N.A.C., is 
het wel gewenst op deze voorgeschiedenis wat 
meer licht te werpen. Een en ander daarvan is 
overigens reeds medegedeeld in een nota van mijn 
hand, die werd opgesteld voor de G.A.C. en die 
als een noot is toegevoegd aan de handelingen der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal van 10 Octo
ber 1945 bij de besprekingen over de regeling om
trent de voorlopige Staten-Generaal. Ik heb in dit 
artikel hier en daar van deze nota gebruik ge
maakt. 

Reeds in 'het begin van de bezetting hebben ver
tegenwoordigers van verschillende politieke partijen 
met elkaar contact gezocht om zich te beraden over 
het vastst>ellen van de houding, bij allerlei vraag
stukken in te nemen tegenover den bezetter en 
over de mogelijkh�i��rbij ook het Nederlandse 
volk te activeren. Begin Juli 1940 kwamen twaalf 
vertegenwoordigers van zes politieke partijen, n.l. 
R.K S.D.A.P., A.R., C.H., V.D. en Liberalen tot
over�enstemming omtrent oprichting van een Natio
naal Blok dat naar buiten zou optreden om eenheid
te demon�treren als Nederlanders, als voorstanders
van geestelijke vrijheid, rechtszekerheid, volks
invloed, dat verder desgewenst de secretarissen
generaal van advies zou kunnen dienen bij alge
mene beleidsvragen eni dat bij de Duitse autoritei
ten zou kunnen protesteren in geval van schending
van het volkenrecht. Deze plannen zijn doorkruist
door ovedeg met vertegenwoordigers der Nèder
landse Gemeenschap dat aanvankelijk tot overeen
stemming leidde ten aanzien van de oprichting van
een Nederlandse Unie, met ander karakter dan de
latere Unie heeft gekregen, tot tenslotte onver
wachts het bekende driemanschap zijn eigen weg
ging.

Onder die omstandigheden meenden de partijen 
van een gezamenlijk optreden naar buiten te moe
ten afzien, omdat dit de schijn zou hebben, hoezeer 
ook ten onrechte, dat men achteraf be,sloten zou 
hebben tot een soort van concurrentie met de Neder
landse Unie. Het grootste gedeelte van het Bestuur 
van de R.K Staatspartij zag er trouwens ook voor
delen in indien actie naar buiten uitging van de 
Nederla�dse Unie. Ik heb elders - in een nog 
niet gepubliceerd stuk - uitvoerig beschreven, hoe 

dit alles gelopen is. Het is nodig, dat men in 
Nederland weet, hoe onjuist de gedachte is, als 
zouden de besturen der grote partijen in het be-. 
gin der bezetting het werk eenvoudig hebben ge
staakt en zich schuil zijn gaan houden, terwijl al
leen door het optreden van de Unie de bevolking 
gelegenheid kreeg zich te uiten. Ware niet het 
driemanschap ertussen gekomen, toen de besprekin� 
gen der partijen geleid hadden tot een besluit om 
gezamenlijk naar buitem te treden, dan zou reeds 
in het begin van Juli 1940 een manifest zijn ge
pul·,i!r.;i.;b J t1r ûr de r:arrij t ;vaarin het gt..<"flSi..i"1..; 
de bedoeling was de Duil,�d te kennen. 

Het Politieke Convent, zoals de samenwerking der 
politieke partijen veelal genoemd werd, heeft, toen 
de gebeurtenissen eenmaal hun Joop hadden ge
nomen, van publieke werkzaamheid afgezien. Het 
heeft nog een correspondentie gevoerd met het 
Driemanschap der Unie om te waarschuwen tegen 
tenclenzen van tegemoetkoming aan de Duitsers 
en opheldering gevraagd omtrent twijfelachtige pun
ten. Het heeft verder voortbestaan gedurende de 
gehele oorlog·. 

Als voorbeeld van zijn bemoeiingen kan V.frmeld 
worden een nota van 6 November 1940 over wet
geving en bestuur tijdens de bezetting, gericht tot 
de secretarissen-generaal van de departementen. In 
deze nota werd er met nadruk op gewezen, dat 
in bezettingstijd als beginsel geldt, dat het voor 
de bezetting wettiglijk geldende recht ongewijzigd 
van kracht blijft en dat de bezetter die wetten 
moet eerbiedigen, behoudens volstrekte verhjJ]de
ring. Een beroep werd gedaan op de secretarissen
generaal om in generlei opzicht mede te werken 
tot overtreding van het hi�rop betrekking hebbende 
artikel 43 van het Landoorlogreglement. Deze 
scherp omlijnde nota, die klaarblijkelijk ter kennis 
van de Duitsers is gekomen, zal er wel toe hebben 
bijgedragen, dat detl eersten ondertekenaar Dr. H. 
Colijn, een vaste verblijfplaats werd toegewezen, 
eerst in Nederland (Valkenburg) later in Duit
land, waar hij tijdens de oorlog overleden is en 
dat de voornaamste opsteller, Professor Telders, 
naar Buchenwald is gevoerd en daarna achtereen
volgens naar Vught, Sachsenhausen, Bergen-Belsen, 
waar hij helaas tenslotte kort voor de bevrijding 
de dood vond. Het overleg, dat gevoerd moest 
worden met steeds wisselende personen (tenslotte 
met slechts één vertegenwoordiger van elke partij), 
aangezien in, de loop der jaren alle leden op één 
na in gijzeling werden gesteld of gevangen gezet, 
he�ft steeds de strekking gehad om in de kringen, 
die men kon beïnvloeden, gezamenlijk de geest 
van non-collaboratie te versterken. 

Daarnaast diende het om elkaar zo goed moge-
lijk op de hoogte te houde"n1 de Regering van ad
vies te dieneri en zich o.ver de toekomst te be
raden. De meeste leden van het Convent waren 
ook in eigen beweging ondergronds actief. 

Op de duur werd er behoefte aan gevoeld ook een 
comité te vormen op bredere, nie_t uitsluitend poli-

tieke grondslag. De verhoudingen met de Neder
landse Unie waren niet zodanig, dat in die rich
ting alsnog contaçLko_!l worden gezocht. Eind 1941 
werd aanraking verkregen met het z.g. Comité
Scholten, een onder voorzitterschap van Professor 
Scholten gevormd comité van personen van ver
schillende, inzonderheid, maar niet uitsluitend, 
godsdienstige richtingen. 
Een comité van 15 personen, wel genoemd Groot 
Burger Comité, kwam tot stand, bestaande uit zes 
vertegenwoordigers van de polititke partijen, een· 
.:rn::td \ crteg,,,,:oordig� ·s van );el comité Schol
ten en enige in onderling overleg aangewezen 
leden. Tot de leden van dit comité behoorde Dr. 
Wiardi Beckman, die kort daarna door de Regering· 
werd uitgenodigd naar Londen te komen voor 
voorlichting en overleg. Helaas werd hij bij het 
wachten op een boot, die hem op zou nemen, op 
het strand gearresteerd. Na een lijdensgang door 
gevangenissen en concentratiekampen is hij vlak 
voor de bevrijding in Dachau overleden, 
Als werkcomité fungeerde een commissie van vijf 
leden, n.l. Menten, Ringers, Schouten, Verschuur 
en Vorrink de laatste drie vertegenwoordigers, res
pectievelijk

1 

van. de A.R., R.K. en S.D.A.P. Dit 
comité · is zeer actief geweest in het verstrekken 
van voorlichting en adviezen aan de Regering en 
bereidde maatregelen voor, nodig in het geval in 
ons land een vacuum zou optreden. Het achtte 
zich door de Regering gemachtigd eventueel zelf 
als voorlopig bewind op te treden of in andere 
vorm de Regering te vertegenwoordigen. Het gaf 
er zich rekenschap van welke maatregelen zouden 
moeten genomen worden voor handhaving van de 
orde, voor het arresteren van N.S.B.-ers, voor de 
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vervanging van leidende figuren, die niet meer ge
acht konden worden lret vertrouwen der bevolking 
te bezitten. wie b.v. als secretarissen-generaal, 
Commissarissen der Koningin, burgemeesters of 
hoofdcommissarissen konden optreden. Het meende 
over goede verbindingen met Londen te beschik
ken. Helaas had het ten onrechte vertrouwen ge
steld in den Duitsen spion en provocateur van der 
Waals (alias de Wilde), die schijnbaar met de 
beste bewijzen, dat hij uit Engeland naar Neder
land was gekomen voor het leggen van verbin
dingen namens de Regering, zich van alles op de 
hoogte wist te stellen, als tussenpersoon voor de 
verbinding met Engeland werd aanvaard, maar al
les aan de Duitsers overbracht zodat deze volledig 
op de hoogte waren. 

Op 1 April 1943 werd het net dichtgehaald. Mr. 
Menten was tevoren om andere redenen in hechte
nis genc�men. Op die dag werden de overige leden 
van het Comité van 5, en verscheidene andere 
leden van de Commissie van 15, op verschillende 
plaatsen in het land tegelijkertijd gearresteerd. Roe 
ik zelf vrij ben gebleven weet ik niet. Van dat 
ogenblik af ben ik in Amsterdam ondergedoken. 
Niet onmiddellijk werd weer een nieuwe commis
sie in het leven geroepen. De Duitsers hadden 
zoveel draden in handen, dat het twijfelachtig 
scheen of het nog zin had uit dezelfde kringen 
een nieuwe poging te doen. Verscheidenen van 
ons twijfelen ook, waar de berichtenwisseling met 
Londen grotendeels over van der Waals had ge· 
lopen, of de Commisie van 5 inderdaad de mach
tiging had gehad, die zij van de Regering meen
de gekregen te hebben. 

Enige tijd later kwam er echter een telegram van 
de Regering, waarin de wens werd uitgesproken, 
dat weer een commissie tot stand zou komen, ech
ter uitsluitend met adviserend karakter. Dit tele
gram is aanleiding geworden tot vorming van 
een nieuwe Commissie van 5, die zich aanvanke
lijk noemde Nationaal Comité. Omdat dit in de 
telegrammenwisseling bleek te leiden tot verwarring 
met het Nationaal Comité van Verzet, werd op 
raad van de Regering de naam Vaderlands 
Comité gekozen. Het bestond aanvankelijk uit 
Donner, voorzitter, Drees, van de Mandele, van 
Royen, van Schaik. De samenstelling werd enige 
malen gewijzigd, b.v. toen Mr. van Royen werd 
gevangengenomen, terwijl Mr. Donner zich om 
gezondheidsredenen een tijdlang terugtrok. Pro
fessor Rutgers, die in zijn plaats lid was ge
worden, heeft getracht naar Engeland te komen 
in het belang van mondeling overleg met öe 
Regering. De motorboot, waarmede de poging ge
daan werd, is echter, toen een motor weigerde, 
teruggedreven naar de Nederlandse kust. Profes
sor Rutgers is in een Duitse gevangenis gestor
ven. Tenslotte bestond het Vaderlands Comité uit 
Drees, voorzitter, Donner, Kolfschoten, v. d. Man
dele, Reinink. De opzet was weèr, vertegenwoor
digers van de drie grote politieke partijen en twee 
niet-politieke leden. 

Ik wil U weer eens enkele lettertjes schrijven 
en ditmaal wel om een bijzondere reden, en op 
aandrang van V'erschill.ende jongens uit de Be
tuwe. De aanleiding tot die "aandrang" is het 
ontvangen van berichten per brief of uit de 
kranten afkomstig uit Holland. Vele jongens 
krijgen bijvoorbeeld berichten uit Holland, 
waaruit blijkt, dat men daar in het geheel niet 
op de hoogte is met de toestand in ons Ned. In
dië en speciaal op Java. Wij snappen bijvoor
beeld in 't geheel niet hoe het mogelijk is, dat 
vele jongens verzoeken uit Holland krijgen om 
vooral niet al te ruw op te treden tegen de Ned. 
Indische bevolking, daar het toch heel logisch 
is, schrijven zij, dat die mensen dezelfde vrij
heidsdrang hebben als wij in '40-'45 onder de 
moffenbezetting. Ook krantenepistels vermel
den iets deraelijks. Ik wil U dan ook in dit 
epistel het een en ander vertellen over de toe-
stand op Java. 
Op dit eiland bevinden zich op het moment een 
gedeelte Engelse troepen en een heel klein ge
deelte Nederlandse troepen. Er zijn op Java 
verschillende politieke Indonesische partijen, 
die hoofdzakelijk onder de volgende 2 hoofd
groepen te rangschikken zijn en wel de aanhan
gers van Soekarno (de Soekarnisten) en de ex
tremisten. 
Beide partijen hadden enkele maanden ge
leden dezelfde hoofdprincipes en wel geen 
enkele blanke in Indonesië De Soekarnisten 
(Soekarno is inmiddels al weer afgetreden en 
vervangen door Sharir) zijn in de loop van de 
tijd sterk veranderd en wilden een verhouding 
met Nederlanders als volgt: Geheel vrij van 
Nederland, maar wel Nederlandse mensen op 
het eilandenrijk om de boel te helpen op pooi
jes te zetten. 
Enkele dagen geleden is deze toestand weer 
veranderd en wilden zij zelfs een verhouding 

Ook de Commissie van 15 werd gereconstrueerd. 
Het Comité van 5 was niet op georganiseerde 
wijze voortgekomen uit het bredere, maar groten
deels uiteengeslagen comité. Het had zich op de 
grondslag van zuiver persoonlijk overle·g ge
vormd. Intussen werd het tenslotte aanvaard als 
werkcomité van het Comité van 15, waarmede 
het nu en dan vergaderde. 

Het Vaderlands Comité heeft een rèeks van ad
viezen aan de Regering gezonden, zowel over 
vraagstukken tijdens de bezetting, als over de 
toekomst, ten dele uit eigen beweging, ten dele 
op uitdrukkelijk verzoek van de Regering. Zij 
hebben betrekking gehad op menig vraagstuk, dat 
ook nu nog de gemoederen in beweging brengt, 
zoals b.v. berechting en zuivedng. Ook op de 
samenstelling van de volksvertegenwoordigfng en 
op sociale en economische vraagstukken. Helaas 
is achteraf wel gebleken. dat niet alle adviezen 
hun bestemming hebben bereikt, of dat daar
aan de gewenste aandacht niet is gegeven, wat 
niet wil zeggen, dat ik zou menen, dat deze ad
viezen eenvoudigweg hadden moeten worden ge
volgd. Van de ervaringen omtrent de verhoudin
gen in Nederland, waarop deze adviezen be
rustten, had echter wel meer profijt kunnen wor
den getrokken. Intusse1;1 is het geleidelijk reeds 
in de bezettingstijd duidelijk geworden, hoeveel 
talrijker. de instanties waren, die raadgevingen 
naar de overzijde stuurden, dan wij ons aan
vankelijk bewust waren. Aanknopend op het werk 
van het eerste Comité van 5, heeft het Vaderlands 
Comité zich ook beraden over hetgeen in over
gangstijd zou moeten gebeuren. Het heeft zich 
daarbij niet op het standpunt gesteld, dat het dan 
zelf zou optreden. 

Het deed niet anders dan voorbereiden, opdat 
t.z.t. Regering of Militair Gezag van dienst zou 
kunnen wezen. Het is op de duur ook in aan
raking gekomen met de O.D., daarna met de
gehele illegaliteit, voor zover deze zich organi
seerde in Contact Commissie en G.A.C. Het is
vooral Jhr. Bosch van Rosenthal geweest, die in
die richting heeft gestuurd. Hij voorzag, dat een
gescheiden blijven van de groepen in en om het
Vaderlands Comité en de op andere wijze ille
gaal werkende organisaties, voor de ontwikkeling
der gebeurtenissen verkeerde gevolgen zou kt1nnen
hebben. Herhaaldelijk pleegde hij daarom met mij
overleg over de vraag hoe het best contact
kon worden gelegd. Hij bevorderde ook, dat
van Heuven Goedhart, voordat hij naar Engeland
overstak, met mij over deze dingen kwam pra
ten. Het zal wel mede daaraan te danken zijn
geweest, dat de ·Reger:i:;� in het voorjaar vatl 1944
de wens te kennen gaf, dat een bundeling van
de illegaliteit zou tot stand komen, waarin ook
het Vaderlands Comité zou worden opgenomen.
Toen in Augustus 1944 de Regering het college
van Vertrouwensmannen aanwees, trad het Vader
lands Comité ten aanzi'en van het geven van ad
viezen aan de Regerin!i en het treffen van voor•

zoals die is tussen Engeland en Ierland. 

bereidingen, natuurlijk op de achtergrond. In
tussen was het door zijn voorzitter in het Col
lege van Vertrouwensmannen vertegenwoordigd en 
bij het treffen val) maatregelen voor de orde
handhaving en bij verscheidene aanwijzingen van 
personen heeft het College van Vertrouwensman
nen zich aangesloten bij de voorbereidingen, door 
het Vaderlands Çomité getroffen. 

Het Comité van 15 kwam slechts enkele malen 
bijeen. Van het begin af was het de voornaamste 
bedoeling t.z.t., maar dan aangevuld, zodat het 
een veel bredere grondslag zou hebben, als advies
college voor de Regering op te treden Vertegen
woordigers van sociaal-economische groepen wer
den tot toetreding uitgenodigd en het was reeds 
zeer vroeg de bedoeling in deze geest ook met 
de verzetsbeweging in verbinding te treden. De 
verhoudingen waren echter door de groei der 
verzetsbeweging tot een zo andere ontwikkeling 
gekomen, dat een groot advies-college voor de Re
gering een gans ander karakter moest krijgen. Een 
langdurig overleg tussen de G.AC. en het Vader
lands Comité heeft tenslotte geleid tot de vorming 
van een Nationale Advies Commissie, die zou 
fungeren zolang geen volksvertegenwoordiging 
nog werkte. 

Zoals in deze onzekere tn moeilijke tijd alles an
ders liep•dan men zich aanvankelijk wel voorstel· 
de, zo is ook de N.A.C. niet uitgegroeid' tot wat 
men zich had gedacht. Zij was te laat tot stand 
gekomen, de bevrijding van Nederland had zich 
heel anders voltrokken dan zich eerst liet aan
zien en er waren al zo�ele maanden voorbijge
gaan, gedurende welke in het Zuiden beslissin
gen moesten worden getroffen, dat de waarde van 
een dergelijke commissie ook niet dezelfde kon 
zijn, als wanneer een uit Engeland komende Re
gering. na een bevrijding in snel tempo van ge
heel Nederland, haar als adviescollege gereed had 
gevonden. 

Intussen is de aanraking, die zij tot stand had 
gebrach.t tussen reeds vogr de oorlog werkzame 
politieke voormannen en vooraanstaande figuren 
der verzetsbeweging niet zonder waarde geweest, 
terwijl zij' er ook toe heeft kunnen bijdragen aan 
de Kamer van vóór 1940 een aantal van de ver
zetsmannen toe te voegen. 

Overzie ik de lijn der ontwikkeling, dan loopt er van 
het Convent, dat in Juli 1940 voor het eerst sa• 
menkwam, naar de gebeurtenissen aan het eind, 
een dunne, maar nooit onderbro·ken draad. Via 
Politiek Convent en de verschillende comité's is 
tenslotte een bijdrage geleverd èn tot de geeste
lijke afweer, die in de kringen, waarmede wij in 
verbinding stonden, door ons werd gestimuleerd, 
èn tot de voorbereiding voor de toekomst. Deze 
comité's hebben een andere taak vervuld dan de 
typische verzetsorganisaties, maar zij waren er 
niet minder illegaal om en zij hebben alle risico's 
gedeeld, die ook de mannen van het verzet te 
dragen hadden. 

De extremisten daarentegen willen eiken blanke 
uit de Oost verwijderd houden. De laatstge
noemde groep is het thans voornamelijk, die 
de verwarde toestand op Java schept. Zij 
zijn voorzien van Japanse bewapening, die zij 
door de lakse ontwapening door de Engelsen 
van de Jappen in handen gekregen hebben en 
trede11 veelal op in groepen van enkele dui
zenden mensen. Zij roven en plunderen en 
maken geheel Java onveilig. 's Nachts vallen 
ze één of andere dessa binnen, slachten er een 
partijtje goedwillende rustige inlanders af, ro
ven alles wat eetbaar is en verdwijnen weer. 
Het gevolg hiervan is, dat geen enkele inlan
der meer iets durft te kopen of op z'n land 
durft te verbouwen, omdat zij weten dat zij 
ieder ogenblik de kans lopen vermoord te 
worden en alles ontnomen wordt. De Engelsen, 
die op Java zitten doen hier niets tegen, gro
tendeels omdat zij ook al niet al te sterk staan. 
Het aantal troepen is niet groot van hen. 

ken voortduurt, staat een grote hongersnood 
voor de deur. 
Dit zijn zo de algemene trekken van de toe
stand in Indië. ·Ik wil U er echter nog meer din
getjes over vertellen. 
Wij hebben hier toegevoegd gekregen bij ons 
bataljon Indische officieren, die voor de oor
log en ook tijdens de Japanse bezetting op 
Java hebben vertoefd. Deze vertellen ons veel 
van de toestand daar. Zij staan geregeld met 
Java in verbinding. Op het moment is Soera
baja en Batavia in Engelse handen. Daarmee 
is echter ook alles gezegd. Om Soerabaja heb· 
ben de Engelsen zich verschanst, doch zijn niet 
zo sterk, dat ze groepen extremisten tegen 
kunnen houden, die de stad willen binnendrin
gen. Zodoende wordt er daar nog veelvuldig 
geschoten en is het op 't moment zover, dat 
van Soerabaja niet veel meer over is als 
puin. 
Om Soerabaja heen stikt het van die lui en de 
Engelsen zijn niet of willen niet bij machte zijn 
ze te verdrijven. Dito is het in Batavia. Daar 
liggen ook enkele Hollandse compagnieën, die 
intussen door de geregelde aanvallen van de 
Indonesische troepen sterk gedund zijn. Op de 
rest van Java hebben de tngelsen ook totaal 
geen invloed. 

Zelf vechten ze dan ook weinig en alleen als 
ze door die lui aangevallen worden en er en
kele Engelsen afgeslacht worden, branden ze 
één of andere erg oproerige dessa uit en trek
ken zich weer terug in hun stellingen. Ook 
wordt er nu veel gevochten met de Soekarnis
ten, die nu fel tegen elkaar gekant zijn, we
gens hun verschillende principes. Vele Soe
karnisten zijn overgelopen naar de extremis
ten, omdat die lui gedacht hadden door hun 
aanhang bij die partij in de toekomst veel te 
vertellen te zullen krijgen, en nu zien, dat ze 
bedrogen uitkomen, ·zich aansluiten bij de ex
tremisten. Ook dit laatste is weer een groot na· 
deel voor de bevolking, daar de meeste van 
·de Soekarnistische partij goed afgerichte
(door de Jappen opgeroepen in die tijd) troe·
pen zijn. Als deze toestand zo nog enkele we-

• 

Overduidelijk blijkt uit dit alles de politiek die 
Engeland ten opzichte van ons voert. In kran
ten uit de stad Malakka staan artikelen, waar
in gezegd wordt, dat in Engeland sterke pres
sie uitgeoefend wordt om alle Britse troepen 
uit Java terug te trekken en het Indonesische 
gouvernement te erkennen. Een jongen ontving 
een uitgeknipt artikeltje uit een krant uit En· 
qeland van de Labour Party, waarin stond, dat 
het nu maar eens uit moet zijn met de uitbui
tende politiek, die Ned�rland altijd teqen In. 
dië gevoerd heeft. Het is te hopen, dat de Ne-



N mijn vorig artikel heb ik er reeds OP. gewezen, 
dat Japan nà 1930 eJn zekere 
interesse vertoonde voor de natio
nalistische beweging in Ned.-Indië. 
Zij stonden dan ook niet vreemd 
tegenover de situatie zoals zij deze 
bij de bezetting in 1942 aantrof
fen. 
Tegenovergesteld aan de toestand 
zoals deze in Nederland was ge
durende de bezetting, heeft Ned.-
Indië de gehele oorlog gestaan
onder militair bestuur. -
In 1943 reeds is Japan begonnen 
met het inschakelen der Indone
sische organisaties in het bestuurs-

apparaat. Dit geschiedde door alle collaborateurs
org_anisaties onder te brengen in een grote fede
ratie de "Vereniging Dienst van het Volk" of 
"Hokokai" genaamd en deze federatie met het 
Japanse bestuursapparaat samen te smelten. 
De voornaamste daarin opgenomen organisaties 
waren: de nationalistische onder leiding van Soe
karno en Hatta; de "Seinendam" waarin de jeugd 
was georganiseerd; de "Keibodan" ofwel hulp
politie_ e� luchtbeschermingsdienst, en verder nog
organisaties van collaborerende Chinezen Indo-
Europeanen, enz. 
Een voornaam bestanddeel van de "Hokokai" was 
het vrijwillige verde�gingskorps, dat uit twee af
delingen bestond, n.l. de "Peta'' (pembelah tanah 
air) en de "Heiho". Een grote rol bij de werving 
van deze zuiver militaire korpsen speelde de in 
het vorige artikel reeds genoemde, sterk anti
Nederlands georiënteerde, M.I.A.I. Deze federatie 
van godsdienstige verenigingen ging zelfs zover, 
haar volgelingen voor te houden, dat de strijd van 
Japan tegen de Westerlingen een strijd was voor 
Allah's zaak 
Deze korpsen en nog andere werden door de 
Japanners streng militair georganiseerd en grondig 
getraind, vooral in de guerilla-oorlog. 
Er brak een tijd aan, dat het de Japanse leiders 
volmaakt duidelijk werd, dat zij deze oorlog moes
ten verliezen. Aangezien een militaire nederlaag 
niet te vermijden was, deden zij hun uiterste best 
althans een politieke overwinning te behalen. Van-

af April 1945 hebben zij er alles op gezet in Ned.
lndië een situatie in het leven te roepen die de 
Europeanen voor schier onoverkomelijke moeilijk
heden zou plaatsen en Japan tegelijk in de ge
legenheid zou stellen straks gemakkelijker zijn 
agressie plannen ten uitvoer te leggen. Het zal 
een ieder duidelijk zijn, dat Japan, wanneer het eens 
weer de gelegenheid zou krijgen een groot aanvals
apparaat op te bouwen, liever te doen heeft met 
een zwakke Indonesische republiek dan met een 
Indië dat de materiële hulpbronnen van het Wes
ten achter zich heeft. 
Begonnen werd dan ook de rood-witte vlag en de 
term "lndonesia" te erkennen en een school voor 
toekomstige leiders op te richten. Een studie
commissie werd geïnstalleerd, welke tot taak had 
de mogelijkheid van de onafhankelijkheid Indonesië 
te bestuderen. 
Hoezeer dit alles humbug en huichelarij wa�, 
bleek wel het duidelijkst toen de catastrophe met 
rasse schreden naderde. Op 8 Augustus 1945, dat 
is de dag nadat de eerste atoombom was gevallen, 
werden Soekarno en Hatta plotseling naar het 
Japanse hoofdkwartier in Singapore ontboden en 
direct na hun terugkeer op Java werd de onafhan
kelijke republiek "Indonesia" afgekondigd. Een re
gering werd gevormd en een grondwet geprocla
meerd die een sterk nationaal-socialistische inslag
vertoont. .. 
Japan had nu niets anders meer te doen dan de wa
pens aan de Indonesiërs uit te leveren om de Geal
lie�rden en voornamelijk Nederland, bij de càpitu
latie een zeer harde poot te kraken te geven. 

derlanders inzien, dat wij verkocht en verra
den zijn en dat ook de enige manier zou zijn 

om op Java de rust weer te krijgen op een ge
weldig hardhandiae manier op te treden. De 
Engelsen hebben daar in het geheel geen lust 
in en willen aldoor maar weer met praten 

trachten iets te bereiken en ze bereiken dit: 
dat de toestand veel ernstiger wordt. Een Hol
landse hoofdofficier werd afgezet op Java, om: 
dat hij 3 keer een trein aanhield, die dwars 
door Bandoeng naar Batavia rijdt. De Engelsen 

hebben v_ergunning afgegeven aan de spoor_ 
wegen, die zowat gehee1 in handen zijn van 
de opstandelingen om met deze trein te mo
gen rijden. Driemaal vond de Hollandse offi
cier in de trein munitie, wapens en een aan
tal Rambokkers (de felsten onder de extremis
ten). Dit werd naar den Engelsen generaal ge
telegrafeerd. Antwoord: Trein door laten rij
den. De Rambokkers stappen in �atavia uit de .
trein, moorden een beetje en gaan de volgen
de morgen weer met de trein terua. Vindt U dat 
niet hopeloos? Al dergelijke staaltjes met eigen 
oren uit de mond van den Indischen officier 
gehoord. Die lui zitten ook te springen o.m er
op te vlieaen. Maar helaas de stoottroeoen
zitten op Malakka en kunnen lijdelijk toe�ien
hoe ons Indië naar de bliksem gaat. Want dat 
gaat het! Zelfs de officieren zegqen daar 
royaal hun mening nu over, wat zii vroeger 
niet aauw deden. 
Zo, dit is voldoende. Ik heb hiermee aan de 
wens van de jonaens voldaan en heb zelf eens 
met qenoeqen miin hart uitqestort. Ik moet het 
verzoek er nog bii doen, om dit eens aan den 
een en ander bekend te maken. De meesten 

hebben zich zo geëraerd over de berichten uit 
Holland, dat ze rood waren van kwaadheid. 
Stoottroepen ziln - felle kerels hoor! Trouwens 
de verontwaardiging ligt niet alleen daarin 

hoor! Daar 'komt bij dat alle Ned. troepen, die 
hier zijn door de Ned. Regering schunnig be
handeld worden. Er is ons van alles beloofd
bij ons vertrek, maar alles is gelogen. Dit be
treft hier de soldijkwestie, die, wat mij betreft
weer niet zo belangrijk is. Ook ik vind het niet 
leuk als ze je zoveel geld beloven en je er 
maar een klein gedeelte van krijgt, maar ik 
en vele andere jongens hoeven tenslotte nog 
niet voor iemand te zorgen. Het is echter geen 
wonder dat het moreel van de jongens hier 
met tientallen procenten zakt, als getrouwde 
jongens brieven van hun vrouwen krijgen, dat 
ze hun snoepkaart moeten verkopen, om de 
boter te betalen of dat een oude vader naar 
de gemeente moet lopen om steun te krijgen. 
Er zijn dan ook zware protesten ingediend op
de bataljonsstaf en ontslag-aanvragen bij 
hoopjes ingediend. Er is hier vandaan dan ook 
een protest, bestaande uit 17 punten, opge
steld, waarmee een afqevaardiqde van de Ned. 
troepen hier naar Nederland zal vertrekken 

en het ultimatum is gesteld, dat voor 31 Ja
nuari de punten naar onze bevredigi.ng opge
lost moeten zijn, daar anders de troepen zul
len weigeren verder hun taak te vervullen. 
Dan komen hier noq de geruchten door over 
een hopeloze toestand in Nederland. Vrijla
ting van qrote groepen N.S.B .-ers, collabora
teurs, landwachters. Ontsnappinq S.S.-ers uit 
het kamp Vught, veroordelinq Mussert en an
deren tot 18 jaar. Is dat alles waar? 
Weet U wat de officieren hier al tegen de jon
gens zeggen? 
Laten we onze koqels eerst maar eens gaan 
qebruiken in Nederland. 
Al dergelijke dingen maken het moreel van de 
stoottroepen en de andere troepen totaal ka· 
pot. 
Zo, ook daar weer genoeg over. 

onze jongens in Malakka van oordeel zijn,
dat de beschaving daar over 200 jaar .een 

vergeten Hollandse nederzetting zal aan
treffen? 

door ons drie oud-illegale mannen als in
specteur voor het legeronderwijs zijn voor
gedragen? 
zij om hun deskundigheid geroemd werden? 
zij die functie toch niet kregen? 

de ambtenaren-onderduikers de maand
extra salaris niet krijgen, die hun collega's
zittenblijvers ontvingen? 

van hun vacantiedagen zoveel afgetrokken 

werd, als zij naar verhouding ondergedo-
ken waren? 

deze maatregelen in perfecte collaboratie
stijl zijn? 

Aan alle LO-ers en LKP-ers 

Wij ondervinden moeilijkheden met het ver
zenden van "De Zwerver" aan onze jongens 
buiten het Vaderland. Uit correspondentie blijkt 
telkens weet, dat zij elk contact op prijs stel
len en contact met hun vroegere vrienden in 
het bijzonder. 
Het lijkt ons nuttig hen regelmatig op de hoogte 
te houden van ons reilen en zeilen hier. Door 
middel van een aan elk persoonlijk gericht 
rondschrijven willen we trachten dat te berei
ken. Daarvoor hebben we zoveel mogelijk 
adressen nodig. En die moet elke LO.-er en 
LKP.-er voor zijn omgeving verschaffen. 
Stuur dus omgaande een brief of briefkaart 
met vermelding van naam, voornaam en vol
ledig adres van eiken medewerker die U kent 
en thans buiten de landsgrenzen verblijft. 
Vermeldt links boven: Contact buitenland. 

JAAP. 

Nog enkele woordjes betreffende Roel en mij. 
Roel maakt het goed. We hebben de laatste 
week zeer zware training gehad. Oefening op 
oefening en wel dag en nacht. Met mijn per
soontje is het iets minder. Ik ben de laatste 
tijd weer aan het sukkelen gegaan met mijn 
rug. Ontsteking van spieren, die zijn oorsprong 
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bij de compagnie verscheidene dagen mee te 
bed gelegen Thans ben ik zover, dat ik van
daag opgenomen ben in een militair hospitaal 
in Port Dickson en morgen doorgevoerd zal 
worden naar de, stad Malakka vooT verdere 
behandeling, die vele weken in besla.9 zal ne
men. De moed verlies ik er in geen geval mee 
en als ze naar Java vertrekken, gaat deze jon
qen ook mee. 
Zo, ik stop er mee. Ik hoop van ganser harte 
dat U ons eens gauw terugschrijft over de ver
schillende toestanden in Nederland en ons 
openlijk Uw mening en gedachten over vele 
dinaen zegt. 

De leden van de Regerina van Nederland wor
den hier ook voor zwakke poppetjes aange
zien, die niet behoorlijk in kunnen grijpen als 
·het nodig is. 
Helpt U ons uit de droom? Graaa . Hoe vindt 
U het dat onze post door de Ned. Reqering ge
censureerd wordt? Drie protesten over naar 
Nederland. Zo ik eindiq er dan nu mee. Ik 
hooo, dat U mijn potloodkrabbels kunt lezen 

(vulpen heb Ik, dank zii de veldoefening 
Waardenbura ook niet meer). Ontvanat U tot 
slot de hàrteliike aroeten van alle bekenden 
hier en wees in 't bijzonder gegroet van Uw 
vrienden 

ROEL en JAN. 



Op onze redactie kwam een erg 
sympathieke brief binnen van 
een medewerker. 
Zijn probleem is typerend voor 
de geestesgesteldheid van dui
zenden van onze vrienden. Luis
ter maar. 

"Voor de oorlog interesseerde 
de politiek me al erg weinig, om
dat ik dacht, dat ik gemajfkelijk 
gemist kon worden," 
Dan komt hij in de oorlog in aan
raking met een illegale politieke· 
partij en zo tot verzet. Het ver -
zet was voor hem reageren om 
des gewetens wil. Hij kon niets 
anders . .,De vrijheid" is hersteld, 
doch gezien de resultaten, rijst 
de vraag of de kosten wel door 
de opbrengst gedekt zullen wor
den. Hoe gaarne ik ook mijn ac
tiviteit zou· voortzetten ik kan 
mijn plaats niet vinden." .,We 
voelen ons niet thuis in een 
kring, waar vijf jaren de klok 
stilstond" . . .. 
Wel wordt hij steeds opgeroe
pen om door te zetten om de 
weg van "herstel en vernieu
wing" ... Maar ik heb het idee, 
dat wij de weg kwijt zijn." 
En hij besluit: .,De grote vraag 
is: hoe kan ik nu, en dan zon
der wapens, no9 meewerken aan 
de goede zaak." 

Als ik het wel heb, dan is dit 
het probleem deX- illegale wer
kers. 
Voor de oorlog, politieke slaap; 
in de oorlog de bewustwording 
van het feit, dat men Nederlan
der is en dus den Duitser in ons 
land binnengedrongen, bestrij
den moet. 
Verzet, waar het hart zich aan 
gaf en als het hart opengaat, 
beqint de mens eerst te leven. 
Dan tellen geen gevaren, dan 
telt alleen de zaak waarom het 
gaat, de zaak van het Vader
land; na de bevrijding eerst 
verbazing, dan teleurstelling 
over verwarring, gebrek aan lei
ding, leuzen waarvan men de 
inhoud niet peilen kan, die men 
als een schim naiaaqt. En het 
hart, datliefgehad heeft: het Va
derland, jaagt rusteloos naar 
zijn voorwerp van liefde in de 
bevrijding, naar daden om lief
de te uiten. Het vindt chaos, ver
deeldheid, miskenning, felle po
litieke strijd. En omdat het wei
gert ineen te schrompelen, zich 
te sluiten, komt het in opstand. 
Zou een mens niet fn opstand 
komen, als hij het grootste be
leefd heeft en dan het spook 
van de sleur, de burgerlijkheid, 
de bekrompenheid weer ziet op
komen, als hij de verdoving over 
zich voelt komen van zijn poli
tieke slaap van voor de oorlogî 
Hoe begrijpelijk is dit alles. 
Maar hoe drinqend nodiq is het 
ook, deze zaak tot de bodem toe 
uit te pr.aten. 
Nodiq niet alleen voor U, lezer. 
Nodiq boven alles voor ons volk. 
Want met de oplossinq van dit 
prohleem staat of valt de demo
cratie. 
Als het volk zich wil interesse
ren voor de politiek, voor de 
staatsvorminq dus. dan wordt de 
democratie (hoe democratisch er 
ook gekozen maq worden), een 
huis zonder fundament, een 
mooie appel, die van binnen rot 
is, een aevel zonder meer. 
Dat qeldt met name voor dat deel 
van ons volk, dat de consequen
ties van een politiek inzicht in 

.de bezettinqstiid hee)t durven 
aanvaarden, dat er ziin leven 
voor inzette om de democratie 
te redden of brerler, om rle vrij
heid van ons volk te redden. 
Het reqent verwijten tecrnn het 
reaime van voor 1940. Wii heb
ben ze ook. Maar, het is een 
zaak van rechtschapenheid en 
fatsoen om de fout in dat alles 
op te sporen. 

* 

WAT KAN IK 

NOG DOEN? 

En die fout is deze, dat ons volk 
zich distancieerde van de poli
tiek. Dat heeft op de duur de 
kracht van ons parlement ver
lamd. 
De fout zit niet in het partijen
stelsel. Er is geen ander middel 
om ook minderheden recht te 
doen wedervaren. Wilt U. één 
grote partiF Dat betekent dict�
tuur van de meerderheid. Wilt 
U slechts twee partijen? Dat be
tekent ook verwaarlozing van 
minderheden en is zeker geen 
bewijs van hoge politieke volks
ontwikkeling. 
Integendeel. Hoe bezwaarlijk ook 
de Hollandse verdeeldheid is, ze 
bewijst één ding: dat hier en 
daar in ons volk nog springle
vende interesse -voor het politie
ke gebeuren is. 
Het voortbestaan der democra
tie is gewaarborgd als het vc;>lk 
zelf meeleeft met en deelneémt 
aan de politiek. D.w.z. de relatie 
tussen volk en parlement, moet 
hersteld worden. Zo maakt men 
zich dienstbaar aan de goede 
zaak, de zaak van ons volk en 
de democratie. 
We waren voor 1940 in een ge
vaarlijke situatie. Dit was de 
schuld van ons volk .zelf, dat zich 
afzijdig hield en daardoor de bo
dem onder de voeten van het 
parlement vandaan trok, het 
parlement deed verstarren. In 
het verzet zijn vele Nederlan
ders tot politieke bewustwording 
gekomen. Dat maq nu niet weer 
verloren gaan. Werpt U fn de 
strijd. Ja, wrijf Uw ogen maar 
uit. Politiek betekent ook strijd. 
Door strijd vindt de opbouw van 
de staat plaats. Het is de strijd 
van meningen, van beginselen, 
en levensbeschouwingen. Wie 
dit ontkent, ontkent het leven. 
Hitler deed dat, hij schakelde 
die strijd uit en daarmee ook de 
democratie. Hij smoorde andere 
overtui9in9en in bloed. De de
mocratie alleen erkent het recht 
van alle overtuigingen (behou
dens die welke de democratie 
zelf aantasten). 
Kunnen we het dan niet eens 
worden op één standpunt? ,.Ja", 
zeqt Mijnheer Jansen, ,.op mijn 
standpunt, want ik ben neutraal 
en heb het nationaal belang op 
het oog." .,Dat dacht U maar," 

RECTIFICATIE 

in "De Zwerver'' van v?rige 
week zijn in het hoofdartikel en· 
kele zinstorende drukfouten ge· 
slopen. 
Begint het artikel met de zin: 
,,Het is een geheim, dat ......... ", 
in werkelijkheid moet dit zijn: 
,,Het is geen geheim, dat ......... " 
Behalve deze fout kwamen nog 
enkele andere, minder storende 
fouten voor. Wij bieden onze 
lezers hiervoor ons excuus aan 
en spreken de wens uit, dat dit 
in het vervolg zo veel mogelijk 
zal worden vermeden. 

zegt Mijnheer Pietersen, ,.Uw z.g. 
nationaal belang is juist zeer 
gevaarlijk voor ons volk." Heeft 
Mijnheer Pietersen minder recht 
om te spreken dan mijnheer 
Jansen? Toch zeker niet omdat 
de laatste zich neutraal noemt. 
Neutraliteit is een begrip, dat in 
dit verband niet past en wie het 
gebruikt is arrogant of dema
goog. 
.,Idealen gevraagd" heet een ar
tikel in "De Koerier" van 8 Ja
nuari 1946. De schrijver houdt 
een hartstochtelijk pleidooi voor 
de jeugd, die om idealen 
schreeuwt. Hij verfoeit het, dat 
nu lan9zamerhand weer wiggen 
gedreven worden in ons volk. 
Hij wil een ideaal, dat sterker is 
dan verschil in godsdienst en 
politiek, stand en opleiding en 
hij eindigt met: 
.. Waar is de man, dien wij ver
trouwen en beminnen, en die ons 
in voorspoed en teg�nslag dit 
idealisme voorhoudt?" 
Mijn vriend, die mij dit voorlas, 
zei: .. Weet je, wat voor antwoord 
ik daarop heb? ... . Hitler". Ver
bluffend juist getypeerd. Inder
daad deze man vraagt om Hit
ler. Realiseer U toch, lezer, dat 
dit schrijven letterlijk de menta
liteit van het Duitse volk in 1933 

weergeeft. 
De schrijver snapt er niets van. 
De eenheid, die hij wenst, ligt op 
het kerkhof, het politieke kerk
hof, waar het volk politiek dood 
is, en soldatenlaarzen alle le
venstekenen van politieke zelf
standigheid vertrappen. Idealen 
ontbreken ons. Maar geen een. 
heidsidealen, ook geen strijd
idealen. Beide zijn afç;ieleide be
grippen. 
Waar het eerst om gaat, is dat 
ons volk bij idealen gaat leven, 
geboren uit beginselen. Dat zijn 
de idealen van een vrij volk. En 
dat betekent dan, zoeken van 
overeenstemming met hen, die 
op politiek gebied hetzelfde 
voorstaan en soms alleen samen
werking op bepaalde punten, 
waar overeenstemming is. Dat 
betekent ook strijd, waar over
tuigingen botsten. 
Nog eens, wie dit ontkent, ont
kent het leven zelf. 
Ga dan, lezer, de moeilijke weg 
naar de politieke partij van Uw 
levensovertuiging en werk daar
in door met Uw eigen overtui
ging. Dat is de weq tot herstel 
der democratie. Dat is U dienst
baar maken aan de zaak van 
ons volk. 
En als de politieke strijd U ver
ward schijnt, de corruptie U ont
moedigt, de c;:haos U doet duize. 
len, vergeet dan vooral niet, dat 
de Duitsers nooit van plan ge
weest zijn, ons land bij hun ver
trek ordelijk en gaaf achter te 
laten. -
Een ding moeten velen zich be
wust zijn. Als ze de politieke in. 
tuitie hebben qehad tot het ver
zet tegen de Duitsers, sluit dat 
niet in, dat het politiek begrip 
U nu, na de bevrijding vanzelf 
aanwaait. 
iDit begrip moet U kweken. Als 
U zich in het bouw- en strijdto
neel der Vaderlandse politiek 
begeeft, dart eist dit: activiteit, 
meeleven en boven alles studie. 
U moet zich inwerken in de pro
blemen, U moet langzamerhand 
Uw beginselen leren confronte
ren aan de politieke gebeurte
nissen iÎl ons volk. 
De verwerkelijking van het ide
aal van een bewust en verant-

• woord politiek inzicht is winst 
voor Uzelf en bovenal voor ons
volk.
De weg daartoe staat open. Ze
is moeilijk te gaan, maar ze
geeft een rijke voldo�eninçr en
maakt Uw verzet van voarheen
zinvol. 

H. v. ll.

* 

Kort verslag d.d. 2 Februari. 

Zoals gewoonlijk opende Sjef de Groot deze ver
gadering met een minuut stilt� voor onze gevallen 
makkers. Hierna verontschuldigde hij zich voor 
zijn te laat komen en moest tot zijn spijt mede
delen dat geen der beide vertegenwoordigers aan· 
wezig was. Zoals hem brdcend was, waren beide 
wegens ziekte afwezig. Door deze afwezigheid 
ontbreekt hem het materiaal voor deze vergade
ring. Echter wilde hij vast beginnen met de he
spreking van de a.s. Reunie-plannen, in de huop 
dat alsnog een van beiden zou komen met de no· 
dige besprekingspunten. 
Deze hoop werd niet teleurgesteld, want inmiddels 
trad Leo de zaal binnen, die natuurlijk door ver· 
voersmoeilijkheden, niet op tijd aanwezig kon zijn. 
Weliswaar hàd-den enige weken van ziekte hem 
verhinderd, zijn werk te doen, doch hij bracht 
een agenda voor de besprekingen mede. Allt!r· 
eerst werd de Propaganda-actie besproken voor 
ons mededelingenblad "De Zwerver". Er werd yer
zocht aan hen die nog geen abonnement hadden 
op dit blad, zich alsnog na de vergadering op te 
geven bij Leo, die dan voor verdere afwerking 
zou zorgen. 
Ook werd verzocht in de naaste omgeving pro
paganda te maken met onzen Zwerver. 

No. 2. Naar aanleiding van ingekomen klachten 
over de inhoud van dit blad, werd medegedeeld 
dat vanuit Amsterdam beloofd was zo spoedig 
mogelijk artikelen van Brabant in de Zwerver op 
te nemen. Ook het feit dat men het blad te 'J,fles
ters noemt zal op deze manier opgelost worden. 

No. 3. De a.s. Reunie te Eindhoven. Hierover is 
aan alle Comm. leden een voorstel toegezonden, 
door de Prov. Vertegenwoordigers opgemaakt. De 
bespreking van dit voorstel werd uitgesteld tot na 
de vergadering. Voor het Comm. lid P. Werz uit 
Rosendaal, die wegens drukke werkzaamheden had 
moeten bedanken, werd de Heer Prins uit Breda 
verzocht zitting te nemen. 

No. 4. Nogn,1aals Autobiografiën. Sjef de Groot 
slaakte een erbarmelijke zucht. Dit, zo zeide hij, is 
wel een zeer teer punt. Ik wil echter thans niet 
lang meer bij dit punt stil blijven staan en meteen 
een termijn vast stellen. Degenen die op 28 Febr. 
a.s. hun Autobiografie niet aan het bureau Bra·
bant helfben opgezonden, zullen van lidmaatschap
der Stichting zowel als van een eventuele legitima
tie moeten afzien.

No. 5. De auto van Leo is door betr. instantie 
niet langer beschikbaar gesteld. Hierdoor is het 
noodzakelijk geworden een beroep te doen op de 
aanwezigen. Hoewel niet allen tegelijk van hun 
zitplaats opstonden werd toch een oplossing ge
vonden. Er werd een wagen beschikbaar gesteld 
maar ...... zonder banden. Hier meende Leo ech· 
ter wel iets op te weten. 

N. 6. Daar tot voor enkele maanden de admini·
stratie van ons afwikkelingsbureau niet zo bijzon
der functioneerde, zijn er enquetes voor werkzoe
kenden verloren gegaan. Aan hen die nog werk
zochten werd verzocht, om na de vergadering een
formulier af te halen en dit nogmaals ingevuld op
te zenden'.

No. 7. Materiaal voor de a.s. tentoonstelling. 
Nogmaals werd verzocht materiaal op te zenden 
voor de a.s. K.P. tentoonstelling, daar nog zeer 
weinig materiaal was binnengekomen. 

No. 8. Een verzoek om een derde pasphoto. Daar 
ook het afwikkelingsbureau Brabant over een 
archief wil beschikken werd verzocht, na de twee 
pasphoto's welke bij de autobiographie waren ge
voegd nog een derde pasphoto op te zenden, 
waarop aan de achterzijde naam en adres, naam 
K.P. en schuilnaam vermeld staat. 

No. 9. De rondvraag. Hieraan werd deelgenomen 
door Hein, Huib en Ciel Bal. 

No. 1 stelde de vraag hoe het nu uiteindelijk 
stond met de verhouding tussen onze K.P. en de 
G.O.LW. Of het nu niet nuttig geacht werd om 
alle K.P .-ers toe te laten treden tot deze Gemeen
schap. Hierop volgde een heel debat tussen Sjef 
de Groot, Hein en Cor van Hooft uit Breda, die 
ook als KP.-er tot de aanwezigen behoorde. Daar 
men niet tot een resultaat kwam, vroeg Sjef of hij 
deze kwestie op de a.s. Topvergadering mocht 
aanroeren. Hierin werd toegestemd. Het was een 
gemoedelijk debat, waarin de div. meningen na 
eens niet onder slpelen of banken werden. gesto· 



ken. Hopelijk krijgen we in de toekomst meer 
van deze debatten. 
Huib, vro�!l' of het bekend was, dat er S.D.-ers 
worcf'en �nJgelaten? Deze vraag wekte wel enige 
o�steltems, want anderhalf jaar geleden zou ze
met gesteld zijn geworden. Nu was het echter een 
punt ?at wel de aandacht vroeg. Hein vroeg deze 
k�est,e te mogen onderzoeken, doch Sjef wilde 
dit gaarne zelf doen. Hierna werden namen. en 
gejJ!vens doorgegeven. 
Ciel Bal kwam met de vraag, of in <>eva! van Daan 
al meer licht gebracht was. 

" 

Hierover wilde Sjef gaarne na de ver<>aderin<> 
Daan zelf even spreken, hoewel hij wel ;ast ko� 
vertellen dat er degelijk aan gewerkt werd. 
Na deze rondvraag, vroeg Leo v. Druenen nog 
even het woord om opheldering te geven over en
kele zaken. Er was n 1. correspondentie binnen
gekomen, waarvan hij niet de oorsprong kon vast-

' stellen nog den afzender kende. Ook deze kwes
ties werden opgelost. 
Hierna sloot Sjef de Groot de vergadering op de 
gebruikelijke wijze n.l. door één minuut stilte 
om hen die vielen in onze gelederen te herdenken'. 

Commissie-vergadering. 

Hierin werd beslot�n voorlopig de datum vast te 
stellen op 27 April, terwijl met spoed een formu-
lier met vragen zou worden rondgestuurd om een 
overzicht te krijgen hoeveel personen verwacht 
konden worden. 
Tevens kwam Mevr. Reichert met de aanbieding 
van een band, die voor d,eze avond zijn krachten 
gratis wilde geven. 
Besloten werd over veertien dagen bijeen te ko
men, om de verdere organisatie te bespreken. 

Brabant, LELOX. 

Sta geen materiaal en gegevens 
voor het Gedenkboek af aan 
andere instanties dan, aan de 
Gedenkboekcommissie. 

KORT VERSLAG 
VAN DE BUREAUVERGADERING 

DER G.A.C. OP 6 FEBRUARI 1946 

Naar aanleiding van de Notulen van de · vorige 
vergadering werd uitvoerig gehandeld over on
derscheidingen, uit te reiken aan illegale wer
kers. Deze aangelegenheid zal in een breedvoerig 
gemotiveerd schrijven nogmaals aan de betreffen
de instanties worden uiteengezet; er zal op gewe
zen worden, dat de illegale werkers herstel van 
onrecht wensen (o m aan ondsrgedoken ambte
naren, en een behoorliike pensioenering van nage-
laten betrekkingen), maar zeer beslist geen onder
sch�idingen ook al, omdat deze nimmer naar bil
lijkheid kunnen worden verdeeld. 
Daarna werd behandeld een concept-memoran
dum, welke namens de G.A.C. aan de Minister
raad zal worden gezonden en waarin de vele 
klachten uit onzen kring zullen worden uiteenge
zet; besloten werd dit concept eerst nog om te 
werken en in het bijzonder scherper te motiveren. 
In Parijs komt een Internationaal Congres van 
Illegale werkers bijeen; overeenkomstig het besluit 
van de plenaire zitting der G A.C., zullen wij niet 
tot een Internationale Vereniging toetreden, maar 
zulien wel een tweetal personen van ons bedoeld 
Congres bijwonen om poolshoogte te nemen van 
de besprekingen. 
Medegedeeld werd, dat in alle gemeenten zal 
worden bekendgemaakt, dat de ambtenaren, die 
destijds aanklachten hebben inoediend bij een 
Zuiveringscommissie tegen hun chefs en die in een 
mm:ilijke positie zijn komen te verkeren indien 
hun chefs toch zijn gehandhaafd, th:ms de moge
lijkheid zullen verkrijgen om maar een andere Ge
meente overgeplaatst te worden in een minstens 
geli j·kwaardige rang. 
Besloten is om de volgende week uitvoerig van 
gedachten te wisselen over de vraag, wanneer de 
G.AC. haar werkzaamheden zal beëindigen.
Over 'enstcmming van gedachten daarover bestaat
nog allerminst; de suggestie werd gedaan om de
C.A.C. te ontbinden op de dag, waarop de nieuwe
2e Kamer bijeen zal komen. 
Benoemd werd een commissie om te komen tot 
het vervaardigen van een documentaire film van 
het verzetswerk. Op verzoek van het thans be
staande Eregrafhof-comité heeft het Bureau Toorts 
een lijst van dertig personen opgesteld, die ter 
vervanging van het huidige het definitieve comité 
zouden kunnen uitmaken; er is vooral rekening 
mede gehouden, dat dit comité zal bestaan uit 
personen, afkomstig uit alle deelen van het land. 

'. 1 M.

Niemand schonk bijzondere aandacht 
aan het jonge vrouwtje, dat met een 
baby en1 een meisje van een jaar of 
zes, in het hoekje van de overvolle 
derde klasse-coupé zat. 
Er was ook weinig opvallends aan 
Anny l:ek een gewoon aardig jong 
moedertie, dat met haar kinderen op reis was. 
Toch scheen de dikke Duitser die omdat alle Wehrmachtscoupé's 
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beze;waren, na�st haar was neergevallen,haar erg _1nteressant te vinden. Hij
deed tenminste alle moeite haar aandacht te trekken en toen dit niet 
zo vlot ging, als hij misschien had verwacht, begon hij met den schat
ti�en kleinen jongen te spelen, waar 
h11 mee_r succes bij had, want deze, 
nog met wetend van oorlog en 
rassenhaat, schonk hem dadelijk een 
stralende kinderlach. 
De edel-germaan hierdoor kennelijk 
gevleid begon toen een gesprek over 
kinderen en zei o.a. dat het geen 
wonder was dat Anny's kinderen zo 
"hübsch" waren, immers met zo'n 
"Liebchen als moeder kon dit niet 
anders." 
An lachte maar eens en dacht 
onderwijl: 
"Man, je moest eens welen, dat dit 
"Liebchen" gisteren zes revolvers 
wegbracht en thans op weg is twee 

. ,,hübsche" jodenkinderen in veilig
heid te brengen. 
Daar ze dit echter alleen maar 
denken kon, was ze wel genoodzaakt 
zijn flauwe complimen�jes de hele 

reis aan te horen. Daar er echter 
ook aan een reis van enige uren 
een eind komt was zij eindelijk, na
dat hij haar eerst nog galant uit de 
trein geholpen had, van haar praat
gragen buurman verlost. 
Voor het station zou haar vriendin, 
waar kleine Maxje een tehuis zou 
krijgen, met de kinderwagen wach
ten, en zou An, Fietje weg gaan 
brengen:. Bij aankomst bleek er ech
ter noch pleegmoeder noch kinder
wagen te zijn en toen er na een 
half uur nog niemand verscheen, be
sloot zij om zelf Maxje maar te 
gaan brengen; het was gelukkig maar 
een half uurtje lopen. 
Aangekomen bij het a.s. tehuis van 
de baby bleek dat de vrouw des 
huizes die morgen ernstig ziek was 
weggebracht en dat het dus on
mogelijk was, de kleine jongen daar 
te laten. Dan maar eerst Fietjes 
pleegmoeder opgezocht, misschien 
dat deze raad voor de kleine Max 
wist. Een bus of tram ging die rich
ting niet uit, dus maar weer vol 
moed op stap; het was nog wel een 
flink eindje en met een tamelijk 
zware baby, een tas met eerste Óe
nodigdheden en Fietje aan haar, 
rokken, viel het niet mee. Maar 
er zat niet anders op, het was ge-, 
lukkig droog weer en niet erg koud. 
In een der villawijken vo,nd ze het 
opgegeven adres. Het huis zag er 
reeds van buiten pijnlijk verzorgd 
uit, de kleine meid kwam in elk ge
val in een nette omgeving. 
Op haar bellen, verscheen een keu
rig die111stmeisje, �ie An met de kleu
ters in een klein, ijskoud spreek;;, 
kamertje liet, waar even later de 
vrouw des huizes verscheen. 
Deze monsterde met vlugge blik het 
groepje voor haar en zei toen met 
een afgemeten stem: 
,,U moet mij niet kwalijk nemen, 
mevrouw, maar dit kind, met een 'blik 
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op het muizensnuitje van Fietje, 
ziet mij er veel te Joods uit, ze 

is trouwens ook veel groter dan ik 
gedacht had,· het jongetje is veel oge
lijker, maar een luierkind zou mij 
toch te lastig zijn. Op aándringen 
van een onzer vrienden heb ik mij 
beschikbaar gesteld om een Joods 
kind in huis te nemen, maar ik moet 
toch allereerst aan mijn eigen veilig
heid denken. 
Het lijkt mij daarom ook het beste, 
dat U nu meteen weer vertrekt. Er 
mocht eens bezoek komen en dan 
zou er allicht gepraat worden." 
Met moeite hield An alle lelijk 
woorden in, die haar in gedachten 
kwamen en zei alleen: ,,Ik begrijp 
U volkomen, mevrouw Elschot, ik 
zou Fietje hier niet graag achter 
laten, want het kind zou zich nooit 
thuis voelen." 
Even later stond ze als ee11' weg
gejaagde bedelvrouw weer buiten, 
met een steeds zwaarder wegend 
Maxie en een van moeheid dreine
rig Pietje. Maar An had voor hetere 
vuren gestaan, dus de moed opgeven 
deed ze nog niet. Een paar lanen 
verder woonde een ver familielid, 
daar zou ze even kunnen rusten, de 
kinderen verzorgen en verder raad 
schaffen. 
Toen ze daar echter niemand thuis 
trof, en ook Maxje drenzerig werd, 
van honger en nattigheid, werd het 
zelfs haar wat te bar. Wat moest 
ze nu? De kinderen weer mee terug 
nemen naar Amsterdam ging niet, 
daar zij ze daar nergens kon onder
brengen. Ze in haar eigen huis op
nemen ging evenmin, haar man en 
zij waren door het illegale werk 
veel op reis, hun eigen dochtertje 
vo!ild dan bij Oma een tehuis, maar 
deze kon er op haar leeftijd, on
mogelijk nog twee kleuters bij ver
zorgen. 
Ineens bedacht �, dat in het vol
gende dorp Ds. Nieuwkoop woonde; 
ze kende hem alleen °van naam, maar 
wist, dat hij zo mogelijk helpen zou. 
Gelukkig vond ze vrij gauw een 
bus, waarmee ze na een kwartier 

reeds vertrekken kon en een half 
uurtje later belde ze aan de pas
torie, waar ze door de wat geagi
teerde domineesvrouw zelf werd 
opengedaan. 
"Nee, dominee was op ziekenbezoek 
en mevrouw had het erg druk, ver
wachtte logé's en het liep aT tegen 
etenstijd. Ze wilde An natuurlijk wel 
even te woord staan, als het ten'-

minste niet te lang duurde ...... " 
Maar daar de domineesvrouw, on
danks haar wat koele ontvangst toch 

het hart op de juiste plaats had, zat 
An al gauw in de warme huiskamer, . 
waar voor haar en Pietje vlug een 
bordje soep werd opgeschept, terwijl 
de dochter des huizes zich over Maxje 
ontfermde. Mevrouw Nieuwkoop was 
inmiddels op stap gegaan, om een 
pleegmoetler voor den kleinen jongen 
te vinden. Kwam dit in orde, dan 
kon Anny met een gerust hart ver
trekken, want Pietje mocht, voorlopig, 
in de pastorie blijven. 
En het kwam in orde, zodat An, dood
moe, maar innig dankbaar, nog net 
de laatste trein kon halen. 
Gelukkig alles was toch nog goed ge
komen en over een paar uur was ze 
thuis. 
Dit werd echter weer een teleurstel
ling, want daar de lijn halverwege
de thuisreis, onklaar was gemaakt, 
zaten de passagiers uren en uren in 
de koude, donkere coupé's en toen 
de trein eindelijk ver na middernacht 
aankwam, was de spertijd lang voor
bij en werd de nacht zo goed en 
kwaad als dit ging in de wachtkamer 
doorgebracht. 
's Morgens zo vroeg dit mogelijk was, 
werd de tocht door de nog donkere 
stad aanvaard. 
Doodmoe, pijnlijk. koud en hongerig, 
werden Ans gedachten hoe langer hoe 

somberder. ,,Hoelang zou dit alles nog 
duren, hoeveel mensenlevens nog ge
offerd worden? Nog was hun klein 
gezin gespaard, maar kon er niet elk 
ogenblik iets gebeuren? Het gevaar 
dreigde hen aan alle kanten. Hadden 
mensen als Mevrouw Elschot eigenlijk 
geen gelijk om eerst op eigen gemak 
en veiligheid bedacht te zijn?" 
Dan ineens was ze thuis, waar een 
bezorgde echtgenoot, vlug de kachel 
aanmaakte, haar van warm drinken 
en brood voorzag en vol belangstel
ling luisterde naar haar belevenissen. 
Wat was het een weldaad weer thuis 
te zijn, een grote rust kwam over 
haar, vlug liep ze naar de slaap
kamer en bukte zich over haar lieve, 
blonde kindje, dat onbewust van moe
ders aanwezigheid rustig doorsliep En 
plots kwam er een grote dankbaarheid 
in Anny's hart. 
Hoeveel goeds bezat zij nog, hoe
veel goeds had ze al genoten, moest 
zij bij zoveel rijkdom niet helpen, 
waar anderen ten onder gingen? 
En als een gelofte, dacht ze : Zij en 
haar man, ze zouden doorgaan, on
danks al1es, hun bescheiden krachten 
gevend voor de zaak der gerechtig
heid en naastenliefde. 
God had hen op deze weg gebracht. 
Hij zou hen verder helpen, ook dan 
als er grotere offers van hen ge
vraagd zouden worden. 
Zij zouden dienen. 
En reeds half in slaap, fluisterde ze 
de woorden, van een pas gelezen ge
dicht: , En dienen eist het offer, en 
de plicht". 

C. Q.-S.



G�DEHXBOEK. 

. Wist U dat . ? 

met het Rijksbureau voor Oorlogs
documentatie een overeenkomst is 
gemaakt, waarbij wederzijds uit
drukkelijk is vastgesteld, dat alle 
gegevens en materiaal over het 

LO- en LKP-werk in eerste instan
tie voor het Gedenkboek worden 
bestemd, en alleen door de Ge
denkboekcommissie wordt verza
meld. 

het Gedenkboek alleen kan slagen, 
wanneer alle L.0.-ers en K.P.-ers 
hieraan medewerking verlenen; 

hieraan nog het een en ander ont
breekt; 

hierin ten spoedigste verandering 
moet komen, wil ons plan niet op 
een totale mislukking uitlopen. 

daarom binnen korte tijd richtlijnen 
en instructies komen. 

DE REGENBOOG 

De regisseur R. Perelstein is de eerste, die 
aan het Russische verzet vorm en gestalte 
heeft gegeven. 
Hoog, zeer hoog grijpt hij; we hadden van 
een kunstenaar van zijn formaat niet an
ders verwacht. Zijn beeldenreeks toont ons 
het verborgen verzet van het Russische boe
renvolk tegen den Duitsen overweldiger. 
Voorzichtig speurt hij rond in de diepten 
van de simpele volksziel, door geen over
beschaving verzwakt. 
Een sterk aangevoeld gemeenschapsbe
lang pwingt de bevolking van het kleine 
dorp tot een daadwerkelijk en lijdelijk 
verzet, waartegen alle Duitse pogin
gen te pletter lopen. Overal verbeten ge. 
zichten, zwijgende monden, niet-begrij
pende ogen en traag opvolgen van de be
velen. In een snel tempo, waarin de span
ningen worden opgevoerd, vliegen de beel
den aan ons voorbij en in vaak ontroerende 
close-ups naderen we het hoogtepunt, de 
bevrijding van het dorp door de partisanen. 
Een rolprent van verbluffende schoonheid, 
wat ons echter niet de ogen mag doen slui
ten voo'r de "maar", die eraan verbonden
is. Wij kunnen het natuurlijk niet eens zijn 
met de tendentieuse strekking, die er ip. ligt. 
De woorden van haat en vergelding, ge
sproken door een vrouw aan het einde der 
film, zijn in lijnrechte tegenstelling met de 
leer der Christelijke naastenliefde, die ons 
leert, dat ook tot in de diepste afgrond van 
het kwaad de reddende hand van Gods 
barmhartigheid reikt en dat we alleen ver
plicht zijn om aan te dringen op een recht
vaardiqe straf. Het is om deze reden dat 
wif het toejuichen, dat deze film alleen. toe. 
gankelijk is voor p�rsonen boven de acht
tien jaar, hoewel "geestelijk volwassen"
ons een beter criterium lijkt. 

Alles staat ,n het teken 

van het Gedenkboek!!! 

v. 
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Ik kijk maar liever niet meer naar de jonge berken,
die wij tijdens het half uur luchten kunnen zien; 
hun schoonheid kan mijn ziel niet meer verwerken
en als ik er te lang naar kijk dan zou misschien

van mijn gezond verstand de allerlaatste schans, 
waar hijgend nog mijn ik tegen de waanzin vecht 
en zich wanhopig klemt aan elke kleine kans 
in eindeloze strijd, die slopend wordt beslecht 

� tusschen vier vuile, kale muren, waar mijn lied�x zijn vleugels lam tegen vervloekte tralies slaat �en elke lange dag een zwaarder wachten biedt A
·

en telkens knagender verlangen achterlaat,
� 

� dàn zou misschien die allerlaatste schans bezwijken QX en· ik mijn moede hoofd tegen de celwand slaan - A
x x Ik durf niet naar die jonge berken meer te kijken

X 
� 

omdat ik aan hun schoonheid niet kapot wil gaan.
X 

X 
Jet R. 

X 
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�enlwoe&: DE GESCHIEDENIS VAN DE LO. EN LKP.

Vrijwillige Medewerking. 
Heb ik in ons vorig nummer van "De Zwer
ver" melding gemaakt van het feit, dat de 
Gedenkboekcommissie andere wegen zocht 
om de verzameling van de gegevens en het 
materiaal voor het Gedenkboek zo vol
ledig mogelijk te doen slagen, thans wil ik 
in enkele korte bewoordingen een ogenblik 
stil staan bij het onderwerp: ,.Vrijwillige 
Medewerking" 
Niet alleen kan het verzamelen slagen door 
de actie van enige vaste krachten - dus 
leden onzer organisaties, die voor een be
paalde tijd. voor deze speciale taak aan ons 
bureau zijn verbonden - doch ook overi
gens voor alle leden onzer organisaties, 
hetzij dat zij direct of indirect een aandeel 
hebben gehad in de verzetsstrijd, ligt ten 
0Pë1chte van dit onderwerp een speciale 
taak. 
Reeds eerder is in ons blad opgemerkt, dat 
het welslagen van een Gedenkboek in grote 
mate afhankelijk is van de medewerking van 
ALLE leden onzer organisaties en we wil· 
len daarom•bij herhaling de aandacht ves
tigen op het grote aandeel, dat de leden bij 
het VERZAMELEN kunnen hebben en dat op 
deze wijze kan worden bereikt. 
Er zijn LO-ers en KP-ers, die van mening 
zijn, dat hun werk van te weinig betekenis 
is geweest om daarover iets op papier te 
zetten. 
Deze mening is fout, radicaal fout!!! 
Wanneer straks de Gedenkboekcommissie 
zich zet, om ons werk tot in alle onderde
len te beschrijven, dan moeten er gegevens 
zijn. Deze gegevens kunnen alleen beschik. 
baar zijn, wanneer IEDER zich over bepaal
de punten uitspreekt en de nodige inlichtin
gen verstrekt. 
Daartoe worden binnen afzienbare tijd 
vanwege het Secretariaat' richtlijnen gege
ven in de vorm van "Instructies", terwijl bo
vendien een· vragenlijst wordt samenge
steld. Deze instructies en vragenlijst worden 
zo spoedig mogelijk als bijlage van "De 
Zwerver" gepubliceerd. 
In de vragenlijst komen vragen voor, die 
kortweg kunnen worden beantwoord met: 
,.Ja" of "Neen". Er zijn er echter ook, waar
over de leden hun opinie moeten uitspre
ken of waarover gedetailleerde gegevens 
moeten worden verstrekt. Wanneer ieder 
dát naar vermogen doet, krijgen we een 
getrouw beeld van de achtergrond en de 
omvang van ons werk. 
Het zou kunnen voorkomen, dat er vragen 
bij zijn, waarover door een bepaalden 
LO-er of KP-er niets valt mede te delen. De
ze kunnen dan gerust worden overgesla
gen. 

De mogelijkheid bestaat ook, dat het lezen 
van deze vragenlijst U op onderwerpen 
brengt, waaraan niet eerder de aandacht is 
geschonken. In het geval, dat onzerzijds 
vragen zijn vergeten, houden we ons gaar -
ne voor opmerkingen en aanvullingen aan
bevolen. 
Het is zeker niet de bedoeling door deze 
wijze van werken het bijeenbrengen van de 
gegevens van hen die reeds een actie heb
ben ondernomen, te doorkruisen. Wij willen 
slechts trachten, het op deze wijze zo goed 
mogelijk aan te vullen. 
In het algemeen geldt, dat we nooit TE 
VEEL gegevens kunnen ontvangen. 
Als b.v. één der leden der Gedenkboekcom. 
missie straks gaat schrijven over het onder
werp: ,.De Geestelijke achtergrond van het 
verzet", dan zal er voldoende bouwstof en 
materiaal aanwezig moeten zijn. Dit is ook 
van toepassing op andere onderwerpen. 
Verstaat ieder zijn plicht, dan kunnen wij 
straks met een goed gedocumenteerd werk 
voor de dag komen; met gegevens, die de 
toets der critiek ten volle kunnen weer
staan. Het spreekt wel haast vanzelf, dat 
niet alles, zoals het ons wordt doorgege
ven, in het Gedenkboek zijn plaats zal vin· 
den. Het vormt er echter tezamen het FUN
DAMENT, de BOUWSTOF en de ACHTER
GROND van, en alles wat wordt verzameld 
vo.or ons boék, hope·n wij voorts t.z.t. te kun. 
nen afstaan aan het "Riiksbureau voor Oor
logsdocumentatie", opdat latere historici 
daarin een rijke en betrouwbare bron van 
geqevens over het verzet van de LO. en 
LKP. zullen kunnen vinden. 

Vrienden, dit mooie werk mag niet mis
lukken, als we er gezamenlijk onze schou
ders onderzetten. Ons werk moet dan sla
gen, en het MOETEN is in de geschiedenis 
onzer organisaties altijd omgezet in het 
KUNNEN. 
WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!! 1 
Vervul ook deze taak, als LO-er en KP-er 
naar behoren. 
Met klem van betooq willen wij daarom tot 
slot nogmaals dit drinqende verzoek tot al 
onze leden doen uitqaan: Tracht, geduren
de de tijd, die nog rest, voordat de instruc
ties en vraqenlijsten klaar zijn, zo veel mo
gelijk het contact met de vroegere mede
werkers levendig te houden en laat door 
gesprekken over gevoerde actie, de herin
nering van de feiten zo veel moqelijk weer 
in leven worden geroepen, zodat, wanneer 
de actie op volle toeren kan qaan draaien, 
dan ook door alle leden onmiddellijk kan 
worden aangepakt. 

,,FRITS." 
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PIETER GOOTJES 

geb. 31 Dec. 1915, overl. 11 Febr. 1944 

Onder de strijders, die aan het binnenlandse front hun trouw aan Ko
ningin en Vaderland met het hoogste offer: hun leven, hebben beze
geld, behoort ook Piet Qootjes. Tot die strijd werd hij door 2 sterke 
innerlijke krachten gedreven, n.l. zijn karakter en zijn geloofsovertuiging.
De grondtrek van zijn karakter was trouw. Men kon op hem en op 
zijn woord aan. Die trouw aan zijn Vaderland bewoog hem op 10 Mei 
1940 tot de poging, om Holland te bereiken, teneinde zich daar als 
vrijwilliger te melden bij ons leger. 
De trouw aan het vertrapte vaderland deed hem, die zich toen reeds 
ingeschakeld had in het illegale werk, zonder één moment van aar
zeling weigeren de studentenverklaring te tekenen, of zich in Mei 1943 
als student te melden voor de arbeidsinzet in Duitsland. 
En hoe gro.ver de- inbreuk op onze rechten werd, te feller werd zijn 
verzet. Hij zag het illegale werk als zijn roeping. Van een compromis 
wilde hij in geen enkel opzicht weten. Zijn verzet was niet tactisch, 
maar principieel. Tegenover de totale oorlog van Duitsland, plaatste 
hij zijnerzijds het totale verzet. Hoe haatte hij alle halfheid en slap
heid! Hoe kon hij toornen over en tegen hen, die bij de minste drei
ging van den vijand als rietstengels ombogen, en zich als handlangers 
lieten gebruiken, om diens geweldmaatregelen ten uitvoer te brengen. 
Naast trouw dreef ook zijn geloofsovertuiging hem tot de strijd, welke 
geestelijk karakter hij ten volle doorzag. De' studie van Groen van 
Prinsterer's: ,Ongeloof en, Revolutie" had hem een helder inzicht ge
geven in het revolutionnair, nihilistisch karakter van het nationaal
socialisme, dat onze hoogste geestelijke en nationale goederen met de 
ondergang bedreigde. Zijn strijd deed ook zijn geloofsleven rijpen, zo
dat hij 7 weken vóór zijn "sneuvelen" voor zijn kerkeraad belijdenis 
des geloofs aflegde. ,,Ik wil in mijn leven de wil van God doen" was 
zijn belijdenis. Dezelfde avond begon hij met de voorbereiding van een 
3 dagen later gevolgde en volkomen geslaagde overval van het distri
butiekantoor in zijn woonplaats Baflo. Dat was voor hem - en het 
typeert hem - ook ,de wil van God". Echter, zonder het te weten, had 
God hem die nog zoveel van het leven verwachtte, toebereid tot het 
einde. 

JA·COB PIETER GOOTJES 

geb. 8 Aug. 1920, overl. 11 Febr. 1944 

Naast Piet, en nog eerder dan deze, was ook zijn broer Jaap (,,Koos") 
in het illegale we.rk gekomen. Als volontair ter secretarie te Baflo, was 
hij belast met de uitgifte van persoonsbewijzen en vond daardoor ge
legenheid, om een aantal onderduikers aan ee!1 vals P.B. te helpen. 
Totdat controle hem dwong, om 17 Jan11ari 1943 zelf onder te duiken. 
4 Maanden hield hij het vol om passief onderduiker te zijn; maar toen 
sloeg de verzetsgeest in laaiende vlam bij hem uit. Hij kón niet langer 
werkeloos blijven toezien bij de aanschouwing van zoveel onrecht en 
terreur. Hij kwam in contact met eer:r, K.P.-ploeg in Noord-Oost Over
ijssel, die daar in de zomer van 1943 een felle werkzaamheid ontplooid 
heeft. De éne sabotagedaad volgde op de andere. Hoe leefde en deed 
Jaap in het werk mee, voorzichtig, onverschrokken, vastberaden. Tot 
twee malen toe in het politieblad gesignaleerd, was zijn signalement 
over alle marechausseekazemes verspreid, en daardoor liep hij meer 
dan gewoon gevaar voor herkenning. 
Maar toch sloeg hij een aangeboden gelegenheid om naar Engeland uit 
te wijken, af. Hij zag het als zijn roeping, om hier voor 't vaderland 
te strijden. De brutale rechtsverkrachting bracht de diepste roerselen 
van zijn gevoelig hart in beweging, en dreef hem voort tot de felste 
sabotagedaden, welke in lijnrechte tegenspraak schenen met zijn aard. 
Want Jaap was zacht van inborst, gevoelig van gemoed, gemakkelijk 
in de omgang. Hij wist zich bemind te maken en had vele vrienden. 
Meegaand van karakter, en toch zijn zelfstandigheid. handhavende. 
Maar een sterk gevoel voor recht en aversie van onrecht stootten hem, 
ondanks zijn zachte aard met elementaire kracht in de gelederen der 
K.P.-ers. Zijn medestrijders waardeerden hem, hadden hem lief om 
zijn persoon, om zijn toewijding, om zijn trouw.
En toch, al gaf hij zich met volle overtuiging aan de strijd der be
vrijding - vaak verlangde hij sterk naar het einde van zijn zwerven
om weer rustig en veilig thuis te kunnen. zijn in het ouderlijk huis. Het
einde van zijn zwerftocht kwam, maar op een andere wijze dan hij en 
zijn broer Piet, dachten.

Dat einde kwam 11 Februari 1944. Als gevolg van verraad werden Piet en Jaap ten huize van Claes Bos te Middelstum plotseling overvallen 
door. de S.D. Van overgave wilden zij echter niet weten, zij durfden ten aanzien van de martelmethoden der S.D. niet voor zichzelf instaan, 
en dan wellicht, huns ondanks, hun vrienden te zullerr verraden. Liever verkozen zij met de wapens in de vuist te sterven. Zij verwondden den 
bevelvoerenden S.D.-officier zwaar, zodat de vijand aanvankelijk terugweek. Biddend bereidden zij zich onder de kogels van den vijand, die het 
huis omsingeld had, vóór, op het einde. En God sterkte hen door Zijn genade, zij waren naar eigen getuigenis, beiden bereid om te sterven. Een 
laatste poging om te vluchten mislukte. Jaap werd in het been gewond en kon niet goed meer meekomen. Wel kon Piet nog verder vluchten, maar 
de trouw aan zijn jongeren gewonden broeder, verbood hem dit. Een uur lang verdedigden zij zich op het weiland tegen den vijand, terwijl zij 
papieren, die anderen nog konden schaden', verbrandden. Tenslotte zijn ze onder het mitrailleurvuur van een uit Groningen te hulp geroepen afde
ling van 20 Duitse soldaten, gevallen. 

Qevallen onder Qods vrije hemel, als vrije '.Nederlanders . 
.Als broeders samen geleefd in bet ouderlijk buis. 
Als broeders samen gestreden voor ons, vaderland. 
Als broeders samen gestorven, de annen over elkaar gestrengeld. 

'Ret 'Vaderland getrouwe 
Blijf ik tot in den dood. 

De vijand koelde zijn, nu machteloze, wraak aan hun dode licham�n. Hun stoffelijk overschot werd in Westerveld gecremeerd. De urnen met hun 
as, werden - weer door verraad - 15 maanden later, op de v6óravond der capitulatie, nog door de S.D. van Amsterdam uit Westerveld wegge
haald en meegenomen. Maar: 

'Run ziel in 't eeuwig leven 
'Verwacht den jongsten dag. 

Is hun offer tevergeefs geweest? Neen! Stervend hebben zij overwonnen. Een volk dat niet strijden1 en zijn leven niet wil geven voor zijn onaf
hankelijkheid, toont een uitgedoofde natie te zijn, die het recht op een eigen zelfstandig bestaan in de rij der vrije volkeren verloren heeft. Piet 
en Jaap hebben door hun strijd in de gelederen van het verzetsleger, mede, het zedelijk recht van ons volk op vrijheid en onafhankelijkheid ge
handhaafd. 
En door hun voorbeeld in hun verzetstrijd en in hun moedig sterven hebben zij in wijde kring, vooral bij de jongeren, de verzetsgeest tegen den
overweldiger gesterkt. ' 
De wet van het tarwegraan (,sterven om vrucht te dragen" is ook in hen, ten opzichte van ons vaderland, tot vervulling gekomen. 

Ds. G. 



Wie kan inlichtingen verschaffen 1 

571. Maarten Herman
Bosland, geboren 
te Dordrecht, 22 
October 1924, wo
nende van Slinge
landtlaan 7 Dord-
recht, roepnaam 
Màri. Gearres-

" teerd te Dordrecht
door SD, 6 April 
1944, Juni 1944 
vanuit Rotterdam 
overgebracht naar 
Amersfoort (Block 
7, Nr. 14708). 
Vandaar 11 October 1944 via Neuengamme
en Wede!, 18 November naar Meppen, barak 
8, 1 e helft, nr. tussen 56000 en 59000i Colon
ne Vetter. Eind Februari 1945, begin Maart 

in ziekenbarak te Meppen. 

572 Herman van Duyn, 
geboren 4 Januari 
1901, wonende te 
Utrecht. Gearre,
teerd 26 October 
1944, gebracht nur 
Lloyd Hotel, flll
gende dag nau 
Weteringschans .,C: 
9 Januari 1945, 
toen n.;iar Amers
foort, eind Febc. 

naar Duitslaad, 
Neuengamme, Tan
daar naar Haana• 
gebracht. Nooit iets van hem vernomen. 
Adres was: Predikherenkerkhof 8 bis, te 
Utrecht. Tegelijk met enkele doktoren uit 
hospitaal te Utrecht gearresteerd. 

573 Wie inlichingen wenst omtrent een zekeren 
J--lenri J--lermans, afkomstig uit Amsterdam, 
ongeveer 35 jaar oud, die enige jaren in Duit
se concentratiekampen doorbracht en zich 
daarna aansloot bij het Belgische Onder
grondse Leger, kan deze bekomen bij den 
Heer Antoine Janssens, Markt 21, Maaseik, 
België. 

574 Cornelis Willem 
Kommer, geboren 
21-10-1913, gearr.
8 Augustus 1944, 
naar Arnhem over
gebracht vandaar 
29 Augustus 1944 
naar Amersfoort en 
vandaar 11 Oct. 
1944 naar Neuen
gamme, nadien niets 

meer vernomen, 
vermoedelijk 15 

Febr. 1945 over
leden, Rond fris 
gezicht, glad blond achterover gekamd haar, 
blauwe ogen, mist bovengebit. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Het Hoofd van de Po
litieke Opsporingsdienst 
in het district Win
schoten verzoekt een 
ieder, die inlichtingen 
kan verstrekken over 
door 

CHRISTOFFER 
BROU:WER, 

geboren 22 October 
1905 te Scheemda, café
houder, wonende al
daar, gepleegde mis
daden, daarvan ten 
spoedigste schriftelijk 

mededeling te doen aan voormelde dienst, H. ].
Wichersstraat 10, Winschoten, bij voorkeur on
der vermelding van hetgeen is ondervonden of 
gezien. 
Brouwer, die thans is geïnterneerd, is bij de Land
stonn geweest en• heeft als bewaker gefungeérd 
bij de Duitse concentratiekampen Vught, Amers
foort en Westerbork. Er bestaat ernstig ver�10eden

1 

dat hij zich in die hoedanigheid heeft schuldig 
gemaakt aan beestachtige mishandelingen, o.a. be
staande uit het brandmerken van politieke gevan
genen. 
Kort na de bevrijding van het Noorden des lands 
is er te Scheemda bij de . B.S.-autoriteiten aldaar 
een persoon geweest die mededeelde, dat hij door 
Brouwer was gebrandmerkt en voorts nog be
langrijke aanwijzingen zeide te kunnen verstrek
ken waaruit zou kunnen blijken, dat Brouwer 
zith aan moord zou hebben schuldig gemaakt. 
Tengevolge van het feit, dat de B.S.-autoriteiten te 
Scheemda hebben verzuimd de personalia van 
bovenbedoelden aangever te noteren, wordt het 
onderzoek zeer belemmerd. 

DE L 0.-PLAQUETTES 
"Waar blijvën onze plaquettes?" ,,Tot nu toe 
werden de door ons bestelde plaquettes non- niet 

ontvangen." 
b 

"Ik maak U er op attent, dat tot op heden nog 
geen plaquette werd ontvangen." 
Dit is een greep uit de vele brieven die ons 
over dit onderweïp bereiken. En het w�rdt daar
om tijd van onze kant eens te vertellen, wat er 
aan de han? is .. De fabriek, die van ons de op
dracht ontvmg, is met grote voortvarendheid aan 
het we.rk g:_togen. Na een zeer lange lijdensweg is
het emdeltjk gelukt om de vereiste materiaal
toewijzing te bemachtigen. Maar daarmee was de 
zaak niet klaar. Alle_ materiaal is nu gevonden,
be�alve een hoeveelheid plaatmessing, die uit het 
bmtenla!1d �oet komen. Wat dit wil zeggen, be
hoeft hier met te worden toegelicht. 
Wij hebben het volste vertrouwen dat de fabriek 
haar uiterste best doet om zo s�el mogelijk tot 
de fabricage over te gaan. 
Intussen zijn de bestellingen op het C.B. alle ge
boekt en de reeds overgemaakte gelden op een 
aparte rekening gezet. Bestelling is nog steeds 
mogelijk, bij voorkeur via de districtsleiders. Bij 
rechtstreekse bestelling, moet het nummer van dP 
LO.-legitimatie worden vermeld. Administratief is 
de bestelling het eenvoudigst door girostorting of 
overschrijving, terwijl op het girostrookje het aan
tal wordt vermeld met éle legitimatienummers. 

D.M.

,,Strijdt" is het blad van de R.0.1., de Reunisten
vereniging Oud-Illegalen. Deze organisatie is als 
we goed ingelicht zijn, juist opgericht en wel 'van
uit Rotterdam. 
Zo is er nu dus naast de G.A.C., de G.0.1.W. en 
allerlei stichtingen van ex-illegale organisaties, die 
de band levend wille111 houden, een nieuwe orga
nisatie in het leven geroepen, met een eigen blad. 
Wij juichen dit niet toe. De verwarring is zo al 
groot genoeg. Bovendien richt men negen maanden 
na de bevrijding, als andere organisaties (behou
dens die wélke zuiver Reunistenorganisaties zijn) 
bezig zijn zichzelf te liquideren, niet nog even een 
nieuwe op. 
Maar dit is een reunistenorganisatie, zal men tegen
werpen. 
Als dat zo zou zijn, dan verwijzen we naar derge
lijke organisaties als d� Paroolstichting, de Trouw
stichting en met name de L.0.-L.K.P.-Stichting. 
Waarom moet daar in vredesnaam nu weer een 
nieuwe bij? Omdat hier iedereen kan toetreden, 
zal men beweren. We werpen tegen, dat als dit 
een reunistenorganisatie is, men bij elkaar moet 

brengen wat uit hoofde van oude relaties bij el
kaar hoort en zulks voor gezèlligheidsdoeleinden. 
Het bijeen brengen van elkaar onbekenden heeft in 
verband met het gezelligheidskarakter van een 
reunistenorganisatie geen zin. 
Intussen betwijfelen we sterk of R.O.I. een reunis
tenorganisatie is. De statuten zouden dat doen. ver
onderstellen maar het blad van R.0.1., ,,Strijdt", 
zeker niet. 
In dit opzicht blijft een verwarring in de geest 
der oud-illegale werkers heersen, die ook de 
G.O.I.W. al P<!rten gespeeld heeft. 
Wat wil men? Gezelligheid en herinnering? Noem 
dan je blad niet: Strijdt. Wil men actie der oud
illegale werkers in verband met problemen van de 
dag? Vermijdt dan de naam "reunistenorganisatie". 
Ter inleiding schrijft men in "Strijdt" een artikel, 
onder het motto: ,,Wij wensen elkaar niet te ver
liezen". Dus men wil de band, die er was, levend 
houden. Maar in het artikel zelf, schrijft men: 
"En daarom deze reunie, dit appèl tot verzet, voor 
al degenen, die ook vroeger de weerstand en het 
verzet hebben gedragen." 
Welk een verwarring; wil men weer verzet, richt 
dan een verzetsorgani�atie op en geen reunisten
organisatie (wijzig dan levens de statuten, R.0.1. !). 
Maar besef dan goed dat U met beide benen in 
de politiek terecht zult komen, ondanks alle idea-
lisme. • 
Wij voor ons kunnen onze oud-illegale vrienden 
niet adviseren zich in dit nieuwe buskruitvat te 
wagen. H. v. R. 

* W.,aa,uk S1'tijdm�,
In_ de ,,�ededelingen" der G.O.I.W. van 24 Januari lees 1k van een plan, dat door de G.0.1.W.wordt opgezet om te komen tot georganiseerde hulpaan oorlogspleegkinde:en, d.w:2· voornamelijk hetplaat�en van N.S.B.-kmderen m gezinnen inplaatsvan m kampen. 
Nu he?be1?- · we hier aan de Veluwezoom al iets indeze nc�tm� gedaan'. er zijn kleine comité's gevormd, die zich met dit werk beziohouden. Meestal staat de zaak onder leiding van de; plaatselijk leiderder L.O., terwijl in de eerste plaats de oude L.0.med��erkers weer zijn ingeschakeld. Ofschoon dem�e1!tJkh:?eo v�or�l hier zeer groot zijn (veelhmzen zijn vern1et1gd of beschadigd, er is geenbeddegoed) hebben we toch al niet zonder succesgewerkt. 
Ofsc�o?n nu dit G.O.I.W.-initiatief door een iedertoegeimcht zal worden, meen ik toch, dat hetplaatsen van N.S.B.-kinderen het allerbeste door L

_.�.-ers ��I gelukken. Zij immers hebben ervaring bij dergelijk werk en ook beschikken ze over veel adressenmateriaal van personen, die iets voor een 
ander over hebben. 
Zou het daarom misschien niet nuttig zijn, als door onze "top" een dergelijke actie ontketend wordt? Ongetwijfeld ziin velen van ons op het ogenblik beu van allerle1 baantjes, het zitten in commissies enz., waardoor ze eerst meenden het vader
land te kunnen dienen, maar die volslagen nutte
loos blijken. Wellicht zal juist daardoor grc,ot 
enthousiasme te vinden zijn voor concreet werk 
dat een directe bijdrage is tot opbouw van Neder�
land. 
Met hartelijke groeten, 

s. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ADVER TENTIES 

Het Secretariaat van de Gedenkboekcommissie 
heeft dringend behoefte aan 

DRIE SCHRIJFMACHINES 
Wie van onze leden ziet een mogelijkheid om ons 
hieraan te helpen? We willen graag lenen, huren 
of kopen. 

De Heer en Mevrouw 
VAN RHEENEN-RAHUSEN (Rendorp-Anki) 
zeggen hierbij hartelijk dank voor de blijken1 van 
belangstelling tijdens hun huwelijk ondervonden en 
in het bijzonder voor het fraaie geschenk ont
vangen van hun vrienden der K.P. Amsterdam. 

Vondelstraat 1 ta 

Oud K.P.-er, die zich kort geleden heeft geïnteres
seerd in een zaak in oliën en vetten, teneinde zich 
een positie in de maatschappij te verschaffen 

ZOEKT AFNEMERS VAN ALLE 
SOORTEN OLiëN EN VETTEN 

Pennsylvania Lubricating Oil Trading Company, 
Wilgenstraat 35-41 te Rotterdam. Telef. 46770. 
Brieven onder nr. 114 van dit blad. 

De Heer en Mevrouw ]. E. Hagenouw-Nout 
(schuilnaam Stolk, districtsleider L.O. 5, Utrecht) 
geven, Code dankbaar, kennis van de geboorte van 
hun zoon: 

MARIUS FRANK WILLEM 
Utrecht, 2 Februari 1946. 

Moreelselaan 37. 

Centraal Bureau L.O. vraagt 
ZELFSTANDIGE KRACHT 

om de gehele leiding der administratie op zich te 
nemen van "de Zwerver". Moet beslist goed orga
nisator en accurate werker zijn. 
Brieven met volledige inlichtingen aan de Directie 
van het Centr. Bureau L.O. Westermarkt 2, A'dam. 

Met ingang van Maandag 18 Febr. 1946 worden 
de bureaux van de L.0.-L.K.P. Stichting verplaatst 
van Westermarkt 2, Amsterdam naarNic. Witsen
straat 21. Amsterdam. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratie van "De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam· ........................................................................................................................... . 

Adres: ................................................................................ _ ........................................ . .  

Plaats· ................. _ ....................................................................................................... . 

Provincie-......................................................... : ......................................................... . 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald 
(Doo�halen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v. T Heuvingh. 
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LAND(LUKE OR�ANIIATI, VOOR 

HULP AAN ONDERDUIKERS 

door 

23 FEBR. 

N� 8 
2e JAARGANG 

LANDi:LUKE 

KNOKPLOEGEN 

HET SCHOOL VERZET 
Mr. J. J. HANGELBROEK 

Secretaris van de Unie 

en de Schoolraad 

Wanneer, nadat in Mei 1940 de benden van 
Hitler ons land :waren binnengestroomd, één 
ding in brede kring duidelijk was, dan was 
het wel dit, dat er zich ook boven de Ne
derlandse scholen donkere wolken samen
pakten. Weinigen maakten zich de illusie, 
dat het fiere beqinsel, verankerd in de Ne
derlandse grondwet: .,Het geven van on· 
derv,ijs is vrij", onaangetast zou blijven. 
Hat 1'Je.d�landse volk kende in grote trek
ken de doeleinden van het nazidom zeer 
goed en de middelen, die .het regime aan-
1,rendde, om die te bereiken. In ruime kring 
was bekend, hoe het b.v. de R.K. instellingen 
en inrichtingen, ook op onderwijsgebied, in 
Duitsland was vergaan, en in Protestants. 
Christelijke kring wist men, dat reeds jaren 
vóór onze bezetting het vroeger zo levendig 
contact met de grote bond van Christliche 
Schulgemeinden ln Duitsland geheel teloor 
was gegaan, omdat het regime die bond het 
leven onmogelijk had gemaakt en al zijn ar
beid had kapot geslagen. 
Geen wonder derhalve, dat de bezorgdheid 
ging drukken. De gemiddelde Nederlander 
is zeker niet strijdzuchtig van aard. Hij is 
bereid veel over zijn kant te laten gaan, 
eerder te veel dan te weinig. Raakt men 
echter aan het welzijn ván zijn kinderen 
dan is dat stellig een der meest geëigende 
middelen om hem in het harnas' te jagen. 
Plechtige verklaringen, dat het nationaal
socialisme geen exportartikel was en het 
honigzoet betoog van den destijds machti
gen commissaris in de Ridderzaal te Den 
Haag, dat de Nederlandse wetten en instel
lingen zouden worden geëerbiedigd, waren 
weinig doeltreffend in het sussen van de 
diepgewortelde argwaan. 
Zo was er bij de aanvang op schoolgebied 
vrees en bezorgdheid. 
In deze atmosfeer deden al dadelijk in 1940 
Nederlandse NSB-kopstukken met het ge
liefkoosde middel van terreur een poging, 
met name op het gebied van het bijzonder 
onderwijs, een zekere ontreddering in de 
leiding teweeg te brengen door te trachten 
de op principieel ·onderscheiden grondslag 
staande, leidende organisaties op een hoop 
te driiven. Een poqing, door de Duitsers on
getw.llfeld toegejuicht, omdat daardoor on
tegenzeggelijk een gemakkelijker hanteer
baar instrument van bevooqding van het 
vrije onderwijs zou zijn verkregen .. Deze po. 
qing evenwel faalde. De onderwijsorganisa. 
ties bleken gelukkiq bestand tegen de nazi
ficerende eenheidsbacil. 
Intussen kan men niet zegqen, dat reeds 
toen en daarmede het verzet op het onder
wijsterrein was ontstaan. Dat kwam pas la
ter. Want in 1940 leefde noq bij weinigen het 
besef, hetwelk later met zo ontzettende 

• 

klaarheid moest doorbreken, van het totaal 
karakter van deze oorlog, en het bewust. 
zijn, dat de Duitse Nationaalsocialisme 
naar zijn wezen niet naast zich kon dulden 
enige anders gefundeerde levens- en we
reldbeschouwing. Pas later drong het besef 
door, dat het er den overweldiger niet al
leen om te doen was Nederland in te scha
kelen om zijn waanzinnige oorlogsmachi
ne en de Nederlandsv hulpbronnen zich ten 
nutte te maken, doch dat hii ook kwam, 
welbewust en weloverwogen, met het voor -
nemen de Nederlandse eigen aard te bre. 
ken, de Nederlandse cultuur te vernietigen, 
aan het Nederlandse volk zijn geestelijke 
goederen te ontwringen, beslag te leggen 
op de Nederlandse jeugd om haar naar 
Duits model te vormen. 
Dit inzicht groeide naarmate de bezetter o 
zo geleidelijk en schijnbaar angstvallig tas
tend voortschreed in de verwerkelijking van 
zijn opzet. En het is uit dit inzicht en daar
nevens uit het bewustzijn, dat men om der 
conscientiewille, tegenover welke opdrin
gende demonische macht ook, geen afstand 
kon en mocht doen van eigen verantwoor. 
delijkheid tegenover God, voor de Qpvoe
ding en het onderwijs van Zijn kinderen 
naar Zijn ordinantiën, dat het schoolverzet 
in de kring van het bijzonder onderwijs 
werd geboren. 
Deze verantwoordelijkheid toch liet niet toe,' 
pat verzet te beperken tot de afwijzing al
leen van inbreuken op de gezinsopvoeding. 

Zij dwong er ook toe, te weiqeren, prijsge
ving van de onderwijsinrichtingen, waarin 
men zelf naar Nederlands recht bevoegd 
was de jeugd te doen onderwijzen naar de 
directieven van eigen levensbeqinsel. Het 
besef van deze verantwoordelijkheid moest 
dwingen tot weigering van gehoorzaamheid 
aan bevelen en voorschriften, die duidelijk 
de strekkinq hadden de beslissende be
voeqdheid in het onderwijs en de school te 
verschuiven van hen, die daarvoor princi
pieel verantwoordelijk moesten blijven, naar 
de instrumenten van de doodsvijanden van 
elke geestelijke vrijheid. 
Het waren de Duitse maatregelen zelf, die 
uit deze bronnen de krachten opriepen tot 
verzet bij de Christenouders van Nederland, 
bij de schoolbesturen en onderwijsorgani
saties, die hen verteçienwoordigden, en niet 
minder ook bij de Kerk, voorzover haar 
çieestelijke zorq zich over het onderwijs en 
de scholen uitstrekt. 
In de loop der ontwikkeling kreeg dit ver
zet op onderwijsqebied, ik zou haast zeg
qen vanzelfsprekend - een zekere vorm; 
het kreeçi zijn centrale leiding en zijn geor
qaniseerd verzet en deze organisatie kreeg 
de naam van het "Schoolverzet". 

Uit het bovenstaande zal den lezer reeds 
gebleken zijn, dat deze verzetsgroep ont
stond uit en leiding gaf in de kring van 
het Bijzonder Onderwijs. 
Op zichzelf betekent dit, wat de omvang 
van het werk betreft, geen sterke beperking. 
Rond 700/o van het algemeen vormend on
derwijs in Nederland wordt gegeven in Bij
zondere scholen en ook 't aantal Bijzondere 
Gymncxsia, Lycea. HBS, Nijverheid�scholen, 
is niet onbeduidend. 
Dat de verzetsactie het eerst ontstond en 
zich het sterkst consolideerde bij het BHzon
der Onderwijs behoeft niet te bevreemden. 
Hier toch ligt de leiding van de scholen en 
van het onderwijs in particuliere handen, in 
handen van de ouders, verenigd in school
verenigingen; bij de schoolbesturen, die hen 
vertegenwoordigen; bij de van onderen op 
tot stand gebrachte, leidende organisaties, 
en voor een ander deel ook bij de Kerken. 
Hier richtten zich de bevelen en voorschrif
ten van den usurpator tot de grote groep 
van den rechtstreeks belanqhebbende zelf 
en werden deze belanqhebbenden zelf ge
plaatst voor de be!ilissing te gehoorzamen 
of te weerstaan; hun rechten prijs te geven 
of ervoor te vechten. En daarbij moet dan 
voorts de gewichtigste factor niet worden 
vergeten, n.l. deze, dat zij zich bij die beslis
sing niet autonoom konden gevoelen, doch 
zich in hun geweten verbonden wisten aan 
Goddelijke geboden. 

ADRESW IJZIGING 

De bureaux der L 0.-L K P. 
Stichting zijn verplaatst van 

WESTERMARKT 2 · 
naar 

HIC. WITSEHSTRA AT 21 

Ook de Redactie van "De 
Zwerver" is overgegaan naar 
het nieuwe adres. 

De adminis,lratie van 11De

Zwerver" blijft gevestigd: 
Westermarkt 2. 



Hier was de liefde voor de vrije school in 
een eeuw van strijd, moeizaam verkregen, 
diep geworteld. Hier leefde de onwrikbare 
overtuiging, dat de vrije school noodzake
lijk en onmisbaar was. Hier was er ook de 
gewenning voor die school zelf te zorgen 
en ervoor te offeren. 
In deze strijd waren de R.K. en de Prot. Chr. 
groep gelijkelijk geïnteresseerd. Zij gingen 
echter in de organisatie van het verzet niet 
samen. Er was wel van de aaµvang af 
voortdurend nauw contact. In de belangrij
ke kwesties werd steeds overleg gepleegd. 
in menig geval werd dezelfde lijn getrok· 
ken; in andere gevallen werd een onder
scheiden gedragslijn gevolgd. Al bleef bij 
beide groepen sterke overeenkomst in gees. 
telijk uitgangspunt en doelstelling en al was 
er nauwe samenwerking, in de organisatie 
en in het beleid was er verschil. 
Voor de R.K.-scholen bleef qe leiding van 
het verzet in handen van de kerk, voor de 
protestants-Christelijke scholen berustte de 
leiding aanvankelijk bij de grote organisa
ties, met name voor het Lager Onderwijs bij 
de Schoolraad, voor de Scholen met de Bij. 
bel, als koepelorganisatie boven de Lande
lijke vereniging voor C.N.S., de Unie,: ,,Een 
school met de Bijbel", het Gereformeerd 
Schoolverband en de Vereniging voor Chr. 
Onderwijzers in Nederland om alleen maar 
de grootste te noemen, en daarnaast bij 
de Vereniging voor Christelijk Volksonder
wijs in onderlinq nauwe samenwerking. Na 
de opheffing van schoolraad en Christelijk 
volksonderwijs in 1942 ginq de leiding van 
het verzet over naar de ondergrondse groep 
"Het Schoolvérzet", waarvan de leiding
werd toevertrouwd aan vertegenwoordigers 
uit de kring van de Schoolraad, van de 
Raad voor Kerk en School der Ned. Herv. 
Kerk, een vertegenwoordiger uit de Bond 
van het Chr. Middelb. en Gymnasiaal On
derwijs en een vertegenwoordiger voor het 
Chr. Nijverheidsonderwijs. 
Bovengronds werd het werk van de door de 
Duitsers in 1942 geliquideerde bureaux van 
de Schoolraad en van de Ver. voor C.V.O. 
voortgezet door het Adviesbureau voor On
derwijsrecht te Den Haag, het z.g. Bureau 
Donner-Drop. Dat dit bureau enerzijds en 
het Schoolverzet anderzijds niets los van 
elkaar stonden is duidelijk. Menig school
bestuur verliet het uiterlijk zeer onschul
dig uitziende bureau met een stevig illegaal 
advies in de zak Als luister- en uitkijk
post bewees het voorts aan de verzetsactie 
onschatbare diensten. De opbouw van het 
Schoolverzet was overigens vrij eenvouc;iig. 
De leiding berustte bij de zgn. ,,Top", een 
kleine groep, samengesteld op de wijze, die 
ik zo even memoreerde. Verder had elke 
provincie een zgn. contactpunt. 
Het provinciaal contactpunt had onder zich 
een aantal regionale contactpunten en deze 
regionale contactpunten stonden in recht· 
streekse verband met de plaatselijke school
besturen en de schoolhoofden. 
De provinciale contactpunten vergaderden 
regelmatig met de Top en langs deze 
weg vloeiden dan de adviezen en aan
wijzingen door naar beneden. Waar 
individuele scholen in moeilijkheden ge· 
raakten met de machthebbers moest st�n 
worden geboden, waar zwakheid of wan
keling optrad moest worden gewaarschuwd 
en overtuigd, waar qeld nodig was, moest 
worden toegezien, dat de nood werd ver
vuld; als onaanvaardbare voorschriften af
kwamen moest de wijze van aanpakken 
worden bepaald. Het is niet nodig, bij de 
uitwendige bouw van het verzetswerk lang 
stil te staan; het zal den lezer wellicht meer 
interesseren, wat het schoolverzet nu eigen
lijk in de practijk heeft gedaan. Wij zullen 
daartoe in dit beperkte bestek slechts en
kele grepen uit de veelkleurige stof kun
nen doen, zonder daarbij onderscheid te 
maken tussen de perioden van het voorjaar 
van 1942, toen de leiding nog uitging van 
de oudere landelijke onderwijsorganisaties 
en de periode na het grote conflict van 1942, 
toen het schoolverzet als verzetsgroep on
dergronds ging werken. 
Aanvankelijk zijn de gevallen van princi
pieel verzet sporadisch. De Duitser ging 
slechts geleidelijk te werk en - bij ons was 
het evenals bij andere verzetsgroepen - wij 
moesten het nog leren. 
Zo kwam het, dat in de aanvang geen ver
zet werd geboden, waar dat later zeer be
slist wel het geval zou zijn geweest. 
Het tijdperk, waarin het principieel neen, 
het nog niet in brede ina had gewonnen 
van de twijfelvraaq, of de houding van het 
langzaam terugwijkèn zonder verweer, zo
lang geen per�oonlijk offeren aan het af-

godsbeeld gevergd werd, niet beter was, 
dan alles• op het spel te zetten door een ra
dicale ongehoorzaamheid. 
Wij denken hier aan het tekenen van de 
Jc-�denverklaring in het najaar van 1940, ook 
door de onderwijzers, aan het aanvaarden 
van de leerboekencensuur, zij het onder 
protest, aan het verwijderen van de portret· 
ten van onze Koningin en het Koninklijk ge
zin uit de scholen en publieke gebouwen. 
Daartegenover staan ook al in het begin 
voorbeelden van dapper verzet uit trouw 
aan het beleden beginsel. In September-Oc
tober van 1940 weig€rde het bestuur van een 
Christelijke school in Baarn dwars tegen de 
dreigementen van de SD., tegen een uitdruk
kelijk bevel van den Kommissar für Justiz 
und Verwaltung Dr. Wimmer, en tegen de 
sterke aandrang van het Departement van 
Onderwijs in, het ontslag van een onderwij· 
zer, die door zijn levensgedrag zijn plaats 
in de school verspeeld had, in te trekken. 
De man zocht hulp bij de Duitsers, maar het 
schoolbestuur zwichtte niet en won. De be
schermers lieten hun eis vallen en de school 
bleef ongemoeid. 
Wij brengen in herinnerinq, hoe in Septem
ber 1941 gedecreteerd werd, dat alle scholen 
binnen korte termijn aan het Departement 
moesten opgeven, of zij Joodse leerlingen 
hadden en zo ja, hoeveel. 
Onverwijld ging van de bureaux van School
raad en Chr. V.O. een circulaire. uit aan alle 
scholen met het nadrukkelijk advies géén 
opgaven in te zenden, ook geen negatieve. 
En over het algemeen werd dat advies strikt 
opgevolgd. Hetzelfde geschiedde ten aan
zien van de even later verschijnende veror
dening, dat Joodse leerlingen van de scho
len moesten worden verwijderd. 
Wij herinneren aan de verordening van 1941, 
waarbij aan den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming de bevoegd
heid werd verleend schoolbesturen uit hun 
bevoegdheid te ontzetten en de scholen on
der een door hem aan te wijzen beheerder 
te stellen. Koortsachtig werd er toen gewerkt 
met de krachtige hulp van de Vereen. v. 
Chr. Onderwijzers (de "Groote") het perso
neel van alle scholen, zowel van de Lagere 
als van de Middelbare scholen er voor te 
winnen, zijn werk neer te leggen, zodra een 
beheerder aan de school zoq verschijnen. 
Het overgrote deel van het personeel, ver. 
klaarde zich met de besturen homogeen. 
Een prachtig exempel gaf hiervan de van 
Löben-Sels-school te Arnhem. In het najaar 
van 1941 ontsloeg het bestuur dezer school 
een NSB-leerkracht, wiens vrienden natuur
lijk dat bestuur wel zouden klein krijgen. 
Twee bestuursleden werden gevangen geno
men en de school werd onder een beheerder 
gesteld. De volgende dag kwamen er van 
de rond 250 leerlingen, slechts een dertig,
tal op school en was alleen de ontslagen 
NSB-onderwijzer op het appèl. 
Twee dagen later waren er nog 11 leerlin· 
gen en vier dagen later moest de school we
gens gebrek aan belangstelling worden ge
sloten. 
De onderwijzers moesten bii de Duitsers ver
schijnen en werden gesommeerd hun werk te 
hervatten onder bedreiging met de dood
straf. 
Zij we1'gerden standvastiq. Andere scholen in 
de stad mochten de leerlingen niet opnemen, 
maar zij namen ze. Dit was zeker niet wat 
de Duitsers hadden beoogd. 
Nog een enkele school werd opgescheept 
met een beheerder, daarna werd het experi
ment gestaakt. Tot de bevrijding toe heeft 
men ook onder de scherpste conflicten de 
besturen op hun plaats gelaten, Arnhem, 
beet de spits af en bewees daarmede onze 
scholen een onwaardeerbare dienst. 
In het voorjaar van 1942 kwa'TI het gro'e 
conflict inzake de zgn. benoeminrTsverorrle. 
ning. Door de goedkeuring van de benoemin
gen en de ontslagen van onderwijzers, met 
terzijdestelling van de te dien aanzi�n in de 
Nederlandse Grondwet uitdrukkelijk ge
waarborgde vrijheid, aan zich te trekk�n. 
dachten de bezetters het middel in handen 
te krijqen in de Vriie School de leerhn�hten 
te brengen, die zij wensten, en daaruit te 
verwijderen, die hun niet behaaqden, terwijl 
zij anderzijds de besturen konden beletten 
uit de school onaanvaardbaar personeel te 
verwijderen. M.a.w. de in het principieel ae
orlënteerde onderwijs zo volstrekt essentiële 
personeelsvoorziening, kwam in accuut ge
vaar. 
Reeds in 1941 was er een met bezwerende 
belofte opgesierd voorspel geweest in de 
vorm van een zeker qematiqd toezicht op 
de benoeminqen, doch dit had niet tot open
lijk verzet geleid, doordat daarover in eigen 

kring nog geen eenstemmigheid kon worden 
verkregen. 
De benoemingsverordening van Januari 1942 
deed echter de deur dicht. Als één man 
stond het Christelijk Onderwijs op. School
raad, Chr. Volksonderwijs en Bond van Chr. 
Gymn. Lycea, en HBS-sen, schreven den Se
cretaris-Generaal ronduit, dat de verorde
ning niet zou worden nageleefd, en wekten 
tegelijkertijd in een circulaire de schoolbe
sturen op een schrijven van gelijke strekking 
aan den Secretaris-Generaal te zenden. 
Binnen enkele dagen kwam een stroom van 
brieven, waarin de gehoorzaamheid werd 
opgezegd, aan het Departement in. De reac
tie bleef niet lang uit. Op 22 Febr. 1942 wer
den de bureaux van Schoolraad, Bond en 
C.V.O. overvallen. Een viertal verantwoorde
lijk gestelde personen gearresteerd met be
stemming eerst voor de cel, daarna voor het
concentratiekamp. Schoolraad en C.V.O.,
kort daarop geliquideerd en haar bezittin
gen geconfisceerd.
De beweging was echter op gang en niet
meer te keren. Van die tijd af, werd verre
weg het grootste deel van de benoemingen
aan de Chr. Scholen op illegale wijze ge
daan. Eerst misschien met vrees en beven,
later - in de latere tiid der bezetting -
trok practisch geen schoolbestuur zich nog
iets van de verordening aan. Alle sancties
ten spijt.
Dreigementen en processen-verbaal tegen
de benoemde onderwijzers baatten niet. In
houding van voorschotten en subsidies al
evenmin.
In dit laatste ontbrak ook de humor niet.
Het kwam voor, dat een bestuur in de ene
maand werd gestraft met een aankondiging,
dat het Rijkssubsidie zou worden gehalveerd
of ingehouden wegens het niet naleven der
benoemingsverordening en dat een maand
later uit 's Rijks kas twee à driemaal het
normale bedrag werd ontvangen.
Aan het Departement zaten ook goede Ne
derlanders en een vergissing is nu eenmaal
menselijk.
Weer een ander middel om het verzet te bre
ken was de oproeping van illegaal benoem
de onderwijzers voor de arbeidsinzet in
Duitsland.
Het middel leed schipbreuk op het zgn. wis
selsysteem. Een onderwijzer uit Buitenpost,
opgeroepen voor de arbeidsinzet, verdween
uit zijn eigen school en dook terzelfder tijd
op als onderwijzer aan een school te Koe
vorden. Zijn collega uit K. ging rustig naar
B. en vervulde zolang zijn betrekking aldaar.
Was hij niet op te sporen? Zeker, theoretisch
wel, maar practisch niet. Men kan ook ver
drinken in de administratie.
Dezelfde methode werd gevolgd met onder
duikende krijgsgevangenen en onderwijz�rs,
ja zelfs een enkele maal met een leerkracht,
die door de SD. fel werd gezocht.
Maar waarom verder te gaan met details?
Het zal U duidelijk zijn dat de strijd om de
benoemingsverordening een gewonnen slag
werd.
De plaatsruimte laat niet toe, meer te ver
teJlen van de acties van het "Schoolverzet". 
E1ders zal dat t.z.t. in breder opzet kunnen 
aebeuren. 
En nu op de bezettingstijd terugziende mo
gen wij zegqen, dat het Christelijk onderwijs 
werd qedrukt en getrapt, dat velen, die aan 
deze strijd voor de vrijheid van onderwijs 
deelnamen, vrijheid en leven verloren; dat 
de i=-::holen meniqe deuk ontvingen, ook door 
wal'kelmoecliqheid, twijfel en gebrek aan 
inzicht in eigen kring. 
Daarnaast maq echter worden geconstateerd 
dat ('nze scholen met de Biibel door Gods 
qenade in we�en onqedeerd uit de strijd 
t<> voor,;cHin ":ijn qetreden. Het is de vreug
n<> en de do:r 1•baarheid van allen, die in het 
Sc1'ooberzet hebben meegestreden, het hun., 
no aan deze overwinning te hebben mogen 
bijdragen. 

Draa;:t U 

een steentje bij 
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GEDENl(BOEK? 



OALS bekend, was het 
Lord Louis Mountbatten niet 
mogel.ijk direct tot bezetting 
van Java over te gaan. De 
"Regering van de Indonesische 
Republiek" maakte van de door 
dit uitstel geboden gelegenheid 
dankbaar gebruik. De Indone
sische strijdorganisaties werden 
met de meeste spoed buiten het 
Japanse legerverband gebracht 
en aangevuld met andere gelijk
soortige organisaties, om zo
doende een voor de landsver-

dediging geschikt leger op te bouwen. 
De belangrijkste militaire korpsen welke op het 
ogenblik bestaan zijn: 
de "Seinendan" of jeugdorganisatie: het best te 

vergelijken met de in Nederland beter bekende 
,,Hitlerjugend"; 

de "Barisan Pelopor" die eei;i verlengstuk was van 
de Japanse geheime politie en dus vergeleken 
zou kunnen worden met Gestapo en S.D.; 

de "Barisan Soekarela" zijnde uitstekend getrainde 
stoottroepen, een soort S.S.; 

de "Barisan Guerilla" bestaande uit troepen die 
volledig getraind zijn voor guerilla oorlog, wat 
de Duitsers bedoelden met het scheppen van de 
,,Wehrwolf". 

Daarnaast bestaan dan nog het officiële politie-

korps en de T.K.R. (Tentera Keaman Rakjat), een 
korps voor het verrichten van hulpdiensten, waar
bij zij in officiële politieuniform gekleed zijn. Bei
de korpsen zijn bewapend en staan volledig ter 
beschikking van de Indonesische "Regering". 
Van éénheid is echter op het ogenblik in de Re
publiek geen sprake. Er bestaat een grote twee
spalt tussen de "Regering", welke over het alge
meen gematigd genoemd kan worden en de extre
misten. 
De extremisten willen een onafhankelijk Indonesië, 
los van Nederland en zij willen dit doel bereiken 
niet door praten maar door vechten. 
De gematigden wilden aanvankelijk "self
governcment" in het rijksverband, doch hellen nu, 
bang voor door de extremisten uitgeoefende ter
reur, steeds meer over naar volledige zelfstandig
heid; zij zijn echter bereid met het Ned. Ind. Gou
vernement te onderhandelen. 
Voorlopig echter komt de toestand hierop neer 
dat het Ned. Indische Gouvernement volledig is 
uitgeschakeld voor wat het h.innenlands bestuur 
op Java betreft. 
Alle openbare diensten en bedrijven, zoals spoor
wegen, waterleiding, electriciteit, post- en tele
grafie, politiewezen enz. staan volledig onder be
heer van de "republikeinsche regering". Natuur
lijk met die verstande dat alles onder Engelse 
supervisie geschiedt. Dit laatste echter alleen voor 
die plaatsen, de z g. sleutelposities, waar de Brit-

ten een troepenmacht hebben, zooals Batavia, 
Soerabaja, Semarang en Bandoeng. Voor het 
overige is Java één grote chaos waar de extremis
ten voor het grootste deel heer en meester zijn 
en geen blanke zich kan vertonen zonder de zeker
heid te hebben afgemaakt te worden. 
Inmiddels is een soort "Nationale Conventie" bij
een geweest, welke zich in grote meerderheid ach
ter de regering van Sjahrir geschaard heeft. 85% 
van de aanwezige afgevaardigden stemden vóór 
de motie van vertrouwen, 2°/o tegen, terwijl de 
rest zich van stemming onthield. Een omstandig
heid die men hierbij niet over het hoofd mag zien 
is evenwel de herkomst der afgevaardigden. Van 
de aanwezige leden was 2% afkomstig uit Oost
Java, 26% uit Midden-Java en de overigen kwa
men van West-Java. 
Merkwaardig was tevens, dat de tegenstemmers 
leden waren van de vroegere ,,regering" die hun 
stem r.rotiveerden, niet op politieke, maar op reli
gieuze gronden. Zij waren n.l. van mening dat 
vier christelijke ministers op een aantal van elf te 
veel was. 

Aller medewerl.:in;:- is noodzakelijk wil het gedenkboek slagen! 

Het is wel met grote weemoed dat ik thans, ruim 
een jaar na de onafgebroken tijd van actie die de 
K P. Apeldoorn in September en October van het 
vorige jaar meemaakte, verslagen schrijf van die 
operaties. 
Zo ook met dit relaas van het vuurgevecht tus
sen één van onze groepen en een aantal landwach
ters, dat in de vroege morgen van de 6e Septem
ber plaats vond. 
Met grote weemoed, want vier van de zeven jon
gens, die daarbij aanwezig waren zijn in latere 
maanden gefusilleerd of tijdens actie doodgescho
ten. Auke Zeilstra (Kees), Adriaan Nagtegaal 
(Jen) Wim Roebelink (Annie) en Johan _Anema 
(Kar;]) zijn niet meer. Ook de voortreffelijke 
Ouwejan, die in de slotscène een hoofdrol speel
de is· van ons heengegaan. Moge het zijn als een 
late hulde voor hun grote werk. 
De vorige avond waren ze reeds van huis gegaan. 
Het zou de eerste dropping worden op de "36 
bunder", een heideveld in het hartje van de Ve
luwe. Jen en Kees haden een lichte motor. De 
andere vijf waren op de fiets. 
Om tien uur 's avonds waren echter een paar 
marechaussee's komen melden dat de slagzin niet 
was doorgekomen en dat de jongens dus rustig op 
één oor konden gaan liggen. 
Dat hadden ze dan ook gedaan, maar al vroeg in 
de morgen zouden ze terug gaan, om zich bijtijds 
present te melden in hun groepskwartier. Nu gin
gen ze dus weer huiswaarts. Jen en Kees vooruit 
met d'e Sparta. Bij de wielrijders vormden Annie 
en Wiebe de kop. Ongeveer dertig meter achter 
hen reden Karel, \'Vim en Huug. Rustig peddelen 
ze voort door de ochtendduisternis, tot plots!!ling 
voor hen "Halç" klinkt. 
"Verraden" bliksemt het door aller hoofd. Wiebe 
en Annnie stappen af; de rest keert om en gaat er 
vandoor. Nog maar een paar honderd meter heb
ben ze gereden als het weer klinkt "Halt". 
Huug stapt af. Wim die achteraan rijdt schiet het 
bos in, laat zich vallen en grijpt zijn pistool. Ka
rel rijdt door. 
Een schot valt. Dan is alles weer stil. 
Bij het huis van de Rijke, een zware N.S.B.-er, dié' 

volgens Musserts gezegde "geestelijk niet opge
wassen is tegen de gebeurtenissen" zijn een tien
tal W.A. mannen, ondanks het vroege uur, druk 
in de weer met de verhuizing. Gisteren was het de 
dag, die later "Dolle Dinsdag" zou heten en de 
W.A. vond het dus noodzakelijk, dat er wacht
posten uitgezet werden. 
Wiebe en Annie, die door zo'n post werden aan
gehouden werden gecontroleerd. Op hun persoons
bewijzen is echter niets aan te merken en ze mo
gen door. Even later horen de zwarthemden 
echter de motorfiets. die even tevoren is langs ge
komen weer wegrijden, nadat de berijders het 
tweetal blijkbaar hebben opgewacht. Dat is niet 
vertrouwd. Even later worden ze dan ook voor 
den commandant geleid. Daar komt Huug inmid
dels ook aan met groot gevolg. 
De commandant, een berucht type, bijgenaamd 
"Hoedje", bekijkt de papieren. Drie pistolen en 
een jachtgeweer wijzen met hun kilblauwe lopen 
op het drietal K.P.-ers. Huug denkt zijn positie te 
verbeteren, door op te merken "Ik hoor ook bij die 
Heren". Gelukkig maar, want later komt het hem 
te pas. ,,Hoedje" ziet ook geen fals!fica�ies in d_7P.B.'s. Toch vertrouwt hij het zaak1e met en h11
vraagt terloops aan een kameraad "Er is zeker 
nog wel plaats op de wagen?" 
Voor Wiebe is dat het aanvalssignaal. Hij tast in 
zijn binnenzak. ,,Hoedje" verwacht nog meer pa
pieren, maar als de hand terugkomt spuit het vuur 
uit Wiebes F.N. Drie schoten vellen drie land
wachters. 
"Hoedje" zakt reutelend ineen. Wiebe keert zich 
om en schiet weer tweemaal. De landwachter met 
de "konijnensnuit" slaat voorover op de grond 
"met gelijktijdig afgaan van genoemde spuit". Het 
tweede schot echter treft Huug, die zich juist bukt 
om zijn pistool uit zijn laars te halen, in de pols. 
"Annie grijpt ook naar zijn blaffer en lustig 
schiet hij met Wiebe het magazijn leeg. Dan gaan 
ze er vandoor. Over de schemerige velden vluch
ten zij, waarheen weten zij zelf niet. Intussen ligt 
Wim in de struiken en vraagt zich af wat te doen. 
Hij besluit te kijken wat er met Wiebe, Annie en 
Huug gebeurd is. Over de berm van de weg loopt 

hij geruisloos voorwaarts. Plotseling ziet hij licht 
op zich afkomen. Hij werpt zich in een greppel en 
houdt zijn pistool schietklaar. Er gebeurt niets. 
[?an r:i:iaar weer verder. Juist als hij weer opstaat 
ziet h11 op een paar honderd meter vuurf!itsen en 
hoort hij pistolen knallen. Slechts één gedachte 
schiet hem door het hoofd: Verloren! Ze worden 
gefusileerd ! 
Hij rent terug, zoekt zijn fiets op en langs kleine 
paadjes gaat hij terug naar het hoofdkwartier. Zijn 
pistool in de zak, de vinger aan de trekker. 
Als Wim thuiskomt vindt hij Kees en tJen lichtge
wond van een val met de motor. Karel, Annie, 
Wiebe en Huug zijn spoorloos. 
Een half uur later komt Karel opdagen. Hij was 
achterna geschoten maar had kans gezien te ont� 
snappen. 
Even later gaat de telefoon. Wiebe en Annie heb
ben opgebrld vanuit Vaasseb, zo meldt het hoofd
kwartier. Grote vreugde, maar Wim snapt er 
niets van. W:iar is Huug dan, als ze niet gefusi
leerd zijn? Waar zou de laconieke Rotterdammer 
zitten? 
Huug heeft zich laten vallen onder de uitroep van 
,.Wiebe, wat doe je nou?" 
Hij grijpt naar zijn pols, die doorboord is. Vlug 
moffelt hij zijn pistool en portemonnaie met pa
tronen weg onder het gras. 
Als Wiebe en Annie weggevlucht zijn roept hij uit 
"Wat een vuile terroristen! Schieten een mens 
zo maar overhoop". 
Een paar overlevende landwachters komen op hem 
toe en vragen wat er aan de hand is. Huug be
gint weer te schelden en te razen op "communis
ten en terroristen", die op hem geschoten hebben. 
De W.A. mannen zijn vol deernis en geven hem 
een sigaret. Hij moet in het huis komen en wordt 
verbonden. De later arriverende officieren zijn 
echter argwanend en als hij overgebracht is n,ar 
het kringhuis wordt hij daar verhoord. Gelukkig 
heeft niemand van de overlevende gehoord, dat 
hij eerst gezegd had bij Wiebe en Annie te ho
ren. Toch wordt hij in arrest gesteld, f'ls hij in 
de loop van de morgen naar het ziekenfiuis wordt 
gedirigeerd. Een agent zit naast zijn bed. 
Een telefoontje uit het ziekenhuis meldt bij het 
hoofdkwartier de opname van een "terrorist". 
Blijdschap in de geJeaeren. Twee man gaan hem 
,,even halen". Cor van de staf en opperwacht
meester Ouwejan. Als zij de kamer van Huug 
binnenstapten )Vijst de agent weldra met zijn han
den naar het plafond. Hij moet zich omkeren en 
dan sust een tik van een gummiknuppel hem in 
slaap. Huug kan meegaan. 
Hij is precies twintig minuten in het ziekenhuis 
geweest. De agent werd in zijn bed gelegd. 

WIM, L.K.P. 
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Aanwezigen 
Bestuursvergadering 
LO. LKP.-Stichting 

GRONINGEN: Gerard. 

FRIESLAND: Piet Kramer, Peter. 

DRENTE: Arie, Alva, Klaas. 

OVERIJSEL: Cor. 

GELDERLAND: 

UTRECHT: Ruurd, Kees, Jacobs. 

N.-HOLLAND:  Jan  van  Galen,  Han,  Hein, 
Martin. 

Z.-HOLLAND:    Mees,   Jan van Dam,    Dolf, 
Victor, Peter Noord, Wim I. 

N.-BRABANT:   Cor,   Kees   N.B.O.   (Bemard). 

LIMBURG:  Michiels,  Raymond. 

ZEELAND: Jan de Wit, Freek, Jan van Bre- 
men, A. A. R. (geen schuilnaam). 

DAGELIJKS  BESTUUR:  Henk,  Frits,  Bertus, 
Heini, Jaap, Dirk, Bob,  Sjef. 

P.BS.: Amold. 

BIJZ. GENODIGDEN:    Frits    de    Zwerver, 
L^opold. 

Deze vergadering, gehouden in een kunstzinnig milieu 
en door hoog gestemde oud-illegale werkers uit alle 
delen van het land, is een succes geworden. 
Omstreeks 40 leidende figuren uit de L.O. en L.K P- 
hebben met elkaar beraadslaagd over de problemen, 
die de L.O.-L.K.P. Stichting nog zou moeten oplos- 
sen. 
Vanzelfsprekend was het een experiment de L.O- 
sfeer en de K P.-sfeer op elkaar te laten inspelen. De 
bron is wel dezelfde, maar de ontwikkeling was ver- 
schillend. Niettemin was de harmonie op de vergade- 
ring volledig, behoudens de gebruikelijke explosies, 
die meer als ontladingsverschijnselen, dan als onenig- 
heid moeten worden geïnterpreteerd. 
Om de eenheid te symboliseren werd „Frits de Zwer- 
ver" de Vader van L.O. en L.K.P. beiden, ter verga- 
dering benoemd tot erevoorzitter. Het ligt in de be- 
doeling, de oud Beursleden, d.w.z. zij, die voor Octo- 
ber 1943 de Beurs regelmatig bezochten, te insfairT- 
ren als erelid. Hiervoor zullen ook nog enkele andere 
personen gevraagd worden, die zich bijzonder ver- 
dienstelijk gemaakt hebben voor organisatie en werk 
van L.O. en L.K.P. 
Een bizondere vorm van erkenning zal gezocht wor- 
den voor de nabestaanden van gevallen vrienden. 
Voor   de   dagindeling   werd    een    gezond    evenwicht 
gevonden   tussen   discussie,   eten,   wandelen   en   „ge- 
selsen". 

WMHS* 

De voorzitter opent de vergadering met gebed en 
bereidt de discussie voor met een korte inleiding, 
waarin hij zich, na het constateren van de mis- 
lukking der zuivering en het dubbele offer van de 
illegale werkers, zowel vóór als na de bevrijding, 
afvraagt, of de oud-illegale werkers gedaan hebben, 
wat mogelijk was, om de toestand te verbeteren. 
Hoewel wij met een zekere naieviteit verwacht heb- 
ben, dat de zuivering zou slagen en dat de illegale 
werkers, zo geen beloning, dan toch in ieder geval 
een billijke behandeling zouden ontmoeten 'en deze 
verwachting de bodem is ingeslagen, kan toch niet 
ontkend worden dat de L.O. en L.K.P. gedaan heb- 
ben wat mogelijk is. 
In „De Zwerver" wordt gepoogd de geest vaardig 
en gedisciplineerd te houden. Honderden spreek- 
beurten, georganiseerd door LO. en LKP. zijn in alle 
delen van het land gehouden om de illegale werkers 
op te wekken, dat zij zullen uitdragen, wit ze in het 
verzet aan geestkracht gewonnen hebben en om het 
publiek met de achtergrond van het verzet vertrouwd 
te  maken. 
De Stichting 1940-'45 is tot een zeer bevredigend 
apparaat ontwikkeld. De principiële onderduikers 
zijn, waar mogelijk, geholpen. Honderden oud-ille- 
gale werkers in moeilijkheden hebben wij hulp kunnen 
verlenen. Ettelijke mislukte zuiveringsgevallen zijn 
door ons gesignaleerd en achtervolgd. Helaas meer 
^zonder, dan met succes. 
Ook in Gedenkboek en film willen wij de geest van 
het verzet voor ons volk doen herleven. 

HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT DER 

Een breedvoerige discussie ontstaat naar aanleiding 
van de door Piet Kramer opgeworpen kwestie van 
het organiseren der Stichting, in verband met de ver- 
houdingen in Friesland. Duidelijk wordt gemaakt, dat 
deze Stichting ruimte biedt a!»n iedere mogelijke orga- 
nisatievorm, o.a. ook aan afzonderlijk bijeenkomen van 
LO. en L.K.P., aan meerdere of mindere activiteit, 
al naar gelang de behoefte is. Wel heeft het bestuur 
in het reglement de middelen om een verkeerde ont- 
wikkeling, met name in politieke of zelfs in activis- 
tische richting af te snijden. 
Gesignaleerd wordt, dat in Friesland en. Groningen, 
ook onder onze mensen veel neiging bestaat om in 
een bond oud-illegale werkers te treden, waar men 
niet altijd de juiste maat weet te houden. Ook de 
R.O.I. in Rotterdam, met haar orgaan „Strijdt" 
komt in dit verband ter sprake. De Friezen worden 
opgewekt spreekbeurten te organiseren, zoals we in 
het overige deel van het land gedaan hebben, om 
deraillementen te voorkomen. 
Tot elke prijs moeten we de kankergeest van de ille- 
galiteit bestrijden en de L. O. LKP. Stichting mag 
onder geen omstandigheid een illegaal blok worden. 
Daarin voorzien statuten en het reglement formeel. 
Er wordt geopponeerd door te wijzen op het feit, dat 
wij zo in de massa verloren zullen gaan en ook de 
geestkracht, die in het verzet gewonnen is, zal ver- 
drinken in het defaitisme, en de compromissengeest, 
die in de massa van ons volk leeft. Hiertegen wordt 
opgemerkt, dat een kleine vastberaden minderheid 
altijd tot grote dingen in staat is geweest en dat het 
de plicht van de illegale werkers is, zich via de poli- 
tieke partijen in het politieke leven in te dringen. 
Waar dit gedaan is, had men succes. Op de duur 
moeten de normale democratische kanalgn voor onze 
moeilijkheden en bezwaren weer gebruikt worden. 

Een positieve vorm voor de binding der illegaliteit 
is nooit gevonden en zal ook nooit gevonden worden. 
Ook in het achteruitzien via Gedenkboek, Zwerver 
en film ligt een kracht voor de toekomst, want in on- 
ze historie ligt het uitgangspunt voor onze activiteit 
in - de toekomst. Deze principiële bespreking wordt 
afgebroken en verschoven naar het eind der verga- 
dering. , 
Heiny geeft een uitvoerige uiteenzetting over de 
stand der financiën. Na een nogal felle discussie, 
wordt door de vergadering algemeen aanvaard, dat 
de medewerkers van L.O. en L.K.P. desgevraagd en 
ook ongevraagd, volledige opening der boeken zullen 
geven aan onzen financiëlen dictator. Dit is noodza- 
kelijk, omdat het bestuur een zware verantwoorde- 
lijkheid van het Ministerie op zijn schouders gekre- 
gen heeft en omdat ongelukken in het land op finan- 
cieel gebied voorkomen moeten worden. 
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Melding wordt gemaakt van het feit, dat één van de 
twee belangrijkste vervalsingsorganisaties, onze FC, 
in het geheel niet geraadpleegd is over het falsifica- 
tiewerk. 
Er wordt op gewezen, dat de tentoonstelling hoofd- 
zakelijk bedoelt een symbolische voorstelling te ge- 
ven van de Duitse acties en van het verzet. 
Dan wijst Henk er nog op, dat door hem bezwaren 
zijn ingebracht tegen een zekere éeenzijdigheid in het 
scenario.   . 

De voorzitter vangt onmiddellijk een stroom van 
klachten op door te signaleren, dat „De Zwerver" te 
eenzijdig wordt, door gebrek aan medewerking van 
R.K. zijde. Bernhardt levert onmiddellijk een artikel 
in. Victor schijnt er al enkele klaar te hebben en 
zal ze insturen; Michiels probeert de verantwoorde- 
lijkheid te ontsnappen, maar hij slaagt hierin niet en 
zal ook regelmatig copie leveren. 
Dolf  maakt  bezwaren   tegen   de'„Wist   U  dat " 
over O D. en T.D. club. Toegegeven wordt, dat dit 
nooit tegen de medewerkers is bedoeld, daar wij in 
ieder opzicht collegiaal staan tegenover mannen, die 
zich aan het verzet gegeven hebben. Wel zijn ern- 
stige bezwaren tegen de leiding en met name tegen 
de onjuiste voorlichting van het T.D. boek. 

Frits geeft een uitvoerige uiteenzetting van de ont- 
wikkeling der plannen voor het gedenkboek. De 
werkzaamheden eisen een belangrijke uitbreiding van 
het secretariaat, waarin voorlopig Jaap, Ad en Frits 
de centrale plaatsen zullen innemen. Het dagelijks 
bestuur deelt mede, dat Frits als voorzitter en orga- 
nisator zal optreden. 
Het gedenkboek eist twee dingen: 
1. minitieus   uitgewerkte   richtlijnen   voor  het   verza- 
melen en het te verzamelen materiaal, 
2. activering van al onze mensen. 
In   de   Gedenkboekcommissie   worden   nog   benoemd; 
Nelissen  en Henk. 
De „Voorloper"  is thans ter perse. 
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Uitgebreid eten, foto, wandelen en "gesels en". 
Na de pauze komt de zaak van het gedenkboek weer 
aan de orde. Bezwaar wordt gemaakt tegen de titel 
"Verzet" van de voorloper. Een nieuwe titel wordt 
geadviseerd: ,,Den vijand wederstaan". Men staat 
hier sympathiek tegenover. 
Ruurd wijst op de financiële lasten, die de uitgebrei
de organisatie vraagt. Er wordt op gewezen dat de 
onkosten er ruimschoots uit zullen komen. Wel wordt 
er op gewezen, dat men in de salariering rekening 
moet houden met het feit, dat de medewerkers wan
neer zij later in een andere betrekking

. 
komen', geen

ernstige sprongen naar beneden mogen maken. 

�·.''(./'.*"" .. -. ·-·�VP��·
Door het O.B. wordt voorgesteld een film over het 
L.0.-L.K.P. werk te doen vervaardigen. Uitgewerkte
plannen komen ter tafel. Met nadruk wordt vastge
steld, dat het alleen zin heeft een film voor L.O. en 
L.K.P. te maken, wanneer zo'n film de achtergrond
heeft, die ook het typisch L.O. en L.K.P. verzet zijn 
eigen kleur gaf. In e!n algemene film over het verzet 
zou dit niet tot zijn recht komen en het zou onjuist 
zijn, wanneer de Christelijke verzetsmotieven volko
men genegeerd werden. 
En·kele medewerkers zullen met Anne de Vries, een 
nog aan te zoeken R.K. schrijver en den regisseur
Jan Hîn, het dra�iboek samen stellen. 
Er is groot enthousiasme voor deze plannen.
In verband hiermee wordt de aandacht gevestigd op 
de mogelijkheden, die de radio biedt. Oom Frits geeft 
hierover een nadere inlichting. Hif is van oordeel, 
dat de omroepverenigingen zich hiertoe moeten ver
staan met de L.,O. L.K.P. Stichting en dat onder aus
piciën daarvan een verantwoorde reportage tot stand 
kan komen. 
Henk merkt op, dat dit juist is voor zover het de
K.R.0. en N.C.R.V. betreft, maar dat in het alge
meen de verzetsreportage gedelegeerd is aan de 
Commissie Brem der G.A.C. 
Wat de film betreft zal op verzoek van Peter en Oom
Frits gestreefd worden naar het vervaardigen van een
smalfilm en een normaalfilm. Zodoende zal ook in
de kleine. plaatsen de film gedraaid kunnen worden. 

Over het algemeen is men ·tevreden over de gang 
van zaken bij de Stichting. 
Bernhardt verhaalt van een typisch succes, verkre
gen na voorlichting over dit probleem, voor een aan
tal personen in Vught. Eén der aanwezigen stelde 
daarbij f 15 .000.- ter beschikking voor de studie 
van de zoon van een van onze belangrijkste geval
len medewerkers. Bob zal zorgen voor een mentor, 
als tussenpersoon, tussen den gever en dezen jongen. 
Hij komt zelf nog met een jongen, wiens vader voor
dat hij stierf, vroeg, of zijn vrienden wilden zorgen 
dat zijn zoon houtvester zou kunnen worden. Ee� 
ideaal, dat hij bij zijn leven had willen verwezenlij
ken. Ook hiervoor zal zeer waarschijnlijk een gever 
gevonden worden. Otto zal deze zaak ter harte ne
men. 
Een uitgebreide discussie ontstaat tusseori Otto Peter 
ten Cate en Bernhardt over de wenselijkheid �an het 
houden van proefprocessen in verband met liquidaties 
in de bezettingstijd. De conclusie is dat men er sterk 
tegen is. Mees brengt de mogelijkh�id naar ·voren om 
moeilijkheden in dit verband door overleg op te los
sen. 

�P.PI'. 
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Algemeen .is de overtuiging, dat een landdag de voor
keur . verdient boven de organisatie van de Gedenk
dag m de Apollohal. Wel is het weer een gevaarlijke 

factor, maar de sfeer buiten is onontöeerlijk voor het 
goed slagen. Besloten wordt, de gedenkdag in Zeist 
te houden, in de tweede helft van Mei en de Heer 
Jacobs wordt als eerste in de voorbereidingscommis
sie benoemd. Het programma zal door het O.B. sa
mengesteld worden. 
Enige verwarring ontstaat qver het karakter van de 
landdag. Vooral Sjef meent, dat deze landdag groot 
opgezet moet worden en een demonstratie moet zijn 
v�n de gehele illegaliteit tegen de defaitisfüche geest, 
die er thans weer in het Nederlandse volk heerst. 
Wij moeten de geest van het verzet voor de toekomst 
bewaren. 
Ook Oom Frits is van oordeel, dat de landdag zeer 
groot opgezet moet worden. Henk wijst er op, dat 
deze bespreking weer betreft het ,agendapunt, dat 
naar het eind der vergadering is verschoven. De oor
spronkelijke bedoeling van deze landdag " was, dat 
het een gedenkdag zou zijn van L.O. en L.K.P. Het 
karakter "Gedenkboek" moet gehandhaafd blijven. Is 
men van oordeel, dat de dag breder georganiseerd 
moet worden, dan ligt het niet op de weg van L.O. 
L.K.P., maar op de weg van de G.A.C. Bovendien
zou in dat geval het eigen cachet van L.O. en L.K.P. 
verloren gaan. Het wordt geen dag van betogen, het 
wordt een dag van gedenken.

�EK6EORTE" •� 
Cor en Fons zullen een tournée houden door de 3 
Zuidelijke provincies. 
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Even ontwikkelt zich een · breedvoerige discussie, 
waaraan bijna allen deelnemen, over de toekomst 
der illegaliteit. Enkelen menen, dat het mogelijk en 
noodzakelijk is, de illegaliteit alimog zodanig te or
ganiseren, dat haar wensen en de consequenties van 
het verzet door zullen werken in ons volk. Een motie 
van Zeist in dit verband wordt behandeld. Anderen 
zijn van oordee), dat dit alles noodzakelijk moet lei
den to� een politieke organisatie, De enige mogelijk
heid die naar hun mening overblijft is, dat wij el
kaar in deze reunisten-organisatie · vasthouden en 
blijven bezielen, maar naar buiten toe' alleen door 
de eigen politieke partijen de geest, waaruit wij 
werkten van invloed doen zijn in ons volk. Waar men 
zo hande!ae, heeft men invloed in de politieke par· 
tijen gekregen. 
Tegengeworpen wo�dt, dat de onrust onder de oud
illegale werkers dreigende afmetingen aanneemt en 
dat er zich steeds meer dynamiet ophoopt in de oud
illegale kringen, als gevolg van onrecht in de zuive
ring en dergelijken. Hiertegen wordt aangevoerd, dat 
de enige mogelijkheid, onrecht te herstellen is, langs 
democratische wg, d.w.z. via de volksvertegenwoor
diging, dit onrecht te signaleren. Wij moeten alles 
doen, wat mogelijk is, om isol<;1tie, v11n de illegaliteit 
te voorkomen om de oud-illegale werkers tot politieke 
bewustwording te brengen en om ze te introduceren 
in hun eigen politiek milieu. 
Algehele overeenstemming wordt op dit punt niet be
reikt. 
Hierna wordt de vergadering gesloten met gebed, en 
gaan de aanwezigen uiteen met een dankbare herin
nerin? aan een prachtig gesl�agde vergadering en 
voorzien van een hartversterkmg, dank zij de zilveren 
bruiloft van Jan van Galen. 
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Dr. Kay Munk, de Deense predikant, zijn ge
meenteleden, die aan de Duitse kustverde
diging werkten, de toegang tot de kerk ont
zegde en als teken van rouw de kaarsen op 
het altaar doofde. 

Professor Gerretson de dag nadat de Rege
ringsplannen over het gemenebest Indone
sië 'publiek werden, de collegezaal betrad 
en op het bord schreef: Het Koninkrijk der 
Nederlanden; 

hij hier vervolgens een streep doorhaalde 
en zwijgend de collegezaal verliet; 

een politie-agent opgeroepen als getuige in 
een zaak voor het Bijzonder Gerechtshof, 
mededeelde, dat het nu eenmaal voorschrift 
was, dat iedere Jood, die aan het Bureau 
werd gebi:;acht, aan de Euterpestraat bij de 
SD. moest worden afgeleverd; 

dit voorschrift dus "vanzelfsprekend" opge
volgd werd; 

we het maar niet wagen, dergelijke politie
agenten te beschuldigen van medeplichtig
heid aan moord; 

een Inspecteur van Politie te Amsterdam 
zelfs in September 1944 nog weigerde aan 
het verzet deel te nemen. 

hij dit motiveerde door te zeggen, dat dit in 
strijd was met de opvatting van zijn taak als 
politieman; 

deze Politie-Inspecteur ook nog Reserve-Of
ficier is van het Nederlandse Leger; 

deze Politie-Officier belast is met de op
leiding van de jonge agenten; 

men hem zo nu en dan ziet lopen. aan het 
hoofd van de troep met getrokken klewang. 

bij ee� onzer KP-mannen uit Boekel (N.B.)
tot dne maal toe, door anti-ondergrondsen 
de grote winkelruit werd ingegooid, omdat 
de mannen door onze KP geïnterneerd weer 
vrij waren en zodoende hun wraak wilden 
koelen� 

TENTOONSTELLING VAN HET VERZET 

In de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal van 1 
Maart tot 1 April gehouden worden de ten
toonstelling van het verzet onder auspiciën 
der G.A.C. 
Het is een gelukkige gedachte geweest deze 
tentoonstelling te houden in Neerlands na
tionale Cathedraal symboliserend de geeste
lijke achtergrond van het verzet en de deel
name der kerken aan de strijd tegen den 
overweldiger. 
Het interieur der kerk is voor dit doel gron
dig gewijzigd en een tiental schilders van 
naam zijn in werkgemeenschap bezig de 
wandschilderingen aan te brengen. 
De directeur van het Stedelijk Museum te 
Amsterdam, Kees Sandberg, stelde ons in de 
gelegenheid een kijkje te nemen en we kun. 
nen niet anders zeggen, dan dat de opzet er 
veelbelovend uitziet. 
In een rondgang wordt den bezoekers ge
toond de houdinq van den bezetter en zijn 
pogingen het Nederlandse volk in te kap
selen en totaal dienstbaar te maken aan zijn 
plannen. 
Daar doorheen het ontstaan en de groei van 
het verzet, een beweging eenparig versneld 
en parallel aan de duitse maatregelen. 
In groot opgezette wandschilderingen zien 
we de aanranding van het nederlandse ge
zin door den overweldiaer met steeds ge
raffineerder middelen. Daarnaast en daar 
tegenover de documentatie van het verzet. 
De verschillende facetten hiervan worden 
belicht en als apotheose van het aeheel zien 
we het Nederlandse qezin de vrijheid teqe
moet treden onder de breeduitwaaiende Ne
derlandse vlaq. 
De baten zullen ten goede komen aan de 
Stichting 1940-'45. 

v.



Dagelijks bijna horen we over hen spreken, dagelijks bijna lezen we over 
hen in dag- of weekbladen, maar realiseren wij ons bij dat lezen, dat velen 
van ons ook onder hen zijn? 
Zij, die speciale vrienden of kennissen hebben onder onze Indië-vaarders 
zullen zeer zeker brievèn van hen ontvangen. Maar, hoevelen zijn er niet, 
die in het geheel niet in de gelegenheid zijn om met· onze jongens daar 
te corresponderen. Hoevelen zijn er niet die niets of althans weinig van onze 

mannen te horen krijgen? Het is mijn bedoeling ook hen met ons mede te 
laten leven. Ik schrijf "met ons", want er is in de K.P.- of L.0.-tijd een 
band gelegd tussen hen en ons. En al is de afstand nog zo groot, die band 
moet er blijven, ja, moet versterkt en verstevigd worden waar ze dreigt te 
verslappen. 
We weten zo langzamerhand wel dat onze vrienden daar in ons Indië, een 
beetje scheef behandeld zijn. Wij weten nu zo langzamerhand dat er strubbe
lingen hebben plaats gevonden, die we niet hadden verwacht, vooral niet 
omdat we zoveel voorbeelden kennen, waarvan onze legerleiding had kunnen 
leren. Maar toch er zijn ongeregeldheden, die nog lang niet opgelost zijn. 
Niettegenstaande een verbindingsofficier voor Herrijzend Nederland (zaligen 
gedachtenis) zo stellig verzekerde dat "alles" in orde was, zijn het geen pret
tige brieven, die ik elke week van onze jongens daar uit het verre Indië mag 
ontvangen. Erger: ze klagen er steen en been. 
Of ze kankeren? Ik mag het zo niet betitelen, want daarvoor kennen wij 
hen te goed. Ze klagen. 
Maar, hebben ze daar het recht toe? hoor ik al vragen. 
Ik ben jammergenoeg niet in staat om me persoonlijk te gaan overtuigen, 
maar ik mag toch geloven, dat het niet zo maar in iemand zijn brein 
zal opkomen om maar eens voor de aardigheid wat te gaan klagen in een 
brief, terwijl hij toch al ruimte tekort komt om zijn belevenissen te ver
halen. 
Neen, ik kan niet geloven, dat ze helemaal zonder recht klagen. Graag 
wil ik jullie eens wat laten lezen uit de verzameling brieven die ik voor 
me heb liggen. De meeste van deze komen wel van vrienden en kennissen 
uit het oude Reg. Brabant der Stoottroepen, doch ook anderen, die ik las, 
waren niet minder pessimistisch als deze. Dit laatste omdat men zou kunnen 
denken, dat ik eenzijdig ben ge-informeerd. 
Voor me ligt een brief van 26-12-1945. Hij vertelt nog van het Kerstfeest 
op Malakka, het feest van de vrede op Malakka. Hij vertelt van het nutte
loos niets doen, waarmee zij het grootste gedeelte van de dag moeten 
doorbrengen. Of helemaal niets doen toch niet, hij schrijft tenminste het 
volgende: 

Ik moet even ophouden met pennen, want ik ben aan de beurt 
met (schrijf ik het goed, le.zers) ,,vogelpik". Hoewel het anders 
niet mijn gewoonte is mijn correspondentie te onderbreken, maak 
ik nu een uitzondering ...... want ...... in het midden van de schijf 
is een pracht-citroen opgehangen, hetgeen een extra attractie is. 
(Wat zouden onze huismoeders over die citroRn denkèn?)
Hieruit volgt een droeve conclusie, schrijft hij verder, n.l. dat wij 
hier onze tijd, echt wat je noemt "zoek" moeten brengen met 
allerlei dingen, die niets om het lijf hebben, terwijl er elders nog 
zo ontzettend veel goed werk te doen. 
In Holland kwamen we steeds handen te kort, hier zitten we en ...... 
wachten. 
Gisterenavond heb ik Rudolf opgezocht, hier een paar honderd 
meter achter ons zit hij met zijn peloton. Het spreekwoord "Gedeel
de smart is halve smart" komt dan goed tot zijn recht. 

Hoeveel mooier zou het voor hen, voor ons, voor onze overheid, geweest 
zijn, wanneer we hier het spreekwoord ha_�dei:i kunnen omkeren !n "gedeelde 

vreugd is dubbele vreugd". Wanneer WIJ hier een paar prettige woorden 
hadden kunnen schrijven. 

Je zult wel een niet te beste indruk krijgen over _de stemming hier, 
vertelt een briefschrijver van 2 Januari 1946. Enige oorzaken zul
len dit wel verklaren: 

Allereerst het nutteloos stilzitten, waarover ik je in mijn vorige 

brief schreef. De berichten die we ontvangen over de slechte uit
betalingen aan onze vrouwen, die achterbleven in het Vaderland. 
Er zijn hier jongens die gewoon geen raad weten, wanneer ze uit 
hun brieven lezen, dat vrouw en kinderen gebrek lijden. Het is 
nu zover gekomen, dat er regelmatig een "inzameling" wordt ge
houden onder de ongehuwden, waarvan de opbrengst naar de resp. 
vrouwen en kinderen wordt gezonden. 

Hoewel het absoluut afgekeurd moet worden dat zoiets gebeuren kan 
typeert het toch weer de geest onder deze mannen, die daar in ons Indië 
zover van huis en haard hun smarten delen. 
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X De Zwerver'' X 
� " � 
X "De Zwerver", heet onze krant nu terecht; X 

� 
In twee woorden: ,,De Zwerver", is zoveel gezegd � 

� 't Herinnert ons aan zeer zware tijden, 
� 

� 
Toen al die zwervers de strijd wilden strijden. 

�
R 

Een zwerver, dat was je in L.O. of L.K.P. X 
X Een zwerver, dat was je, want je streed mee.

�
X En werd de grond onder je voeten te heet, X 

� 
Dan maakte je jezelf weer tot zwerven gereed. 

� 
X Nu zwierf je weer hier, dan zwierf je weer daar, X
X Jri een hol in de grond, bij naderend gevaar. X 
X De zwerver die deed en de krant doet nog veel, X 

� Daarom is het voor allen een treffend geheel. 
� 

W "De Zwerver", die moet daarom blijven ver.,schijnert Xlx Anders zou er een stukje historie verdwijnen. 
� 

Ch. J. W. P. X
x:xxxx��:x:.x:� 

,,We kunnen er met ons verstand niet bij," schrijft een sergeant
majoor in een brief van 4 Januari 1946, ,,dat we vertrokken zijn. 
We missen jullie, jou, Piet en Joop en al de anderen en onze 
vrouwen niet te vergeten." 

Zo zou ik door kunnen gaan, lezers, er is te weinig lectuur, er komen te 
weinig berichten uit het Vaderland, ze krijgen precies 35 sigaretten per week 
(nog 5 minder dan wij). Ga maar door! 
Ik zou het kunnen doen, maar het wordt me teveel. Ik wil en mag er niet 
aan denken, dat zij, die al reeds vochten voor de bevrijding van hun Vader
land, nu weer in een vreemd land (althans vreemd voor hen), de ene des
illusie op de andere moeten incasseren. 
En dan, de laatste zin van een brief: ,,Schrijf in Godsnaam eens een arti
keltje in de couranten over de behandeling van de Stoters hier op Malakka. 
Wij kunnen wel schreeuwen, maar ze willen ons niet horen." 
Arme vrienden, ze willen ons niet horen. Jawel, jongens, ze horen jullie, 
al is het dan misschien anders dan wij jullie horen. Ze horen het misschien 
verdraaid, anders...... minder erg. 
Maar al horen ze maar de helft, één vierde, dan begrijp ik het nog niet. 
Hebben zij die de zorg voor jullie op zich namen, die het lot van jullie 
voor een groot gedeelte in handen hebben, dan niet die tijd der bezetting 
meegemaakt. Weten zij dan niet, dat ook deze mannen het waren die zonder 
een greintje eigenbelang, ons Nederland voor een groot gedeelte van de 

ondergang wisten te redden? Die de geest van het Nederlandse volk heb
ben weten te behouden? 
Weten zij dan niet dat een groot gedeelte van deze mannen, in 1944 reeds 
aan het front lag, aan de Maas- en Waal-linie vochten, zonder voldoende 

kleding, bewapening of voeding? 
Of.. .... zijn zij het vergeten? (zoals ze een brief vergeten te posten of een 
boodschap vergeten over te brengen?) 
,,Ze willen ons niet horen". Wat klinken die woorden scherp van een Neder
lander aan zijn landgenoten - hoe diep treurig dat ze "geschreven of ge
sproken" moeten worden. 
Kan het nu rnet anders? Het moet kunnen als er tenminste een wil is. 
Maar, lezer, het is niet mijn bedoeling om te pleiten bij de betreffende 

instanties voor onze "mannen ginds", neen, dat zullen anderen moeten doen. 
Het is mijn bedoeling om jullie op de hoogte t� houden van het leven van
onze mannen ginds, om de band, die al bestaat, te verstevigen, opdat zij 
zullen weten, dat hun oude verzetsvrienden met hen medeleven. 
Zoals ik bij dè aanvang van mijn artikel al zei: er zullen er zijn die niet 
in de gelegenheid zijn te corresponderen met onze vrienden daar in Indië. 
Ongetwijfeld zullen ook ginds jongens zijn, die heel weinig of geen post 
ontvangen, om reden, dat zij weinig vrienden of familie hier in hun 
Vaderland hebben. Mochten er echter liefhebbers zijn om te gaan corres
pÓnderen met deze jongens, dan wil ik hen gaarne in deze helpen. Stuur 
;nij even een kaartje met Uw wensen, dan zal ik trachten U in contact 
te brengen met een "vriend" uit onze Indië-vaarders. 
Ook op deze manier zullen wij tegemoet kunnen komen aan de noden van 
onze vrienden ginds. Laten wij deze 'Wij en Zij-actie niet alleen beperken 
tot deze correspondentie, maar laten wij helpen met al wat wij kunnen. Het 
is nodig, brood-nodig. 
Ik hoop van harte, volgende week een minder pessimistisch �rt1kel te kun
nen schrijven, zonder klacbten, maar met strijdverhalen, die zullen ge
tuigen dat geen moeite teveel kan zijn. 

LELOX, 
., 

De Hut - Lieshout (N.-Br.) 

tet �ebenftftoeft mort ren fiintorh.irfi incrft inorben 



Wouterus Verhoef' 

Ieders werk kan niet even groot zijn, als het 
maar goed is; niet even lang, als het uiaar 
rechtvaardig is. , 
Onze gedachten blijven bij een man, die het 
leven moest laten niet door wapens, maar in 
een vernietigingskamp in Duitsland. 
Verhoef was Vader van een gezin van 11 kin
deren. De vele zorgen, daarmee gepaard gaan
de, konden Wouter Verhoef niet weerhouden 
ook nog het hoofd te bieden aan den bezetter 
en in woord en daad uit te dragen, wat roe
ping is van elk rechtgeaard Vaderlander; dit 
alles gestaafd in het geloof, dat Wouter bezat. 
Wouter was een boer, die zijn boerderij be
heerde zoals het moest, roeiende met de rie
men, die hem ten dienste stonden. 
Wat zijn gezin betreft, werd hij gezegend met 
12 rechtgeaarde Hollandse kinderen. 
Een zoon, die ziek lag aan diphteritus, ge
tuigde, liever te sterven, dan voor den mof te 
gaan werken. Hij is aan de gevreesde ziekte 
gestorven 
Fanatiek stond Wouter met zijn gezin als boer 
den mof tegen ...... 
Het liefste werk van Wouter en zijn gezin 
was, de illegalen te helpen, waar zulks nodig 
was. De deur stond steeds open voor onder
dak en eten. Juist in de tijd van honger, was 
de boerderij van Wouter een toevluchtsoord 
voor de jongens, die huis en huisgenoten had
den verlaten terwille van de goede zaak. Ik 
zie zijn vrou� nog panne'koeken �;:deken en 
manen: "Toe Jong, neem er nog een . 
Bij Wouter werd meermalen vergaderd. Daar
na kwam er op Wouters boerderij een koeriers
post, die met de meeste zorg door Wouter en 
zijn vrouw werd behartigd.' Ik denk, dat er 
toen ongeveer 30 mensen, evacuées, onderge
doken spoorwegmannen enz. op de boerderij 
waren. Hoewel de Gestapo, die al eens bij 
Wouter was geweest, al die slaapplaatsen wat 
verdacht vond, had alles tot hiertoe een gun
stig verloop. Op een middag in, het laatst van 
October 1944 werd er een trein beladen met 
paarden enz. te Terschuur door de Geallieer
den beschoten. Toen men bezig was de gedode 
paarden te laden voor het slachthuis te Bar
neveld kwam een Feldwebel, die te Terschuur 
lag, bij dat laden in zijn nopjes vertellen, dat 
er aan de spoorlijn partisanen gegrepen wa
ren met wapens enz. 
Achteraf bleek, dat het koeriers waren, die ook 
de post bij Wouter bezochten. 's Avonds kwam 
er nog een illegaal werker bij Wouter en vroeg 
hem: "Wouter, ga je niet duiken?", maar hij 
zei: ,.'Neen, ik ga niet en ik zeg ook niets, al
komt dat tuig, daar kun je van op aan". 
Wouter heeft woord gehouden. 's Avonds om
stree·ks 8 uur kwam de S.D. en nam Wouter 
en zijn dochter Ali gevangen. Zij namen Ali 
ook mee, omdat zij dachten, dat deze een door 
hen gezochte Koerierster was, die ook de post 
bezocht. Zij werd een paar dagen later weer 
vrijgelaten. 
Wouter ging eerst op transport naar Nijkerk, 
daarna naar Amersfoort, Kamplaan 1914, en 
vandaar naar het vernietigingskamp Neueti
gamme. Een ooggetuige, een Puttenaar, heeft 
Wouter op Kerstmis 1944 zien sterven. 
'Wouter z1.veeg, 'Wouter beeft woord gebouden, 
'11Jouter zei niets. Al je vrienden, allen jonger 
dan jij, Wouter, zij zullen je nooit vergeten. 

G. 

• 

PÏet Hut. 

Reeds spoedig na het begin van de oorlog gaf 
Piet zijn functie als. gemeenteambtenaar op, 
omdat hij aan geen van de maatregelen der 
moffen wilde meewerken. Hij meldde zich voor 
overtocht naar Engeland, maar daar hij lange 
tijd moest wachten, werd hem een veilige 
schuilplaats gewezen. Na enige dagen meldde 
hij zich weer. Hij kon niet stil zitten, terwijl 
het vaderland in nood was. Hij wilde werken 
en zo kwam Piet in het illegale werk, voor
namelijk in Groningen en Friesland. Contacten 
werden gelegd, de organisatie verder opge
bouwd, joden en piloten geholpen. Ook aan 
overvallen deed hij mee. Zo heeft hij meege
daan aan één van de eerste overvallen in ons 
land op 4 Juni '43. Alles wat nodig was in het 
belang van ons vaderland werd door hem ge
daan. Dag en nacht was hij in de weer. De 
grote liefde voor ons Vaderland en ons Volk 
deed hem werk verrichten, waarvoor velen 
terugdeinsden. Alle gevaar trotseerde hij. Zijn 
vertrouwen in de mensen werd echter diep be
schaamd. In Friesland had hij een contact ge
kregen, waarvan hij veel verwachtte. Dit con
tact werd zijn val. Deze persoon werd gegre
pen en om zichzelf te redden, gaf hij het adres 
waar Piet vertoefde aan de S.D. op. Op 5 
Aug. 1943 volgde een inval in de won'ng, waar 

Piet veel was. Piet werd zonder enige vorm 
van proces neergeschoten. Een schok ging door 
Groningen en Friesland. Het was moeilijk dit 
ontzettende gebeuren te boven te komen. Maar 
voorwaarts met het opofferend beeld van Piet 
voor ogen. Werkend in zijn geest voor ons 
lijdend volk. 
Zij, die Piet van nabij gekend hebben, zullen 
hem nooit vergeten, w::int zij beseffen, wat Piet 
voor ons land gedaan heeft. 

L.KP.

UÏlli:e Boonstra 

Eén van de pioniers van het verzet in Fries
land. 
Zijn nobel karakter en rechtsgevoel naast zijn 
mededogen voor de slachtoffers van de terreur 
van den vijand, hebben van hem al spoedig 
gemaakt een verzetsman eerste klas. 
Niet uit zucht naar avontuur of bravour, maar 
omdat hij het eenvoudig zag als zijn plicht als 
Christen en als Nederlander. Hij kon het niet 
laten, omdat zijn God het hem gebood. 
Eerst werkte hij op zich zelf voor hulp aan 
onderduikers enz. Eind 1942 begin 1943 deed 
hij samen met anderen. Zijn eerlijke, krachtige 
persoonlijkheid deden hem dadelijk al aaar 
voren 'komen als een geboren leider. 
Grote invloed ging er van hem uit en zijn werk 
heeft in West- en Zuid-West Friesland goede 
resultaten gehad. Grote aantallen onderduikers, 
joden en joodse kinderen zijn door zijn bemid
delmg ondergebracht. Met 5 anderen heeft hij 
in de zomer van 1943 de Prov. Raad der L.O. 
in Friesland opgericht, een organisatie die zulk 
een belangdjke rol gespeeld heeft in het ver
zet. 
Met volle inzet van zijn persoonlijkheid heeft 
hij gestreden op bijna ieder terrein van het 
vezet, de L.O., KP., Sabotage, Spionnage, Pi
lotenhulp en voedselvoorziening door Roode 
Kruis):>akketten. Wat hij eenmaal vast had liet 
hij niet weer los. 
Tot 1 Febr. t 944 heeft hij de strijd volgehou
den. Toen heeft de S D. hem door verraad kun
nen arresteren in Heerenveen. 
Na Leeuwarden, Scheveni�gen en Vught te 
hebben meegemaakt, is hij in Juli 1944 weer 
in vrijheid gesteld. Zodra hij echter weer vrij 
was nam hij zijn werk weer op. Allereerst om 
iets te kunnen doen voor zijn medegevangenen. 
Helaas slechts drie weken heeft hij van zijn 
vrijheid kunnen genieten. Toen hij op de terug
reis naar Friesland in Heerenveen met de trein 
aankwam is hij weer gearresteerd en drie we
ken daarna te Vught gefusilleerd. Nog de 
laatste dagen voor zijn dood toen hij reeds 
wist, dat hij ter dood veroordeeld was, is hij 
zijn lotgenoten tot hulp en troost geweest. Zijn 
innig geloof, dat hij in Gods hand veilig was 
en dat Jezus zijn Verlosser was, heeft hem in 
de strijd en in zijn sterven gedragen tot dat hij 
de krijgsbanier mocht overgeven in Gods hand. 
Wij kunnen hem niet de "laatste eer" bewij
zen, maar wij zullen hem eren zolang· wij le
ven als een held die voor Gods Zaak en voor 
Koningin en Vaderland het grootste offer heeft 
gebracht. 
Wij zullen zijn kinderen helpen en steunen en 
God danken, die het ons heeft gegeven, Uilke 
Boonstra te mogen kennen als vriend en mede
strijder. S. 

1 

1 



Weer een leugen. 
In "De Waarheid" n.l. Er staat in dat blad 
van 9-2-'46 in het eerste artikel, dat "de 
leider van het ondergrondse verzet Gerben 
Wagenaar, lid van de Communistische Partij 
enz." De rest doet niet ter zake. 
Een klein foutje maar en dat ten behoeve 
van de propaganda. Deze Wagenaar was nl. 
niet de leider, maar een leider van het ver
zet, één u!.t vele, zeg één uit veertig. 
We kennen 'f'/agenaar enigszins en we zou
den ons al zeer sterk in hem vergissen, als 
hij niet met ons deze holle propagandaleu. 
gen zou verfoeien. 
Een verzoek aan de Waarheid om rectificatie 
doen we maar niet. In 't effect daarvan ver
gissen we ons in ieder geval niet. 

:Jut �'4eagen CJ.an liet plan om 
een (j.eden&fio.efi 6atnen te 6.tefl.en 
id, a ;ftanliefijfi CJ.an alle,t, mede
we,düng. 
MEDEDELINGEN LEP Brabant. 

Aan Loek Visser die op 18 Febr. '44 door 
Henk en Lelox uit de Koepel te Arnhem is 
bevrijd, wordt verzocht zo spoedig mogelijk 
zijn adres, alsmede dat van Sietske, bekend 
te mg_ken aan ons afwikkelingsbureau. 

Wie stuurt ons het adres van: 
l. P. Verheggen-Buggenum-Zwart Pietje;
2. Th. Peperkamp;
3. Th. Wezeman-Amsterdam-Theo. 
Wie kan ons inlichtingen verschaffen over 
de laatste overval van het Distributiebureau 
te Geldrop. Hieraan werkte waarschijnlijk 
een zekere Theo van Schijndel mede. 

fü6,f.o.,t,Ïd,c/ie geg.eCJ.eM ILIJlt 
O.ft6 <Jede�!i. 

.....-...... 

') 
.. 

De Nationale Documentatiedienst der Illega
liteit gevestigd te Rotterdam, Burgemeester 
Meineszlaan 110, postbus 800, verzoekt te 
worden bekend gemaakt met de ware inden
titeit van den illegalen werker, die bekend 
was onder de naam "Sjeng". Het signalement 
van dezen persoon is: Lengte ca. 1.75 Mtr., 
donkerblond, mager persoon, waarschijnlijk 
Limburger van origine. De bedoelde persoon 
heeft in het eerste halfjaar van 1944 herhaal
delijk grote geldsommen gestort op een 
bankfiliaal te Maastricht. Deze bedragen 
werden dan gewoonlijk enkele dagen later 
van een ander filiaal van dezelfde bank, te 
Dordrecht, afgehaald en aangewend voor il
legale transacties. 
Een en ander geschiedde in samenwerking 
met een zekeren H. en het is van het groot
ste belang, in verband met belastingkwes
ties, dat genoemde Heer H. zich in verbin
ding kan stellen met den bedoelden "Sjeng". 

G. J. v. d. Waal, Directeur. 

__...., -

.ADVERTENTIES 

Gevraagd: een goede kracht, bekend met 
houthandel of bouwvakken. Vereisten: vlotte 
omgang met mensen, enige leiding kunnen 
geven, verantwoordelijkheidsgevoel, onge· 
huwd. 

Brieven onder nr. 116 a.d. blad. 

Getrouwd: 
Betty Oosterwijk (Pim ten Brink) 

v.h. koerierster LO/ZH/D 2
en 

H. W. Pirang (Harry, Eric van Wijck) 

v.h. administrateur Districts-Bur. LO/ZH/D 2
Hattem, 21 Febr. 1946

Voorl. adres: 
van Speykstraat 26, Den Haag. 

Theunis de Ruig (Piet Surrogaat) 
en 

Maria .Kloos 
• 

hebben het genoegen U kennis te geven van 
hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vol
trekking D.V. zal plaats hebben op Woens
dag 27 Febr. n.m. 1.45 te Baarn. 
Kerkelijke bevestiging om half drie· in de 
Geref. Kerk (vrijgem.) Geb. voor Chr. be
lanqen, door den Weleerw. Heer Ds. J. Rijne
veld. 
Beesterzwaag 33, 11 Febr. 1946. 
Zandvoortweg 191, Baarn. 

Gelegenheid tot feliciteren na afloop van de 
trouwplechtigheid in het geb. v. Chr. Bel. 

Op Dinsdag 19 Februari 1946 herdacht onze 
medewerker, de Heer 

W. Klaassens, Insulindeweg 8 A hs., A'dam,

de dag, waarop hij vóór 25 jaar in dienst 
trad bij de Amsterdamse Politie. 

District L.O. Amsterdam Oost. 
/ 

Heden schonk God ons, tot onze grote 
vreugde een dochter en zusje 

Marianne, 

die bij het H. Doopsel de namen ontving Ma. 
ria, Johanna, Petronella. 

21 Januari 1946. 
J. J. L. Borghouts (Peter Zuid) 
W. J. H. Borghouts-van Veen 
Henny - Willy - Harry. 

Batavia, N.O. Indië. 

Rotterdam, Prinses Margrietlaan 23 a. 

Electr. Waschmachine te koop gevraagd 
voor weduwe van gefusill. illegaal werker 
(van Buren-Betuwe). Door oorlog vrijwel ge
hele inventaris verloren gegaan, gezin met 
vijf kleine kinderen. 
Brieven met prijsopgave onder nr. 115 v. d. 
blad. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 

zenden aan de administratie van "De Zwerver", Westermarkt 2, 1>:msterdam. 

Naam: ........................................................................................................................... . 

Adres: ............................................................................................. .............................. . 
Plaats· .............................. ............................................................................................ . 

Provincie: ............................................................................................................... . 

Ingang abonnement: 

Abonnementsaeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie bétaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n.v. 1 Heuviogh. 1 

575. Frits Eysink, geboren
23-3-1923, wonende

Heereplein 10 te Gro
ningen (voorh. Zaag
muldersweg 164 b,
Gron.), gearresteerd 2
Juni 1944 door S.D.
4 Augustus 1944 op 
transport naar Amers
foort. Laatst gezien te
Sachsenhausen en in
Februari 1945 van
daar op transport ge
steld met onbekende
bestemming.

576". Dirk M. R. H. Krom, geboren 27 Mei 1909 
Den Haag, wonende \'v'ieksloterweg 3 a, Soest. 
Werkte voor spionnagedienst en in kaart bren
gen van militaire objecten, gevangen genomen 
9 December 1944 te Soest. Gefusilleerd 7 
Januari 1945 Amsterdam of Overveen. 

577. Amoldus Lodewijk Schakel, geboren 30 Sep
tember 1921 te ,Meerkerk (Z.-H.), gearres
teerd door S.D. in de nacht van 26 op 27 
October 1943. Uit Vught in September 1944 
vervoerd naar Duitsland, waarschijnlijk naar 
Sachsenhausen. Bericht ontvangen, dat hij 19 
December 1944, 's middags om 12 uur in 
Neuengamme aan lichaamszwakte overleden 
zou zijn. 

578. Christianus Arnoldus
Clevers, geboren 4
November 1922. Als
onderduiker gearres
teerd te Grubbenvorst
(L.) en overgebracht
naar het politiebureau
te Venlo, 16 Juli 1944.
Eén dag later op trans
port naar Amersfoort
en 9 September 1944
naar Neuengamme .
Volgens iemand uit het
kamp te Neuengamme
uitgezocht voor een
Arbeitskommando en in Februari vertrokken
met onbekende bestemming. Volgens bericht
geving van het Nederlandse Rode Kruis over
leden in het Aussenkommando Versen.

579. Moritz Sternfeld, ge
boren 9 November
1898, uit Doesburg.
Gearresteerd 10 Oc
tober 1941. Op Joden
transport naar Maut
hausen0 Laatste bericht
ontvangen begin No
vember 1941.

580. Herman Jacob Fern
hout, 19 jaar, op 22
Augustus 1944 gear
resteerd door N .S.B.
lieden vóór zijn huis:
Veerallée 36 te Zwol
le, weggevoertl naar
het kamp te Amers
foort (nummer 5752,
Blok X), begin Sep
tember met vele ande
ren naar Duitsland
overgebracht naar
Neuengamme (kamp
nummer 89082, Blok
10. Blijkens bericht op
3 Februari 1945 overleden.

581. Bouwe Jacob Nieuwenhuis (Bob Visser), ge
boren 16 Februari 1921 begin Februari 
1945 naar Amersfoort, midden Maart naar 
Neuengamme, overleden 20 Mei 1945 in 
Landeskrankenhaus te Neustadt. Allen, die 
iets omtrent zijn gevangenschap en/of laat
ste levensdagen kunnen mededelen, en zij, 
die nog goederen van hem onder hun be
rusting hebben, of adressen kunnen opgeven 
van personen, die in het bezit daarvan zou
den kunnen zijn, worden zeer dringend ver
zocht hiervan (tegen vergoeding van even
tueel gemaakte of te maken kosten) kennis 
te geven aan de fam. Nieuwenhuis, Wir
dumerweg A 353 te Loppersum. 
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D E Ged,"kboekcommissie heefr mi; .e�och: 
enige opmerkingen te willen maken over de 
waarde der historiebeschrijving. Ik wil aan 
<li, ven.ad, gaarne vc1;.f .., .. W .. :,rom'.' Omdat 

ik het leren van jaartallen op scl1( ;i] zo prettig vond? 
Ik kan in oprechtheid verklaren, d.1t ik er geen over
matige afkeer van had en dat ik het nut ervan, alle 
ingebrachte bezwaren ten spijt, nog heden ten dage durf 
staande te houden. Toch is het niet daarom, dat de 
geschiedbeschrijving in mij een overtuigend pleitbezor
ger kan vinden. Want is geschiedenis een sombere aan
eenrijging van. jaartallen? Is de historie een opeenstape
ling van fraaie of minder fraaie ·gebeurtenissen, een 
nauwkeurig proces-vçirba.al van feiten, een zich be'
graven in wat achter ons ligt? Bestaat de geschiedenis 
in een onsamenhangende toevallige reeks van voorval
len? Bestaat zij uit een verzameling akten, saamgeregen 
aan de lias? 'We zltten met al deze vragen midden 
in ons onderwerp. Want over de waarde der geschied
beschrijving te nandelen is onmogelijk, zonder dat we 
ons eerst omtrent het wezen der geschiedenis een hel
dere voorstelling hebben gemaakt. Eerst wanneer ons 
duidelijk voor ogen staat, wat geschiedenis in feite is,
hebben wij het recht voor het beschrijven der geschiede
nis in het strijdperk te treden. Eerst dan zal het ons 
mogelijk zijn de waarde der historie-beschrijving aan 
te tonen. Ik durf nog een stap verder te gaan. Zodra 
we weten, wat geschiedenis is, ligt de oplossing van de 
vraag of het nuttig of noodzakelijk is haar te boek te 
stelle�, voor de hand. Het probleem wo�dt dan minder 
gecompliceerd. 
Daarom: wat is geschiedenis? . . In het bovenstaand·e zagen we reeds, wat gesch1edems 
niet is. Immers, de wijze waarop de vragen werden 
geformuleerd, nemen, naar het mij in bescheidenheid 
voorkomt, alle twijfel omtrent het juiste antwoord. reeds
weg. 9escbiedenis is niet een zorgvuldige collectie van
feiten zonder meer I 
De vraag naar het wezen der geschiedenis hangt ten 
nauwste samen met onze levensbeschouwing in het al-
gemeen. 
Geloven wij, dat God de Schepper 1s van hemel en �ard.�?Geloven wij, dat Hij, die al het geschapene - z1enli1k 
of onzienlijk - uit niet tot aanzijn riep, dat alles _nu ook 
door Zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert? Wan
neer wij dit geloven - en i� meen, dat �-et i:iiet al te
bóut gesp.roken is, wa_nneer 1k zeg, dat z1_J, die de ge
regelde lezerskring van on� bla�. vormen, �1t ge.loof met
terdaad bezitten - dan zien WIJ de gesch1edems als een 
bouwwerk van God, als een groots werk, dat God met 
de schepping begonnen is en dat, juist omdat het uit en 
door God is feitelijk geen einde heeft. Wapneer we dat 
geloven, da� moet het ons ook duidelijk zijn, dat het 

in de diepste zin niet de mens is, die de geschiedenis 
maakt. yod is het, die als de grote Architect het bouw
werk der geschiedenis optrekt. Dit bouwen Gods maakt 
den mens echter niet tot willoos materiaal. Intege11deel. 
God wil zich van den mens bedienen. Het materiaal, dat 
Hij bij Zijn bouwplan gebruikt, is de schepping, inzonder
heid de mensénwereld. 
De mens is hier een instrument, een bouwsteen in Gods 
Hand. De geschiedenis gaat dus niet buiten den mens 
om. Wij zijn in de geschiedenis. M.a.w. - ik neem de 
vrijheid mij te bedienen van de woorden van een be
kend historicus - : ,,Onze historiciteit is een der zijden 
van onze creatuurlijkheid". Er staat geen mens buiten 
de geschiedenis, want God heeft den mens tot een taak 
geroepen en het volbrengen van die taak is het vormen 
van geschiedenis. Want historie wordt gevormd. En deze 
vorming geschiedt door mensen. Weliswaar kan de mens, 
zoals we reeds eerder opmerktl'!n, de geschiedenis niet 
maken, zoals hij wil, omdat het uiteindelijk God zelf is, 
Die den geschapen mens, Zijn maaksel, gebruikt, dit 
neemt niet weg, dat het Goddelijk; bouwwerk der geschie
denis opwast uit levende stenen. En daar, waar de mens 
niet ander� wil zijn dan levende steen in de hand van 
zijn God, alleen daar kan het gebouw der historie met 
Goddelijke wasdom opwassen. De mens vormt dus in · 
die zin historie, dat God hem door zijn schepping als 
mens daartoe heeft aangelegd. De gave tot historie
vorming daalt af van God en het einddoel van alle ge
schiedenis mag dan ook alleen uitlopen op de verheer
lijking en de grootmaking van Gods Naam. De geschiede
nis laat ons yods almacnt, 9ods wijsheid en yods leiding 
zien. Zij toont Zijn daden in het verleden, draagt dan 
ook, zoals Bilderdijk zich eens heeft uitgedrukt, ten op
schrift: ,,De Here regeert" en zij kentekent de Voorzie
nigheid op de blinkendste wijze. 
Zo gezien is geschiedenis meer dan een toevallige reeks ' 
van feiten of een willekeurige opsomming van gebeur
tenissen. Er loopt door de geschiedenis van het begin 
tot het einde één draad. Terecht heeft een dichter de 
geschiedenis dan ook eens aangeduid als "de weefstoel 
van de tijd". Inderdaad is de geschiedenis een weefsel, 
waarvan de draden een samenhangend geheel vormen. 
Er zit in de geschiedenis plan en gang, wording en ont
wikkeling. De geschiedenis'is een eenheid. Dit organisch 
karakter der geschiedenis behoeft nog geenszins, zoals 
men wel gepoogd heeft aan te tonen, te leiden tQt een 
miskenning ván de wet van oorzaak en gevolg. Het 
tegendeel is veeleer het geval. De hi r behandelde ge
schiedbeschouwing leidt juist tot de overtuiging dat 
alles in natuur en geschiedenis met elkander in een or- , 
ganisch en onlosmakelijk ver)Ja�d . staat. Wi� alleen de , 

. feiten kent, zonder haar oorsprong, is de naam van ge- · 
schiedkundige niet waard. Historiekennis is kennis qjt de 



oorzaken. Wie het verleden niet kent, kan ook 'het he
den niet ten volle begrijpen. 

Wat verschijne, 
Wat verdwijne, 

't Hangt niet aan een los geval. 
In het voorleden 
Ligt het beden,

In het nu wat worden zal. 
De geschiedenis geeft onderricht in de ervaring der 
voorgeslachten. Het is onmogelijk, onze voorouders· te 
waarderen, zonder' kennis van en inzicht in hun · zeden 
en gewoonten. Wat men niet kent, kan men niet minnen. 
Men kan nimmer een goed Vaderlander zijn, zonder de 
wording, de ontwikkeling, de nationale historie van het 
vaderland te hebben bestudeerd Kennis dier nationale 
historie is de óron van vaderlandsliefde. Zij is meer. Zij 
is ook de voorwaarde voor de instandhouding van wat 
echt-Nederlands is. De historiebeschrijver wil, zoals de 
man, uit wiens werken wij een motto voor dit artikel ge
koze.n hebben, zich heeft uitgedrukt, ,,de kennis van het 
verleden...... als gelouterd bezit aan een nageslacht 
overdragen". 
De toepassing op hetgeen wij hierboven schreven kan 
thans door een ieder worden gemaakt. 
Laten we heel concreet zijn! 
Er is een gedenkboek in de maak. Dit boek hoopt te 
geven ...... geschiedenis. En wel de geschiedenis van de 
L.O. en de L.K P. Overgebracht op onze beschouwin
gen omtrent het wezen der geschiedenis, za1 dit ge
denkboek ons laten zien "de loffelijkheden des Heren,
en Zijne sterkheid, en Zijne wonderen die Hij gedaan
heeft". Is dit niet ongelooflijk aanmatigend? Ja, wan
neer de L.O. en de L.K.P. zich in haar gedenkboek op
eigen kracht en op eigen praestaties zouden voorstaan.
Zouden zij dit doen - het is onze overtuiging, dat zij
het niet doen -, dan zouden zij daarin blijk geven het
wezen der geschiedenis niet te hebben begrepen. Maar
het gedenkboek wil een blik gunnen in hetgeen Qod ons
in de L.O. en in de L.K.P. gegeven heeft; meer nog in
hetgeen God anderen heeft willen geven, dank zij het
werk dat de medewerkers van de L.O. en de L.K.P.
gedu;ende de bezettingstijd, in Zijn kracht en !n gehoor
zaamheid aan Zijn ordinantiën, hebben verricht. Het
doel van het gedenkboek is dus zeker geen zelfverheer-

• lijking. Het wordt geschreven en uitgegeven - we be
dienen ons nog éénmaal van den Bijbel - ,,opdat het
navolgende geslacht die (loffelijkheden des Heren) we
ten zoude en �t zij hare hope op God zouden stellen 
en Gods 

1

daden niet vergeten, maar Zijne geboden be
waren" (Psalm 78). Gelouterd wil het gedenkboek de -
in harde bezettingsjaren opgedane ervaringen aan het 
.nageslacht overdragen. Is dit alles het schrijven van een
gedenkboek, d.w.z. het beschrijven der historie, waard?
De L.0.-L.K.P.-Stichting m�ent van wel. En ook de ge
denkboekcommissie is geen andere zienswijze toege
daan. Of alle medewerke�s van de noodzakelijkheid_ der
geschiedenisbeschrijving van de L 0. en de L.KP. �:ven
e.ens ten diepste overtuigd zijn, mag wel eens ?etw11feld
worden. Ik verklap, naar ik meen, geen geheim, w_�n
neer ik zeg, dat het binnenkomen v_an de noodzakelt1ke
gegevens hier e.i daar nog wel �ens iets te. wensen .�v.er
laat. Toch iS het voor een zmvere gesch1edbeschnJv)ng
nodig, dat uit alle delen van_ on�. land medewerking
wordt verleend. Alleen op die w11ze. kan het gede�k
boek een logische samenhang van fett�n en omstandig
heden vertonen. Zonder aller medewerking kan geen or
ganisch geheel worden verkregen. 
Alleen dàn kan het gedenkboek slagen, indien allen, op
wier medewerking redelijkerwijs mag worden gerekend,
trachten zich in te leven in de betekenis en het wezen
der geschiedenis. Is éénmaal het . wezen der �!stor!e 
duidelijk, dan volgt het inzicht m de noodzakelt1khe1d
der historie-beschrijving als vanzelf. 
Mocht dit inzicht hier en daar zijn verflauwd, dan 
koester ik de bescheiden hoop, dat het door het lezen 
van de bovenstaande eenvoudige gedachen weer zal wor
den aangewakkerd. 

JOH. VAN DER HAAR. 
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BIJ EEN MEMORANDUM 
Je hebt van die dingen, welke op 
je bureau liggen zonder dat je de 
herkomst kan achterhalen. Eenvou
dig ze liggen er en vragen je aan
dacht - ernstig of terloops, naar 
gelang titel of make up deze we
ten te vangen. 
Zó was de keuze van "Memoran
dum der Stoottroepers aan het Ne. 
derlandse volk" niet slecht, al was 
het alleen maar vanwege die 
vreemdsoortige combinatie Stoot
troepers en Memorandum. Wat heb. 
ben immers onze frisse, ronde jon
gens van de Stoottroepen te maken 
met een droog-zakelijk en ijselijk
gewichtiq iets, als een memoran
dum nu eenmaal pleegt te zijn? 
Laat ik U echter dadelijk zeggen, 
dat dit Memorandum weinig of 
niets heeft van het geijkte memo
randum-uiterlijk. Het is niet on
leesbaar qeleerd. Het is niet onbe
griipelijk-ingewikkeld. Misschien 
zal het daarom w�l niet die plaats 
op tafel krijgen, waar het feitelijk 
om vraagt. 
En toch ben ik blij, dat de ·jongens 
het schreven en zo terloops op mijn 
bureau achterlieten. Nog niet eens 
om "wat" ze schreven -- ofschoon 
geïnteresseerd belangstellende, qen 
ik toch te veel outsider om de be-· 
handelde kwestie op juiste waarde 
te kunnen taxeren - maar wel om 
het "hoe

" 
ze het schre\ren. 

Een bladzijde van dit Memoran· 
dum lezen betekent: dat je voor de 
lezing van de volgende alles om 
je heen vergeet, er eens echt voor 
gaat zitten en een sigaar van je 
matig rantsoentje eraan waagt. Je 
ÇJeniet, je kan je hart weer eens 
ophalen, je ziet die kerels om je 
heen staan, zoals ze waren en zo
als ze zijn. 
Misschien ee'n beetje erg vierkant, 
hun taal niet al te gekuist; die met 
een paar modderschoenen, waar 
het :water van een donkere, natte 
November-avond-in-de-polder nog 
uitsprietst, bij ie binnenstappen, zo
dat je zorgzame pleegmoeder straks 
w� weer eens bedenkelijk 't hoofd 
zal schudden, omdat ze ondanks 
haar gulle gastvrijheid toch nog al
tijd de vrouw blijft, die haar spulle· 
tjes netjes wil houden. Maar kerels 
met een gouden hart,.dat zo al niet 
op, dan toch onmiddellijk achter 
hun lippen ligt; die met een reuze 
sprong over twee duizend laar 
heen zó uit het gezelschap van de 
meest geliefde leerlingen van Chris
tus zouden kunnen zijn weggelo
pen; eerlijk, trouw 'ongecompli
ceerd, op één woord bereid tot al
les, zonder te vragen wat het kost 
en zeker zonder te vragen welk 
voordeel het hen brengt. 
Is dat een Idealiseren van iemand, 
die je niet hebt, maar toch zo heel 
graag in je onmiddellijke nabijheid 
zou wetenî Ik geloof het niet, of be-

�iru:; 
VAN LANGE JAN 

(B. de Beaufort) 

op 16 Febr. 1946 

Op het "'Ertgrt1f1,of" Ie Bloemendt1t1I 

ter, ik weet zeker, dat het nièt zó 
is. Die jongens - voor een niet ge
ring gedeelte onze oud-KP-ers met 
hun naaste omgeving - waren en 
zijn mensen met fouten; waren en 
zijn door-een-spontaan-enthousias· 
me.gegrepenen met alle gevaren 
daaraan verbonden. Maar er zit 
goud in hun hart. Meer zelfs - het 
is van het zuiverste goud zonder 
enig vernisje. Ze spreken zoals ze 
denken en ze doèn zoals ze spre
ken, tegenover U en tegenover 
mij. Het overbrengen van een bood
schap doen ze even serieus en ge
wetensvol als een maandenlange 
dienst aan ons rivierenfront in die 
barre kou van de winter 1944-'45, 
ook al moet dat zonder morele uit
rusting en onvoldO"Emde bewapend. 
En hun spreken? Daar zijn weinig 
woorden voor nodig. Hun ja is ja, 
en hun neen is neen. Het kan• hard 
tegen hard gaan, maar als je met 
een handdruk - welke als een ze
gel je gesprek bekrachtigt - uit 
elkaar gaat, dan weet je hoe de 
zaken er bij staan. 
Zo was het toen, zo is het - God zij 
dank "- ook nu. 

Van politiek weten ze niet meer 
dan de doorsnee-Nederlander en 
diplomatie komt niet in hun woor
denboek voor. Een stoottroeper 
zegt de dinqen zoals ze er liggen 
en in woorden, die misschien iets 
hebben van de ruiqte van de na
tuur, waarin hij zolang ronddoolde, 
maar die zo open en duidelijk zijn, 
dat nooit iemand later kan zeggen, 
dat het hem ontschoot of voorbij· 
ging. 
En in die taal· denken en spreken 
zij tot het Nederlandse volk over 
hun Majoor S. Ze hebben grieven. 
Instinctief en ook door de feiten 
bewezen, voelen ze zich rondom 
ingesloten door een muur, waarte. 

. gen reeds zo dikwijls hun geluid 
weerkaatste. Ze spreken van .een 
onrecht tegenover "hun" S. begaan. 
Is dat allemaal juisH Kloppen de 
feitenî Maakt de verering voor hun 
oud-commandant, die, als 'n vriend 
voor hen allen en een vader voor 
eik, hen zelfs in een Kerstnacht aan 
het front niet kon vergeten, hen niet 
blind voor de juiste verhoudingenî 
Zelfs al zou ik dit ·geloven, dan nog 
- Stoottroepers - ben ik jullie
dankbaar voor dit Memorandum. 
Het is als een heel oud, maar over
bekend geluld, dat van verre komt.
Het zegt me, waarom zelfs het le
ven in een bezettingstijd een wel
daad was. Het geeft me een rugge
steun, ook nu. Als Nederland nog
zulke mannen bezit, dan zie ik ach
ter die berg van reactie, van cor
ruptie, van baantjes-Jagerij, van het 
meest onterende gekonkel en ge· 
sjacher - tóch noq een toekomst. 
Goed zo, jongens, blijft die ie wast 

PATER VICTÇ>R. 



EEN·SCHANDAAL BIJ DE AMSTERDAMSE RIVIERPOLITIE 

1-loewel bet langzamerhand baast vervelend gaat 
worden 0111 op de Zuivering te hakken, is het aj 
en toe toch onmogelijk de mond te houden. Daar, 
voor komen tè tergende misstanden in ons vader
land voor. 'Nu dan, bij de Politie te Water is ge
zuiverd. En boe 17 

verings-Commissies in 'Noord-1-lolland", door .[uit.-. 
Xól. Scbuunnan een artikel is opgenomen, dat de 
ambtenaren en het personeel hiervan strenge ge
heimhouding te dien aanzien oplegt. 
Daar het 'NSB-lidmaatschap van 't .Cam echter 
voldoende bekendheid genoot, werd niet in twijfel 
getrokken, wat de uitspraa.k van de Zuiverings
commissie zou zijn, hoewel al meteen een blunder 
werd gemaakt. 't .Cam werd, tegen het uitdruk
kelijk bevel van· de "'Joelicbting op het Zuive
ringsbesluit" 'Nr. 2410, artikel 13 lid a, niet 
meteen geschorst, doch gestaakt. En deze fout is 
niet meer goed gemaakt. Zij is slecht� verscherpt. 

slag, hangt bun bij wijzè van spreken elk uur 
van de dag boven het hoofd, daar zij als arbeids
contractant in dienst zijn en om elke kleinigbei& 
met een opzeggingstermijn van een week, hetgeen 
al is voorgekomen, op straat gezet kunnen 1vorden. 
2 Januari 1946 is een cursus voor ben begonnen 
ter opleiding tot Bootsman ('Wachtmeester) bij de 
Politie te 'Water, en nu komt het: Als één der drie 
sportleiders is benoemd...... schipper 't .Cam, ex
'NSB-er, die nu zijn omgesmede 'NSB-commando's 
kan laten klinken over een troep oud-illegale strij· 
ders, die, om bu!l boterham niet te verliezen. bun 
mond moeten houden. 

Eén der schippers (opperwachtmeester) van boven
genoemde dienst, genaamd 't .Cam, tijdens de be
zetting dienstdoend o.a. in '/Jlaardingen, werd in 
1943 lid van de 'NSB en bleef dit tot diep in 
1944, waarna bij "illegaal" werker werd. 
Qedurende deze 'NSB-tijd colporteerde zijn vrouw 
met '/Jolk en '/Jaderland en de beer 't .Cam be
geleidde baar, in zijn politie-uniform gekleed, ten
einde haar tegen molestaties te beschermen. 'Wat 
zou men anders verwachten van een politieman 
in wiens huiskamer de conterfeitsels van 1-litler 
en Jlrfussolini aan de wand prijkten. 
'Na de bevrijding werd een Zuiveringscommissie 
voor de Jlrfarecbaussee en de Politie te 'Water in
gesteld, die tot taak bad, deze takken der 'Neder
landse Politie oan ongewenste elementen te zuive
ren. 1-lierin hadden, behalve ee11 paar juristen uit 
Amsterdam, ook zitting twee leden oan de Politie 
te 1,Vater en enkele leden oan de Jlrfarecbaussee. 
'Wat er op de zittingen dezer commissie werd 
behandeld is niet bekend, omdat er - zeer demo
cratisch - in de "Algemene '.Instructies voor Ztli-

, 't .Cam is helemaal niet meer geschorst en één 
dezer dagen is de uitspraak, bekrachtigd door den 
:Minister van Justitie, bekend geworden: ,,Strenge 
schrobbering en overplaatsing". '/Jerder is de kous, 
wat betreft de zuivering, af. 
Rest. ons' nog slechts de vraag, die voor schrijve, .
al bevestigend is beantwoord, 'of er nog meer 

, zulke fraaiigheden zijn gebeurd bij deze commis
sie. De dossiers zullen het antwqord geven. :Maar 
er is nog een st·aartje aan deze zaak. 
Bij de Politie te 'Water zijn bulpagenten aange
nomen. '.Het zijn jonge mannen die voor een groot 
deel uit de ex-illegaliteit stammen en dus bun be
paalde gedachten omtrent 'NSB-ers 'e.d. hebben. 
'.Het zwaard van Damocles, ft1 de vorm van ont-

"Lange Jan" leeft in ons, met ons en door ons! Dit 
was de sfeer, die ons bij de herdenking van zijn sterf
dag beheerste. Hier was de KP-geest, die wij kenden 
uit vervlogen dagen. 
Hij was weer bij ons, zoals hij was: de uitzonder
lijke figuur uit de illegaliteit. Ondanks zijn jeugd was 
hij door zijn idealisme, zijn eerlijke en openhartige 
natuur, zijn rechtvaardigheidsgevoel, zijn humor, zijn 
enthousiasme en zijn élan een zeer aparte grote figuur. 
In zijn brede kijk op het leven waarschuwde hij toen 
reeds voor het gevaar van den illegalen strijder na 
de bevrijding voor het gevaar van het verflauwen van 
het begrip van goed en kwaad, voor het gevaar van 
tuchteloosheid, voor het gevaar van de aureool van 
het heldenfeit, voor het gevaar van de overwinnings
roes, voor het gevaar van desillusie. 

Zó was hij die dag met ons, zó leefde hij die dag 
in ons; maar zó moet hij ook door ons leven. Deze 
saamhorigheid, atzijn vrienden rondom hem, dit was 
zijn sfeer, dit was zijn verlangen. Hier heeft hij ons 
gevraagd zijn idealen te verwezenlijken. Hier heeft 
hij ons gevraagd de kern van onze KP-geest verder 
uit te dragen. Helpt overal waar hulp nodig lis, licha
melijk of geestelijk, materieel of financieel, zonder 
aanzien van persoon, vriend of vijand. Hier heeft hij 
ons gevraagd de jeugd op te bouwen en op te voe
den in deze KP-geest. Hen moreel en lichamelijk 
sterk te maken om straks ons werk over te kunnen 
nemen. Hier heeft hij ons gevraagd door te zetten 
de strijd tegen onrecht. Hier heeft hij, die ons zo ont• 
zettend veel van zich zelf gegeven heeft, ons nog veel 
meer gevraagd. leder van ons heeft dit gevoeld. Ieder 

· 1-1er lolligste ·komt echter nog. Scbipper 't .Cam
rijdt op een grote motorfiets van de, POD door
'Nederland op jacht naar collaborateurs. 1-lij komt
daarvoor bij de Amsterdamse POD, bij het Bureau
voor 'Nat. '/Jeiligbeid te Amsterdam en bet Bureau
voor Onderzoek collaboratie, enz. en lacht natuur
lijk in zijn vuistje om "die dummen 1-lolländer".
:Moeten wij dit hemeltergend schandaal laten voort·
duren, moeten wij onze mond houden, omdat wij
ons brood eens mochten verliezen 7
'.Js 'Nederland vrij? :Mogen wij tveer zeggen en
schrijven, wat waar is7
9 '.Februari 1946. :R. P.

'Uit "Ons Baken", 'Weekblad
v. d. 'Bond v. Oud-'.111. 'Werkers

:eo ... -:ex�.-

van. ons herinnerde zich weer.· gesprek.ken met hem. 
Hier voelden wij ons één. Hier op het Eregrafhof te 
Bloemendaal. Hier, op die mooie wijdingsvolle plek is 
de stille zuivere, ongerepte en grootse natuur van de 
Hollandse duinen. Hier waar onze helden rusten, na 
hun grootse daden _in alle eenvoud en vanzelfsprekend· 
heid verricht te hebben. Hier, waar zij slapen hun 
eeuwige slaap in alle eenvoud onder de wijde, steeds 
wisselende Hollandse luchten. Hier, waar je alleen· de 
winden en de eeuwige ruisende zee hoort. Hier geen 
haat, hier slechts overgave, Hier, waar we weer moed 
kunnen verzamelen.· 
Hier op deze wonderschone plek hebben we Jan ge
vonden in zijn: ,,Durf te leven!" 



ARBEIDSBEMIDDELING VOOR OUD-ILLEGALE WERKERS. 

Nog steeds komen bij ons tal van brieven in van oud KP-ers en oud-LO-ers, 
die naar werk'"zoeken. 
Het doet ons genoegen, thans te kunnen mededelen, dat de Stichting 1940.....'. 
1945 in samenwerking met Sectie IX, Bureau Sociale Zaken van de B.S. en 
bet Rijksarbeidsbureau de arbeidsbemiddeling van de oud-illegale werkers 
zoveel mogelijk heeft gecoördineerd. 
Uit een circulaire van de Stichting 1940-1945 aan haar districten nemen 
wij over dit onderwerp het navolgende over: 

A. Algemene opmerkingen.

Een goed arbeidsbemiddelaar dient te beschikken over vakkennis, inzicht, 
routine en mensenkennis en moet in staat zijn, goed c�ntact te leggen tus
sen werkgever en werknemer. 
De bemiddeling van oud-illegale werkers heeft bovendien nog zijn eigen 
typische moeilijkheden, de bemiddelaar moet inzicht en begrip hebben van 
de psyche van den oud-illegalen werker, wil hij de bemiddeling hiervan met 
succes volbrengen. 
Uit een en ander vloeit voort, dat de bemiddeling van oud-illegale wer
kers het best kan geschieden door arbeidsbemiddelaars, die zelf ·oud-illegale 
werkers zijn en dat dit werk moeilijk overgelaten kan worden aan goedwillen
den, die overigens geen ervaring op dit gebied hebben en ook zonder meer 
niet in handen gelegd mag worden van willekeurige ambtenaren van dr 
Gewestelijke Arbeidsbureaux. 

B. Samenwerking met 'N.B.S. et1 Rijksarbeidsbureau,

Overeengekomen is, dat: 
1 e. De bemiddeling zoveel mogelijk zal geschieden in overleg en samen

werking met de Gewestelijke Arbeidsbureaux. 
2e. Door de. Gewestelijke Arbeidsbureaux op aari.vrage van de Stichtinp 

en Sectie IX, ambtenaren, die zelf oud-illegale werkers zijn, voor de 
bemiddeling van ó'ud-illegale werkers ter beschikkjpg gesteld zullen 
worden. 

3e. Bedoelde ambtenaren, waar mogelijk en gewenst, voor dit doel enige 
uren per week zitting zullen houden in de Gewestelijke en plaatselijke 
Bureaux van de Stichting of die der B S., Sectie IX, Huizen der Ille
galiteit of van de Gemeenschap der Oud-Illegale werkers. 

4e. De inschrijving van werkzoekenden geschiedt op door het Rijksarbeids
bureau ter beschikking gestelde inschrijvingsformulieren, aangevuld met 
een door ons in overleg met de B.S. samengestelde aanvullende vragen
lijst. Van dit formulier gaat één ingevuld exemplaar naar het Gewe;te
lijk Arbeidsbureau en voor zover door werkzoekenden plaatsing buiten 
het eigen district verlangd wordt, één exemplaar naar de Afdeling Ar
beidsbemiddeling van het Hoofdbureau der Stichting 1940-1945. Het 
is gewenst de werkzoekende tevens in een sollicitatiebrief, naar voren 
te laten brengen, welke arbei.d hij verlangt, en, bij de wens van werk
kring te willen veranderen, welke de redenen hiervoor zijn. 

5e. Voor overleg inzake deze vorm van bemiddeling en daaruit voortkomen
de moeilijkheden, een Landelijke Contact-Commissie uit vertegenwoor
digers van het Rijksarbeidsbureau, Sectie IX der B.S. en de Stichting 
1940-1945 wordt gevormd, terwijl nog overleg zal worden gepleegd 
met Nederlands Volksherstel. Ook gewestelijk dient een dergelijke com
missie te worden samengesteld, die haar wensen en opmerkingen ken
baar kan maken aan de Landelijke Commissie en tevens de moeilijki1eden 
en de werkzaamheden· in het eigen district kan regelen binnen het 
kader der vorènvermelde richtlijnen. 

C. Psycbotecbniscb en '.Mediscb Onderzoek,

Voor zover nodig :zullen de sollicitanten aan vorenvermelde onderzoeken 
worden onderworpen om te kunnen beoordelen, of zij voor de door hen ge
wenste werkkring geschikt zijn. De kosten voor dit onderzoek zullen niet 
voor rekening van den sollicitant komen. 
D. Bijzondere bemiddeling.

Voor lichamelijk en geestelijk onvolwaardigen, waaraan bijzondere aandacht
besteed moet worden, zal overleg met de Vereniging voor Arbeid aan On
�olwaardigen (A.V.0.), welke op dit gebied veel ervaring heeft, worde1i
gepleegd.

E. Scboling en 'Rerscl,oling.

Dit dient in het district te worden opgenomen, door den ambtenaar, die 
op verzoek van de B.S. en de Stichting met de bemi�deling van oud-illegale 
werkers is belast. De Raad van Bestuur in Arbeidszaken heeft op ons ver
;oek reeds in een persbericht onder de aandacht van álle Nederlandse 
werkgevers gebracht, dat de categorie van werkzoekenden, die door hun 
Karaktervaste houding in het verzet tegen de Nazificering van .ons volk 
vooraan hebben gestaan, de hun toekomende plaats in het bedrijfsleven 
moet worden gegeven. 
Ot>k de overheidsorganen zijn bereid, deze een plaats i!l. het openbare leven te 
geven, indien dez_e overigens in staat zijn de verlangde werkzaamheden naar 
behoren te verrichten. 
Wij hopen van harte, da� hiermede een effectieve vorm van arbeidsbemidde
ling voor onze oud-medewerkers is gevonden. Wij adviseren iederen oud. 
illegalen werker, die gee1n of geen passende arbeid verricht, zich over 
deze aangelegenheid in verbinding te stellen met het Stichtingsbestuur van 
zijn. dist_rict. A. J. M. 

Een trieste November-dag 1944. Puf
fend doorsnijdt de "Grietje" van Zalt
Bommel de Dokkumer Ee. Schipper 
Kat loopt van het dek naar de kajuit 
en van de kajuit naar h.et dek. Helemaal 
rustig is hij niet; nu ja, zijn persoons
bewijs is in orde en aan zijn neus zien 
de ·Moffen niet, dat hij geen Kat, doch 
een Velda is. Dat deze reis voor 
"Grietje" eigenlijk een dodenvaart is en 
dat de man in de stuurkast iemand 
van de K.P. is, is hèm alleen bekend; 
het maakt hem tóch nerveus. 
Geertsma - zo noemt zich zijn stuur-

/ man en dat hij wel eerder een stuur
rad in handen heeft gehad, is zeker. Het 
blijft echter lastig varen bij donker. De 
Tommy's hebben ook de binnenvaàrt zo 
duchtig geteisterd, dat de Duitse in
dringers voor schepen groter dan hon
derd ton varen alleen na 17 uur toe
staan. Ze zijn natuurlijk niet bezorgd 
over het lot der bemanning. doch schip 
en lading moeten ontzien worden. 
,,Waar zijn we nu?' vraagt Geertsma. 
,.Bij Birdaard" is het antwoord. Robuste 
kerel daar in de stuurkast, in zijn 
blauwe trui. Kat lost hem thans af de 
Geertsma heeft nu tijd voor over
peinzingen. 
Toch weer anders,. dan toen hij een vijf
tal jaren geleden als stuurman bij de 
grote vaart was en vaak in de Cari
bische Zee tankers voer. Even vóó� Mei 
1940 was hij bij Rotterdam gaan wo
nen, maar het water trekt altijd en het 
trekt dubbel, nu hij den Mof op het 
water ,,in de wielen kan rijden". Sinds 
hij het bombardement van Rotterdam 
meemaakte, kent hij slechts één doel: 
het dienen van Vorstin en Vaderland. 
Zo 'kon hij er zich ook mee verzoenen 
belasting-ambtenaar te worden: als je 
met een tas vol loonbelasting-papieren 
fietste, kreeg geen Duitser in de gaten, 
dat hij weer op stap was voor de L 0. 
of voor het N.S.F Als leider der K.P 
in zijn gemeente kon hij echter volop 
zijn hart ophalen en gaarne nam J1ij 
het risico deze flinke 140-ton grote bst 
. onder water" te brengen. 
Het drakke scheepvaa;t-verkeer in het 
Kolonelsdiep was iedere Fries een doorn 
in het oog; toen de provinciale leider 
hem dan ook opdroeg een paar schepen 
in dat kanaal te doen zinken, was hij 
enthousiast aan de slag gegaan. ,,Griet
je" moet echter eerst geladen worden 
met 80 ton grint en nog wel in Leeuwar
aen. Het andere gevorderde, tevens be
taalde, schip wordt intussen met terp
aarde geladen en vaart ond,er schipper 
Stijga via ·de Nieuwe Zwemmer naar 
het Bergumer-meer: daar zullen de 
beide schepen hun rendez-vous hebben. 
Gelukkig - eindelijk is Leeuwarden be
reikt. Een paar bruggen moeten nog 
gepasseerd en Velda geeft er de voor
keur aan in de stuurkast te kruipen. 
Geertsma moet maar de spits afbijten 
als' er wat loos is 
Op één der bruggen staat een Duitse 
wacht en het schip wordt aangeroepen. 
Geertsma schreeuwt met vervaarlijke 
stem: Duitse Weermacht!! De brutale 
heeft de halve wereld; deze twee sim
pele woorden toveren de brug open; en 
zo komt men tenslotte op het Vliet aan, 
waar het grint moet ingeladen. 
Velda's taak is afgelopen en ook Geerts
ma kan naar huis gaan. K.P.-jongens 
uit Leeuwarden zullen het zware goedie 
inladen, dan naar het Ouddeel in de 
nabijheid der stad, varen. Dit alles ver
loopt des nachts naar wens. 
De ondergrondse heeft gezorgd dat hier 
een zuurstof-apparaat aanwezig is om 
een deel uit de wand van het schip te 
snijden, waartegen dan als noodluik een 
blikken plaat zal worden bevestigd. Het 
grint wordt voor een deel naar de an
dere zijde van het schip gestuwd en . 
dan kan de operatie een aanvang 
nemen; doordat het schip schuin ligt, 
komt geen water naar binnen; een vier
kant gat wordt uitgesneden en de blik
ken plaat er voor bevestigd: de zij
waartse druk v.an het water helpt mee, 
om alles op zijn plaats te houden. Straks 
is wel een zware voorhamer aanwezig 
om deze tijdelijke sluiting te verwijde
ren. 
Al klaar. Twee KP.-jongens zullen deze 
onschuldige lading naar het Bergumer
meer brengen. Helaas - de motor wei
gert en blijft weigeren. 

Geertsma,. die nu weer in De Jong ge 
metamorphoseerd is, ontvangt hier ker 
nis van via den Provincialen leider. D,· 
wapen-instructie op de Valom wordt i;1 
de stee-k gelaten. Veel tijd om na t 
denken is er niet. Het besluit is cl;; '
ook spoedig genomen: Velda kent d, 
kuren van de motor het beste en moe• 
mee. Hij wordt per motor opgehaald 
en weldra is ons tweetal op Ouddeel 
Enkele kunstgrepen van Velda zijn vol 
doende om de zaak draaiende te krij
gen. Velda neemt weer afscheid en 
Geertsma blijft met de beide jongen' 
aan boord. Het· is op de namiddag: men 
mag niet vóór 5 uur varen, doch Geerts
ma waagt het er op. Het moet niet vol 
slagen donker zijn als het Bergumer
meer is gepasseerd, want dan kunnen 
beide schepen elkaar niet opmerken. 
Bovendien - tot Bergumerdam varen 
ze bijna uitsluitend langs weilanden. Het 
gaat alweer best. 
Een sigaret brengt de nodige afwisse-
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ling; Suawoude word.t gepasseerd er 
als men Bergumerdam nadert, zièt ons 
drietal wel, dat alle grote schepen voor 
anker liggen oin 17 uur af te wach· 
ten. 
Ook meren? Men heeft toch wel opge
merkt, dat ze in overtreding zijn; cl�
brug is open: een woonschuit met zei! 
passeert de brug en de verleiding is 
voor Geertsma te groot om ni.et ee<1 
poging te wagen. Hij stuurt zondf•· 
15likken of blozen door de geopende 
brug, terwijl één der jongens met het 
bruggegeld klaar staat. 

, Daar staat de brugwachter. ,,Naam?·, 
vraagt hij en prompt is het antwoord: 
,,Grietje" van Zalt-Bommel, schippel' 
Kat." Dan komt echter de Duitse wacht 
aangelopen: ,,Zurück ! !hr dürft nicht 
fahren bevor fünf Uhr!" 
Geertsma schreeuwt den brugwachtrr 
toe: ,,Wij stoppen reeds" en stuurt h t 
schip een kleine inham in. Gelukkig -
de Mof blijft op de brug, alleen t•e 
brugwachter komt aangelopen. Controle , 
van den Duitser was in elk geval meer 
te vrezen. Schipper I<at van Zalt· 
Bommel? Het P.B. geeft aan: Geertsma, e 
Afijn - dan is Kat maar ziek geword"n 1: 
en hij invaller. Snel realiseert onze ka1,i· [ 
tEtin deze en andere moeilijkheden. Het � 
valt echter alweer- mee. v 
"Weet je niet, dat je voor 5 uur niet s 
mag varen?" a 
Met een uiterst verbaasd gezicht ant d 
woordt Geertsma: ,,Nee, natuurlijk niet; b 
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Î1( ben een tijdje ziek geweest en daar
vóór mocht het wel.'' 
,,Ja, maar het is gewijzigd." 
"Nu, ik dacht al, wat is het .rustig 
op het water." 
Intussen ontvangt de man met de wit
gebiesde pet het bruggegeld. 
Dan oppert deze een nieuwe gedachte: 
.. Is dit wel de "Grietje" van Zalt
Bommel? Het lijkt precies de "Op Hoop 
van Zegen" uit Harlingen, die liier 
vaak passeerde. 
Hij heeft inderdaad goed · gezien en 
Geertsma weet niet beter te doen, dan 
maar eens betekenisvol te knipogen. De 
brugwachter zwijgt, misschien begrijpend. 
dat hier niet al teveel gevraagd moet 
worden. Hij geeft nog een goede raad: 
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"Het is gauw 5 uur; houdt de motor op 
gang, laat de Duitse schepen dan voor
gaan en kruip er achteraan." 
Zo wordt spoedig de tocht voortgezet. 
Als echter aan de overzijde van het 
Bergumermee, de monding van de 
Nieuwe Zwemmer in .zicht komt, is het 
reeds schemeravond en nergens be
speurt de scherpe blik van Ceertsma het 
schip van Stijga. Getoeter - geen ant
woord. Het wordt bepaald donker en 
onze vrienden besluiten, dat twee, name
lijk de beide K P.-jongens, met de 
sloep het water zullen afzoeken, ter
wijl Geertsma langzaam koers zet naar 
Schuilenburg. 
Gelukkig, spoedig komen de jongens 
terug. Stijga had "Grietje" wel opge
merkt, doch het voorwarmen van de 
motor had te veel tijd in beslag ge
nomen. 
Achter elkaar aan varen de beide sche
pen nu naar de brug van Schuilenburg. 
Reeds zien ze het rode licht branden. 
"Waar zijn hun lampen?" Er worden 
�r nog een paar gevonden, met enige 
brandstof en weldra flikk�ren een rood 
en een groen licht aan bak- en stuur
boordzijde. 
Er wordt geblazen en spoedig zien ze 
het rode licht van de brug plaats maken 
voor een groen: de brug is open. Er 
staat natuurlijk een Duitse post, doch 
allei verloopt naar wens. Zonder ver
dere wederwaardigheden wordt de brug 
bij Kootstertille bereikt; de masten neer 

en zo kunnen ze er onder door varen. 
Nog een twee kilometer en de motoren 
kunnen worden afgezet. Er is afge
sproken, dat de KP. van Drachten aan 
weerszijden van het kanaal zal liggen 
ter dekking en om de helpende hand te 
bieden. 
,.Pst - Psssst -" seint Geertsma naar 
de wal. Even later komt van de Zuid
zijde hetzelfde geluid terug. Geertsm� 
begeeft zich in de sloep naar de oever. 
Ja, ze zijn maar aan één kant want 
juist die avond was er scherpe �ontrole 
op de brug en zodoende konden ze die 
niet passeretJ met hun wapens. Er moet 
nu echter aangepakt worden: niet l::mg 
kunnen hier in het drukke vaarwater 
twee schepen stil liggen. Trossen wor
den uitgeworpen en aan betonpalen vast
gemaakt. Beide schepen liggen nu naast 
elkaar, midden in de vaargeul. Nu gaan 
Geertsma en zijn beide helpers het grint 
voor het gat wegwerken. Dan een paar 
krachtige slagen met een moker te�en 
het blik en het water bruist naar bin
nen. H�tzelfde proces speelt zich af op 
het klemere schip en dit zinkt weldra 
t<'ry.rijl "Grietje" zware slagzij maakt. '·

Zachtjes wordt afscheid genomen van 
de Drachtster K.P. en dan roeit de ge
hele onderduikers-familie naar de noor
delijke oever, nadat ook nog de fietsen 
van boord zijn gehaald. Geertsma gaat 
als verkenner voorop; Stijga volgt met 
drie jongens. Weldra is een gids ge
vonden, die daar reeds geposteerd was 
en het gezelschap naar Twijzel moet 
brengen. Het gaat langs ongebaande 
wegen; meest de fietsen dragend en 
soms door sloten wadend. De uiterste 
voorzichtigheid is geboden, want de 
vorige dag is er juist in deze streken 
razzia gehouden. Toch weet men zo de 
Rijksstraatweg te bereiken. De gids 
heeft ziin werk volbracht; het terrein is 
nu welbekend. 
Zorgvuldig wordt geluisterd en uitge
keken, voorzover de donkerte dit toe
laat en dan steekt men de straatweg 
over, waarna een zijweg wordt ingesla
gen. Binnen een kwartier kan men nu 
thuis zijn en in snel tempo wordt dan 
ook gepeddeld. Geertsma - laten we 
nu maar weer de Jong zeggen - stapt 
hij zijn woning af, paat na;ir hi11ncn <''1 

· stelt zijn vrouw gerust. Weer een nacht
van spanning voorbij. Wie kan in woor
den weergeven, wat deze moedige vrou
wen vaak hebben doorgemaakt? Een
bed wordt nog gereed gemaakt voor
een gast, twee andere jongens slapen bij
den buurman en Stijga gaat in een nabij
gelegen boerderijtje zijn intrek nemen.
De volgende dag gaat het als een blijde
mare door de omliggende dorpen: het
Kolonelsdiep is gestremd! Lange rijen
schepen wachten aan beide zijden.
Kostbare tijd gaat voor den vijand ver
loren. Lichters worden aangevoerd, doch
drie zin·ken er en maken de hindernis
slechts groter. Na dagen zwoegens weet
de Mof de zinkstukken zo te verslepen,
dat door varen in zig-zag lijn de plaats
van .sabotage weer gepasseerd kan wor
den. Weken lang zijn er echter nog een
paar Rijnaken met Duitsers gestation
neerd om het opruimingswerk te vol
tooien. Zij vorderden niets. Onmacht?
Niet al te groot verlangen om naar het
front te gaan?
Hoe het ook zij, de stremming van het
Kolonelsdiep heeft een snaar doen tril
len in de harten van velen en is een
bijdrage geweest tot de verlamming van
de Duitse oorlogsmachine.
En onze vrienden? Stijga en Velda zul
len ongetwijfeld weer varen over de
baren, de "jongens" hebben meegehol
pen aan de bevrijding van Friesland en 
De Jong is commandant geweest bij 
een belangrijke operatie in die dagen.
Zijn onverwoestbaar optimisme kreeg
tenslotte gelijk: wij krijgen ze er onder.
de Moffen!
En met een zelfvoldaan lachje herinnert
onze oud-stuurman er zijn vrouw nog
wel eens aan: ,,Ik was kapitein - al
duurde het maar één dag?"
En hij glimlacht. als hij in het LO.
Mededelingenblad leest van dien officier
van Justitie, die de K.P.-ers kwalifi
ceerde als "een stelletje heethoofdige
jongelui". Nu ja, die mijnheer zal zulke
nachten wel het donzen bed verkiese
lijker gevonden hebben. Het Vaderland
kan rustig zijn!

DE FEBRUARI� STAKING 
De kranten staan deze weken vol van de Februaristaking 1941. 
Deze gebeurtenis is ook belangrijk genoeg om haar te herdenken. 
't Is vijf jaren geleden, dat Amsterdam en omgeving in staking ging 
om de verschrikkelijke Duitse maatregelen tegen de Joden. En kloek 
is de weerstand geweest van de bevolking in een tweedaagse sta
king, die ten slotte in bloed gesmoord is. 
Wie echter de betekenis van deze staking in het raam van het Ne
derlandse verzet gaat overdrijven, levert een bijdrage voor histo-· 
rieverminking. 
Zo doet "De Waarheid", zo deed "Het Parool", dat dit gebeuren in
het blad van 23 Februari 1946 "de geboortedatum van het verzet"
noemde. 
Nu kan men om politieke oogmerken het historisch zoeklicht uit
sluitend richten op deze staking. En laten we het ronduit zeggen: 
we verdenken daar "De Waarheid" van. Het is hun kans; vele Com
munisten hebben aan deze staking deelgenomen. Alle eer aan hen 
en alle overige stakers intussen. 
Er kan echter ook een gemis aan kennis van de toestand in ons 
land (buiten Amsterdam), van de verzetstoestand in andere bevol
kingsgroepen voor en na die staking aan ten grondslag liggen. 
Dit laatste nu is in feite het geval. Wie de Amsterdamse staking de 
gebo�rtedatum van het verzet noemt, mistekend de historie, zowel 
wanneer men bedoelt, dat het de bron van het verzet is, als wan
neer men bedoelt, dat het de geboorte van het publiek verzet is. 
Wat 't laatste betreft. De Februaristaking was een publieke verzets
uiting, zoals er echter al veel meer daarvoor, zij 't in andere ge
daante, ge.weest waren (openbare vergaderingen, schoolverzet, 
anjeractie enz.). 
Nu is dit het merkwaardige, dat van de Februaristaking geen hoofd
lijnen gaan naar het latere verzet. 't Was een spontane uiting, die 
wegstierf. (Zoals bekend, waren de Communisten via Rusland in die 
tijd nog b<;mdgenoten van de Duitsers). 
Wil men spreken van de geboortedatum van het publieke verzet, 
het tijdstip, waarop het incidentele in het publieke verzet overging, 
dan komt alleen de Mei-staking in 1943 in aanmerking. Dat was de 
stoot tot massaal verzet. Vandaar lopen grote lijnen. naar het ver
zet. En in deze staking ontbrak het Westen practisch op het appèl. 
Een harde pil, maar een feit. 
Geboortedatum kan ook betekenen bron van het verzet. Daar is 
voor zover het de Februaristaking betreft geen sprake van. 
Nu moet ik zelf waken voor eenzijdigheid, en daarom voorop stel
len, dat ik voor gegevens hierover alleen put uit gegevens uit 
eigen ervaring en omgeving. Maar deze gegevens alleen al zijn 
voldoende om de opvatting van Parool c.s. te weerleggen. Wat 
anderen er uit eigen kennis bijvoegen kan dit alleen versterken. 
Prof. Schilder schreef in de "Reformatie" na 10 Mei 1940 rustig voort 
op de oude trant (totdat het blad in Augustus verboden werd) 
d_w_z. hij leverde openbare kritiek op het nationaal socialisme en 
de N.S.B. in het bijzonder. Principiele volksvoorlichting, die bij de 
aanvang der bezetting de mensen reeds wakker schu.dde en tot hun 
plicht riep. 
Vanaf de kansels is de Duitsers van meetaf, zonder gebrek aan dui
-hlij"-h,,.irl b!i]k �ege1T�n vcn1 he:� stand·?•1nt der k,•rk::i. tegeacve_ 

\ ,·.et nationac.1-socialisme. Wie zal peilen, voor hoe velen dit de ge
l boortedatum van het verzet was.? I .Colijn organiseerde met zijn 12 "apostelen" onmiddellijk een veld
( tocht door het land. Hun redevperingen lieten aan duidelijkheid
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niets te wensen over. Zijn partij organiseerde reeds in September 't 
illegaal verband, dat aanvankelijk als een mondeling iilegaal 
voorlichtingskanaal voor duizenden dienst deed. 
In dit verband moet de misselijke hetze tegen de figuur van· Colijn 

t 

gesignaleerd worden, die gebaseerd op een tactische fout van hem 
zijn principieel verzet van de aanvang af miskent. Dat hadden de 
Duitsers beter door. Ze begrepen, dat .hij hun gevaarlijkste vijand 
was; ze verboden !bespreking der broqhure en ze isoleerden hem 
zo snel mogelijk en hij betaalde met zijn leven voor zijn princi-
piële houding. . 
De voorbeelden zijn legio, maar we volstaan met deze' geboortedata 
van het verzet. 
De Februaristaking verdient haar ereplaats in de ver�etsgeschiede. 

. ;;inis, maar wil men die geschiedenis recht doen, dc_m noeme men 
haar niet de geboortedatum van het verzet. Zij wl:i.s dat in geen 
enkele betekenis. Zij was een schakel in de verzetsketen, één uit 
velen en achter die keten schuilt de gebo_orte van het verzet in het i> hart van mannen en vrouwen, die zich bewust werden van hun 11 

I 
pHcht tegenovei God en hun vadedand. 

H. v. R.

,,' 
, ,9),e Zw.e,t,0-e1i'' 

.... (Bericht van de Administratie) 
Door verschillende omstandigheden zijn er 
bij de �dministratie van "De Zwerver" vele 
moeilijkheden geweest, die tot oorzaak had
den, dat sommige abonné's ons blad in het 
geheel niet of erg ongeregeld hebben ont
vangen 
Deze moeilijkheden zijn thans geheel over
wonnen De verzending kan regelmatig 
plaats vinden, terwijl nieuw opgegeven 
aoonné's onmiddellijk kunnen worden ver-· 
werkt. 
In dit verband doen wij tot alle lezers het 
dringènde verzoek uitgaan om van even
tuele klachten betreffende verzending, 
adressering etc., die alsnog zouden bestaan� 
op de hoogte te brengen. 
Het correspondentie-adres van de adminl· 
stratie van "De Zwerver" is - in tegenstel- <'
ling met de Redactie - nog steeds Wes- . 
termarkt 2, Amsterdam-C. 
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Het is niet zonder reden, dat we deze zeven gesneuvelden 
van de K.P.-Margriet tegelijkertijd herde1}ken. 
Zij staan ons voor de geest, deze kerels uit Brabant, alsof 
wij hen nog gisteren in ons midden zagen. 
Vooral degenen, die leven in de omgeving, waar zij hun 
tehuis hadden, in de omgeving, waar zij gevallen zijn, voe
len en weten zich nog onafscheidelijk verbonden met hen, 
die in de strijd tegen den overweldiger het leven moesten 
laten. 
Daar in Brabant, in het ruige land bij de grote rivieren heb
ben zij gestaan, één van wil en één van ideaal, ·fel gekant 
tegen een overmachtigen vijand. 
Hun gehele bezit, hun zaken, hun huisgezinnen riskerend, 
ieder moment van de dag en van 'de nacht. 
Steeds op pad, komende van of gaande naar een of ander 
operatieterrein, waar den vijand afbreuk gedaan moest wor
den. Niet uit zucht naar avontuur, maar in alle èenvoud 
dienend, datgene waarvan zij innerlijk de juiste waarde had
den gepeild, op deze wijze bewust belijdend hun rotsvaste 
geloof in de rechtvaardigheid van de zaak waarvoor ,zij 
vochten. 
Dat was de geest van hun verzet en daaruit wisten zij 
telkens weer de kracht te putten, die nodig was steeds maar 
weer datgene te doen wat gedaan moest worden met als 
inzet hun gehele persoonlijkheid, wagende telkens weer hun 
jonge leven. 

'Vraag niet boe lang men leeft, doch boe, 
'Wat men presteert, wat men volbrengt, 
'Wat men bewust de mensheid scbenkt, 
't 1ijdsbestek doet er niet toe. 

Jk 1oeet niet 1oelke band het dood'lijk scbot gelost beeft 
'Waardoor je jonge teven plots een einde vond, 
1k weet niet of ztn vingers misscbien even beefden 
1oen jij daar dapper en bereid tot sterven stond. 

Jk weet niet of zijn bart misscbien wat sneller klopte 
1oen door zijn snode daad bet jouwe stil bfeef staan, 
1k weet niet of bet vuur, dat in jouw ogen brandde 
1-lem acbtervolgde toen bij is heengegaan. 

geb. 30-11-1918 

geb. 6- 2-191ft 

geb. ,._ 9-1902 

geb. 16· 6-1919 

geb. 17· 9-1918 

geb. 15-12-1915 

Van deze kerels, die als devies voerden "Trouw aan elkaar 
en aah het beginsel" weten wij nauwkeurig, niet alleen boe 
lang, maar ook boe ze geleefd hebben. Wat ze gepresteerd
en volbracht hebben is niet nauwkeurig op te geven. Daar 
is het teveel voor. Het is zelfs niet bij benadering te zeg
gen aan hoeveel gevaarvolle operaties zij ieder voor zich 
of in K.P.-verband hebben deelgenomen. De opsomming daar
van is ook niet van belang en zou ook niet stroken met hun 
aard en manier van werken, n.l. in alle eenvoud, zonder er
over te spreken. Maar onomstotelijk staat . vast, dat zij, door 
hun voorbeeld, bewust geholpen hebben aan het Nederlandse 
volk de juiste weg te wijzen, met voorbijzien van alle eigen
belang en met wegcijfering van hun eigen persoonlijkheid. 
Het tijdsbestek is van geen belang. Voor ieder van hen' was 
het te kort, maar dat veel te korte bestek is door hen uit
gebuit op een manier, die ons wel eens doet denken: ,,Zouden 
zij er een vermoeden van gehad hebben, dat dit niet lang 
kon goed gaan?" En hebben zij misschien daarom een zo on
gelofelijke activiteit ontplooid? 
Wij weten het niet, maar wel weten we - en dat is onze 
troost - dat zij de goede strijd gestreden hebben, een strijd 
die meedogenloos was en die zij niet verloren, maar gewonnen 
hebben. 
Hun Opperste Bevelhebber heeft hen waardig gekeurd een 
plaats in te nemen bij Zijn troon en hen in de gelegenheid 
gesteld de tinnen te aanschouwen van het werk, waarvoor 
zij hier op aarde de fundamenten hebben helpen leggen. 

,,Over weinig zijt !Jij getrouw geweest, 
Over veel zal ik 'U zetten, .. 

:Maar dit weet ik, dat Qod met blijds;bap beeft ontvangen 
Jouw dapp're ·ziet, die vroeg Zijn roepstem beeft verstaan, 
En dat jouw· geest en die van andere martelaren 
:Met bun gezegend tverk op aarde verdèr gaa11" 

Je breekt door 't offer van je korte, rijke leven 
'Veel harten open en maakt tot dienen ze bereid, 
Jouw dood roept dp, verbindt en scbudt gewetens wakker 
1e werken naar Qods wil en voor gerecbtig�eid. 

Je zult voor ons altijd bet licf1tend voorbeeld wezen 
'Van dat, waar waarlijk beilig is en goed en groot 
Jij geeft ons kracbt en moed voor beel ons verder levet1, 
En jij zult met ons zijn, ook nu nog, na je dood. 

de R. 





ADVER TENTIES 

Verloofd: 
HENK VAN DOESBURG 

Operator H.Q.I.S. 9 
-

JENNY VAN DOLDEREN 

4 Maart 1946. 
Rhenen, Zeve�daalscheweg 7 
Rhenen, Äpotheek. 

Koerierster 

De 17e Februari 1946 hebben zich verloofd: 
MAAI�E DE JONG 

en 
HANS DEINUM 

Wot'kumerveld. 
Workum. 

' Verloofd: 
EGBERT HUTTINGA 

en 
HENDRIKA VAN DEN BRINK 

2 Maart 1946. 
Soesterberg, Gen, Winkelmanstraat 16. 

Verloofd: 
ALIE VAN DER PANNE 

en 
G. J. A. RUNSINK 

(,,Bertus"; ,,Venema") 
Zwammerdam, Dorpsstraat A t 45 
Bodegraven, Beursstraat 17 

9 Maart 1946 

Het Secretariaat van de Afd. Gedenkboek vraagt 
met zeer veel spoed enkele "Inspecteurs" voor de 
buitendienst. 
Sollicitanten moeten in b(!zettingstijd lid van onze 
organisaties zijn geweest. Enige journalistieke er
varing hebben, van goede algemene ontwikkeling 
zijn. Een bezit van een rijbewijs strekt tot aan
beveling. Sollicitatie's te richtcn aan: Oir. Centr. 
Bur. LO-LKP-Sticlüing, Nic. Witsenstraat 21, 

'Amsterdam-C. 

In de vacature van hoofd van <le administratie van 
,,De Zwerver" op het Cent.raai Bureau van de L.0.
L K.P.-Stichting is voorzien·. 

Een electro-technisch Bureau (Z -H.) kan voor di
recte in diensttreding 

ENKELE FLINKE VAKMENSEN 
gebruiken tegen nader overeen te komen loon en 
eventueel intern. Oud-K.P.-ers en L.0.-ers genie
ten voorkeur. Eerstgenoemden moeten hun auto
biographiën ingeleverd hebben en laatstgenoemden 
hun legitimatienummer vermelden bij sollicitatie. 
Brieven onder nr. 117 van dit blad. 

WIE KAN HELPEN? 
Gewezen onderduiker zoekt lang, deze weg hulp 
voor een huis, winkelhuis of huis geschikt voor 
het inrichten van een winkel, met tuin, te Wasse
naar, of Benoordenhoutkwartier, Marlot. Heeft vóór 
1941 reeds 20 jaar in Wassenaar gewoond, moest 
wegens de tijdsomstandigheden duiken, tegenwoor
dige woning onbewoonbaar. 
Brieven onder nr. 118 van dit blad. 

S:el je voor 
FOTO'S VAN DE HERDENKING 

VAN LANGE JAN 
in verbindiqg met J. Korte, Koninginneweg 140 b, 
Amsterdam.· De kosten- bedragen f 1.25 per foto. 

,,ACHTER DE SCHERMEN" 
door G. J. P. de Vries (,,�om Gerrit") 

Een boekje, dat qua stijl en strekking van weinig 
waarde is, wanneer het de bedoeling van den schrij
ver was het publi.ek in te lichten en een kijkje te 
geven achter de schermen. Alhoewel "Oom Gerrit" 
een belahgrijk aandeel had in het Rotterdamse ac
tieve gewapende verzet, belicht hij dit verzet zeer 
eenzijdig en geef, alleen die historie w�er, die zich 
in zijn onmiddellijke omgeving afspeelde. Afgezien 
van het opsommen van feiten, die heel d1Kwijls 
doen denken aan sensatie en aan het verheerlijken 
van mensen, die nog in leven zijn (zié o.a. enkele 
opgenomen foto's) heeft dit werkje geen enkele 
strekking. 
De geestelijkr achtergrond van het verzet is heel 
ver te zoeken, terwijl juist dat het verzet pas 
kan typeren en de leek een indruk kan geven, 
waarom deze weerstand zo fel was en waarom de 
tol, welke betaald· werd, zo hoog kon zijn. 
Het steeds weer noemen van namen en privé
omstandigheden e.:. de inmiddels aan velen bekend 
geworden gedémasqueerde schuilnamen, heeft dit 
boekje niet geliefd gemaakt onder de menseq, die 
aan het verzet deelnamen. Geen enkel lid der 
LKP of LO zal hier prijs op stellen. 
Alléén aan hen, die vielen, komt publieke eer 
toe. 
Het is jammer, <lat de schrijver zich niet aan 
de afspraak hield toen het Afwikkelingsbureau 
der LKP in Zuid-Holland, hem er op attendeerde, 
dat de eigen namen, firmanamen en adressen ge
schrapt moesten worden, zoals het ook te be
treuren is dat nabestaanden van hen, die vielen 
er niet over te spreken waren, dat, zonder hun 
voorkennis tot publicatie was overgegaan. 
Dat dit boekje in grote getale verkocht wordt 
is een gevolg van het feit, dat het doorsnee 
publiek belust is op sensatie en nu eenmaal graag 
eens achter de schermen wil kijken, bif gebrek 
aan een beter werk, dat nog steeds · niet ver
schenen is, maar het is jammer, dat al deze dui
zenden lezers een volkomen foutieve indruk krij
gen van wat het verzet heeft betekend. 
De schrijver heeft hét goed bedoeld, maar is een 
dilettant en had er beter aan �edaan, dit werk 
over te laten aan de tapleidir-:,;en der verzets
groepen, die, zoals hêm bekend was, hiermede 
bezig zijn en hoogstwaarschijnlijk een werk zul
len uitgeven, wat de toets der critiek wel kan 
doorstaan. W. K. 

MEDEDELING 

· In verband met de herbegraving ván de op
29 Febr. 1944 gefusilleerde 18 leden der ver
zetsorganisatie de "Oranje-Vrijbuiters",
groep "Peeters", welke vermoedelijk zal
plaats hebben in Utrecht op de Algemene
Begraafplaats in de eerste helft van Maart,
worden eventuele belanqstellenden verzocht
zich in verbindinq te stellen met een der on
derstaande adressen:
Kapitein Meulenkamp, ,.Frits van Kampen",
Utrechtseweg 345, De Bilt, Tel. 28020;
B. Hey, Rijksstraatweg 570, Wassenaar.

MOEILIJKHEDEN 
OP HET CENTRAAL BUREAU 

Het Dagelijks Bestuur van onze LO-LKP
Stichting is genoodzaakt de -volgende maat
regel te nemen: 
De aanloop van leden onz-1' organisaties op 
het Centr. Bureau in de Nic. Witsenstraat is 
zo groot, dat besloten is, dit bureau alleen 
op de navolgende àagen voor bezoekers 
open te stellen: 

Maandagmiddags van 2.00-5.30 uur en 
Donderdagmiddags van 2.00-5.30 uur. 

Het is onmogelijk om voortaan door te gaan 
met het dagelijks ontvangen van bezoekers. 
De verschillende zaken betreffende orga
nisatorische aangeleqenheden, ,,De Zwer
ver", arb�idsbemiddeling, zuivering, etc., 
etc. dienen zoveel mogelijk schriftelijk te 
worden afgehandeld. 

Ge�f "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inza� en laat hem (haar) onderstaande bon ingevuld 
zenden aan de administratiie van "De Zwerver", ·westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam: ........................................................................................................................... . 

Adres: .......... . , .. 

Plaats: .................................................. ..................................................................... . 
. 

Provincie: ...................... ............................................................................................ . 

Ingang abonnfment: 

Abon�e�entsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwitantie betaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 370449 t.n-.v. l Heuvingh. 1 

582: Leendert Sintmaartensdijk, geboren 31-5-1906 
te Goudswaard, beroep timmerman. adres 
Jagerslaan 31 b, Rotterdam-Zuid. Gearres
teerd 19 Februari 1941 te Rotterdam, in Sche
.veningen tot 8 April 1941, behoorde bij het 
proces waarbij 18 doden vielen (Geuzen, enz.), 
Van 8 April 1941: tot Januari 1944 in Buchen
walde Nr. 5835, Blok 10 en anderen. Van 
Januari 1944 tot Juli 1944 in Lublin Nr. 
6627 Blok 3 (Waffen SS D. A. W. Linde
strasse GG 7 a). Van Juli 1944 tot ? 
Auschwitz Nr. 190606 (nummer staat in arm 
getatoueerd), Blok 18 St. 5 o.s. postamt 9a. 
Laatste brief uit Auschwitz ontvangen Janu
ari 1945. Is 3 Mei en 7 Mei 1945 nog ge
zien in het concentratiekamp Ebensee, was 
toen ziek, daarna niets meer vernomen, is 
vermoedelijk door het Amerikaanse Rode 
Kruis vervoerd. 

583. Jeanne Strijker-van Gelder (Sjaantje), leef
tijd 27 jaar. Is ondergedoken geweest in
Boven-Knijpe (Fr.). Is vandaar verhuisd naar
Driebergen omstreeks December 1944-Janu
ari 1945. Daarna geen verdere berichten
meer vernomen. Vermoedelijk door Duitsers ge
arresteerd en weggevoerd. Is Israëlitische.

584. Eggo• Anko Streuper,
geboren 7 Sept. 1921
te Sappemeer, gearres
teerd na het transport
van een Amerikaans
piloot van Frièsland
naar Meppel op het
station' te Meppel
door Marechaussee,
eind April. Verhoord
door Kapt. van Politie
te Meppel. Via Assen
vervoerd naar Gronin
gen, 2. Mei Hais van
Bew. Verhoord door
Kon,. officier SD, pi m. 3 weken in Groningen, 
ongeveer 23 Mei naar Amersfoort, 11 Octobcr
naar Neuengamme, vandaar naar Wede!. 11
November naar Hamburg. Sindsdien ont·
breekt elk spoor.

585. Willem Stolp, geboren
24 Januari 1918 te
Warde,n (gem. Oost
huizen), woonplaats ten
tijde van de arrestatie
Zd.-Schardam 8, Oost
huizen, gearresteerd 12
Februari 1944 in de
trein, ·richting Dieren,
vervoerd naar Oranje
l.otel te Scheveningen,
tot einde April 1944,
daarna overgebracht
naar Vught. Zijn laat
ste brief vanuit Vught
ontvangen 12 Augustus 1944.

586. Gerrit Riemerius van der Laan, geboren 28
September 1915 te Onstwedde. •Gearresteerd
ca. Juni 1943 te Cambo (Pyreneeën), vandaar
overgebracht naar Ford du Ha (Bordeaux), ca.
Juli 1943 naar Compiègne (nr. 17421, Bati
ment C 6) ca. October 1943 naar Buchen·
walde, waar hij 2 Februari 1944 overleed. Nr.
Buchenwalde 21754 Block 17.

587. Wolter de Blauw, wo
ltl!nde te 's-Grave!'
hage, Regentessel. 7!l 
geboren 18 October
1912 te Oen Haag.
roepnaam Wolter of 

Wouter, gearresteerd
te Den Haag door SD
15 Februari 1945 ten
huize van de familie
van Maastrigt, Elle
komstraat 52, overge
bracht naar Oranje
hotel te Scheveningen,
vandaar van 6 op 7
Maart 1945 vervoerd naar
na niets meer bekend.

Amersfoort. Hier-
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LANDELUKE ORc;ANIIATI, VOOR 

MULP AAN ONDERDUIKERS 

Calvijn geeft een rake typering van de democra
tie, als hij opmerkt: ,,Dank God, dat hij U de 
overheid gaf en dank hem dan nogmaals, dat ge 
die overheid zelf moogt kiezen". 
Nu waren wij vóór 1940 reeds lang voorbij aan 
het stadium van de dankbaarheid. Het was zo'n 
vanzelfsprekenende zaak, dat ons volk· de over
heidspersonen mocht kiezen (zij het indirect). Ons 
volk was er zo verwend mee, dat het pas weer tot 
het besef van de kostbaarheid van dit be'.tit der 
democratie kwam, toen dit bezit ons door de 
Duitsers ontnomen was. 
Overziet men nu het wegvallen van deze demo
cratische orde in haar consequenties, dan zal men 
gaan begrijpen, van welk een fundamentele bete
kenis het voorrecht van de democratie i,. Onder
drukt de overheid de volksinvloed op het rege
ringsbeleid, dan zal ze noodzakelijkerwijze, de vrij
heid van spreken, schrijven en handelen ook aan 
banden moeten leggen, Dan :z:al ze tenslotte geen 
enkele vrijheid meer kunnen gedogen en alle 
volksactiviteit gaan richten en leiden en dwingen 
in de bedding, die ze voor haar eigen doeleinden 
graaft. Dit is de consequente dictatuur en we heb
ben leren verstaan, dat dit beteekent, dat de klok 
t•u1(> ach:twu' gaet wordt. 

Demoeirat is o-h.vaarde voor een vrije ontwik
keling voor et leven. In een ware democratie dient
de overheid, in een dictatuur Ju,ingt de overheid. 
Het is wel voorwaarde, het is helaas geen waar
borg voor die vrije ontp\ooiïng. Ook als een volk 
formeel door verk�i)�en invloed op 't regerings
beleid kan hebben, kin materieel de democratie 
een dode vorm zijn, bij gebrek aan belangstelling 
in politieke zaken en bij gebrek aan fundamen
teel inzicht er in. De democratie wordt dan een 
schijn-democr;itie. 
De belangstelling waarvan hierboven gesproken 
werd, wordt in een democratische staat gewekt en 
�oei door de politieke partijen. De vraag of 

democratie weerbaar is, betekent in feite, de 
vraag naar de weerbaarheid der politieke p.artijet1
en zo dit laatste ontkennend beantwoord moet 
worden, de vraag of het volk andere ka11alc11 
vond voor zijn politieke weerbaarheid. 
Dit probleem is hier aangcsneèlen in verband met 
de opening van de VERZETSTENTOONSTEL
LING in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, en welke 
tentoonstelling als titel voert: ,,WEERBARE 
DEMOCRATIE". 
Het heeft ons bij het zien van deze tentoonstel
ling verbaasd, dat dit probleem in de tentoonstel
ling genegeerd is. Om het duidelijk te stellen: 
Daardoor heeft de tentoonstelling haar uitgangs
punt niet gekozen, waar het werkelijk ligt, n l. in 
de beantwoording van de vraag, of onze politieke 
constellatie van vóór 1940 in democratische zin. 
weerbaar was. 
Heeft men dit probleem vermeden, omdat de 
practijk geleerd heeft, dat slechts een enkele par
tij van meetaf weerbaar bleek te zijn? Als dat zo 
is, dan hebben we hier te doen met struisvogel
politiek. 
Wij stellen deze vraag zo, omdat ook in ander 
verband ons deze stniisvogelpolitiek bleek. Toen 
wij n.l. met één der personen, die nauw bij de ten
toonstelling betrokken is. voor de zuil van het 
schoolverzet stonden, stelden wij hem de vraag, 
waarom op die zuil als verzetsreactie op de Duit
se maatregelen en verordeningen het woord: 
"Gesáboteerd" stond. Het Bijzonder Onderwijs had 
deze Duitse verordeningen niet "gesaboteerd", 
maar sterker, ,,afgewezen" en principieel gewei
gerd ze in te voeren. Het antwoord was, dat de 
Openbare Scholen niet zo ver waren gekomen en 
het daarom onjuist was, de voorstelling af te we
gen naar de houding der bijzondere scholen. Dit 
standpunt is onmogelijk consequent door te voe-

WEERBARE OEMOCIATIE 
ren. Op een verzetstentoonstelling moet men een 
afbeelding geven van het consequente verzet en 
niet van het compromis van het ontbreken van een 
ver:z:etshouding. 
Negeert de tentoonstelling dus de vraag of de po
litieke partijen weerbaar waren, ze behandelt van
zelfsprekend wel het probleem, of het volk andere 
kanalen vond voor zijn politieke weerbaarheid. 
Hierin neemt de Februari-staking een centrale 
plaats in. Wij het,� '·{eds in een vonge "Zwer
ver" opgemerkt, d;it oor de overschatting van de 

, Febru<\_l'Ï-11takin)-'\ de geschiedenis van het verzet 
scheef g trokken wordt. We wezen er o.a. op, dat 
hier sprake was van Amsterdams chauvinisme en 
van de negatie der periode vóór Februari 1941. 
Bovendien - en dat is wellicht het belangrijkste 
bezwaar tegen de toespitsing van het verzet Fe
bruari 1941 - wordt het verzet van den burger, 
van den kleinen man, hierdoor mis_kend. De 
Februari-staking was massaal verzet. Veel demo
cratischer en veel belangrijker voor het verzet in. 
Nederland is de bewustwording van de verzeis
houding en het komen tot de verzetsdaad in den 
individuelen Nederlandsen burger, die in aanra
king kwam met het Duitse onrecht en vrij en 
zelfs andig de verantwoordelijkheid van zijn ver
zet op zich nam. Dit is de wezenlijk democra
tische karaktertrek van het verzet in Nederland. 
Zo is onze organisatie niet autoritair opgebouwd, 
maar gegroeid uit het verzet van individuele men
sen, die aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor 
hun verzetsdaden alleen droegen. 
Deze individuele burger met zijn gezin ha.cl op de 
tentoonsteTiing moeten overheersen; ivij 1,cbben
bem gemist'. 
Er is nog een andere indruk, waaraan men bij het 
doorwandelen van deze tentoonstelling moeilijk kan 
ontkomen. De tentoonstelling is een symbolische 
afbeelding van de Duitse actie en de reactie van 
het verzet daarop. Het is niet eenvoudig, om 
daarin het juiste evenwicht en ook historisch de 
goede climax te vinden. Op deze tentoonstelling 
domineert naar ons inzicht de Duitse actie en is 
er wel een climax gevonden in de toenemende 
ellende van het Nederlandse Volk en in de toene
mende ontreddering bij den bezetter, maar niet in 
de toenemende kracht v;.m den rJer zetter. Men 
denke hierbij b.v. aan het van Duit:; standpunt be
keken redelijk slagen van den arbeidsinzet van 
1943, de misluk}(en van het Z. Karten-Verfahren 
en het débacle van de arbeidsinzet van het be
gin 1945. 
Is dit misschien oorzaak, dat zij, die wij vroegen, 
naar hun indruk over de tentoonstelling, met een 
zekere aarzeling zeiden, dat ze niet precies wisten, 
wat ze ervan zeggen moesten? Nagenoeg allen 
waren onder de indruk van dit schitterend stuk 
werk, maar men was meer verbijsterd dan over
tuigd. Was het omdat men het verzet niet her
kende? 
De tentoonstellingsleiding heeft zeer hoog gegre-
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pen met deze tentoonstelling. Deze uitbeelding 
kan gevoegelijk een unicum genoemd worden en 
ondanks onze bezwaren hierboven weergegeven, 
bezwaren, die dus uit het verzetsstandpunt voort
komen, moet men ten aanzien van de idee en de 
artistieke uitwerking door Charles Eyck c.s. ervau 
toegeven, dat hier een buitengewone prestatie ge-
leverd is. 
De onrust en de jacht van Duitse maatregelen en 
van het verzet, laten den toeschouwer bij dr rond
wandeling niet los. Uitstekend is de verbeelding 
van de intocht der Duitsers in het ontwakende 
Nederland bij de aanvang der tentoonstelling. Wij 
noemen verder de hielenlikkers van de Duitse 
Adelaar, · de kostelijke karikatuur van de Duitse 
misgewassen, de vaart in de schildering van 
,,Dolle Dinsdag", de toenemende leegte der schil
dering bij het naderen der bevrijding, waar alleen 
nog de typering van onder water zetten en ver
nietiging in voorkomen, het voortreffelijke sèhil
derij van de vrouw, gedrapeerd in de Hollandse 
vlag, die de bevrijding in de naderende drommen 
van geallieerde vliegtuigen begroet en tenslotte het 
schilderij van een uit de puinhopen en verdruk
king in het licht tredende Nederlands gezin, met 
daarboven de in damp en rook opgaande vi� 
onheilspaarden der Openbaring. 
Wij hebben maar enkele momenten gegrepen, die 
ons bijzonder troffen. Vier maal zagen wij nu 
reeds deze tentoonstelling en iedere keer komen 
nieuwe trekken der schildering in het gezichts
veld Wanneer dit met een verzetsman reeds zo 
is, dan vragen wij ons angstig af, wat de Neder
landse burger, die van hèt verzet maar -:z:o'n vage 
indruk heeft, aan deze tentoonstelling :z:al bele
ven. Hier moet een catalogus redding brengen. 
Heel eenvoudig en heel duidelijk moeten per schil
derij in de catalogus de eigenaardigheden en in 
het algemeen de symboliek uitgelegd worden. Al
leen op deze wijze zal dit enorme stuk werk tot 
zijn recht komen. 
Een nieuwe catalogus, mijne Heren, met grote 
spoed!· 
Wanneer hierin voorzien is, dan geloven wij, dat 
ondanks het feit, dat in deze tentoonstelling zeer 
hoog gegrepen is, zij als tentoonstelling zal slagen 
en een grote indruk achterlaten. Behoudens de zeer 
belangrijke restricties, die wij hierboven naar vo
ren brachten, zal zij dan ook aan haar doel be
antwoorden. 
In verband met deze laatste opmerking moet het 
ons van het hart, dat wij het betreuren, dat de 
Minister-President, die de tentoonstelling opende, 
deze gelegenheid gebruikte om reclame te maken 
voor de "vernieuwde door de illegaliteit geleide 
politieke beweging" (Zie Parool 2 Maart). 
Deze reclame is ongepast, omdat het de Minister
President was, die sprak, omdat een verhouding 
tussen de tentoonstelling en de bèdoelde politieke 
beweging gesuggereerd werd, die niet bestaat 
(althanJ niet mag bestaan), omdat het andermaal 
een miskenning is van het politiek christelijke ver
zet, dat intussen de meeste kastanjes uit het vuur 
gehaald heeft. 

H. V. R.
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VOORLOPER 

„DEN VIJAND WEDERSTAAN" 

De reeds maanden geleden aangekondigde voorloper van het grote Gedenk- 
boek L.O.—L.K.P., dat onder de titel „Den vijand -wederstaan" zal verschij- 
nen, is zo goed als gereed gekomen. 
De eerste oplaag kan i.v.m. de papierschaarste niet groot zijn, het wordt een 
aantal waarvan het gewettigd is te veronderstellen, dat het spoedig zal zijn 
uitverkocht. Vermoedelijk zijn we zeer binnenkort in de gelegenheid, de prijs 
van dit historische werk te publiceren. Het ligt in de bedoeling bij de ver- 
melding hiervan tevens een bestelbon in „De Zwerver op te nemen, zodat 
de lezers van ons weekblad als eersten de gelegenheid ontvangen hierop in 
te tekenen. 
Tevens ligt het in het voornemen — we publiceren het reeds eerder — een 
gedeelte van de opbrengst ten goede te doen komen aan onze verzetsslacht- 
offers door dit af te staan aan onze „Stichting 1940—'45". We kunnen in 
ieder geval ten aanzien van de prijs reeds deze mededeling doen, dat deze 
tussen ƒ 4.— en ƒ 5.— zal worden vastgesteld. 
Zij, die op deze mededeling ter voorkoming van teleurstellingen reeds nu een 
bestelling  willen  doen,   richten  hun  aanvragen  tot:   „De  Administratie  van 
„De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 
„Wie het eerste komt, die het eerste maalt". 
We doen hierbij een opgave volgen naar de inhoud van de Voorloper, aange- 
vuld met een kleine toelichting. 
Spoedig hopen we de verschijning te kunnen bekendmaken. 

I N HO U D S O P GA V E 
VAN DE „VOORLOPER VAN HET GEDENKBOEK DER L.O -L.K.P." 

„DEN VIJAND WEDERSTAAN" 

Ten geleide 
De geest van ons verzet 

Schets       I   Joden 
a. Het opgejaagde volk 
b. Jodenrazzia 
c. Auswitz 

„ II    De plaatselijke medewerker 
,, III    Onderduikerswerk 

IV    „Het zal eruit" 
„ V   Reizigers in bonkaarten 
„.       VI    Een dag uit het leven van 

een L.O.-Top-lid \ ' 
,,       VII   „Zeg, Anne-Marieke"  
„      VIII    De tweede overval op de 

Weteringschans 
„ IX    Verhalende  stemmen uit de P.B.S. 
„ X   Bij de vervalsers 
„        XI   Het geiheime telefoonnet 
„       XII    Dropping 
„      XIII   Spoorwegsabotage 
„      XIV   Voedsel voor 't benarde West 
„       XV    Een gevaarlijke crossing 
„      XVI    Geestelijk  leven   achter   celdeur 

en  prikkeldraad 
1. Het gaatje in mijn cel 
2. a. De bunker in Vught 

b. Het transport 
c. Concentratiekamp 

3. Ons lijden voor de vrijheid 
Slotbeschouwing 

Gedenkboek-Commissie 
„Frits de Zwerver" 
(Ds. F. Slomp) 

Anne de Vries 
Jan H. de Groot 
Anne de Vries 
K. Norel 
Cor v. d. Hooft 
Joh. Van Hulzen 
Gerrit Spanhaak 

„H. van Rijn" 
Tiny Mulder 

Anne de Vries 
Kees Brouwer 
K. Norel 
K. Norel 
Anne de Vries 
Jan Naber 
W. v. d.  Kamp 
J. J. Volkert 

„H. van Rijn" 
A. J. Teunissen 
A. J. Teunissen 
A. J. Teunissen 
Ds. F. Guillaume 
Gedenkboek-Commissie 

KORTE TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. 

In het „ten geleide" wordt verantwoording afgelegd over de plaats van de 
L.O. en de L.K.P. met haar neven-organisaties in het grote geheel van het 
ondergrondse verzet. 

In „De geest van ons verzet" wordt het waarom van onze actie toegelicht. 
In de eerste plaats volgt dan een schets, getiteld „Joden". 
Met de wegvoering van onze Joodse landgenoten werd de demonische opzet 
van het nazidom voor het eerst massaal gedemonstreerd. 

Als volgend onderwerp wordt een schets over den plaatselijken medewerker 
gegeven. Het specifieke L.O.-werk — het zoeken van een plaatsje met heel 
de entourage — komt hierin tot uiting. In ruimere kring wordt hetzelfde 
geschetst in „Onderduiljers in het Zuiden". 

Het optreden van de L.K.P. krijgt vastere vormen, met als resultaat een 
distributiekraak: „Het zal eruit", waarvan een noodzakelijk gevolg is het in 
werking treden van het illegale C.D.K., en wel in de schets „Reizigers in 
bonkaarten". 

Al deze acties vereisen overleg en talryke besprekingen. 
Dit wordt yeAaald in „Een dag uit het leven van een L.O.-Top-lid", terwijl 
„Anne-Marieke's"   de  verbindingslijnen   onderhouden   tussen 'allerhande  con- 
tacten. • 

Arrestaties blijven niet uit, waardoor „de grote overval op de Wetering- 
schans" noodzakelijk is. 

Om te verademen komen dan de technische takken van dienst; het heel stille 
achteraf-werk: Persoonsbewijs-sectie, Falsificatie-Club, Centrale Inlichtingen- 
dienst. 

Vervolgens zijn wij plotseling in de roes van de Septemberdagen, waarin de 
L.K.P. op militaire leest wordt geschoeid en ook militaire acties gaat onder- 
nemen. Wapens, munitie en personen worden „gedropt" en verbindingswegen 
vernield. 

Stelselmatig wordt het Westen van ons land geïsoleerd en de L.O. kap op- 
nieuw tot vergrote actie komen voor de voedselwerviflg. („Voedsel voor het 
benarde Westen"). 

Intussen is Nederland frontgebied geworden en wordt de mogelijkheid ge- 
zocht de frontlijn te „crossen",: waarvan zeer veel piloten gebruik maken. 
In de laatste schets wordt de geest getekend van de nazi-terreur in gevange- 
nissen en kampen, waaronder de gevangen medewerkers hun oog blijven 
richten op Jezus Christus, den Man van Smarten, om Wiens gebod der Liefde 
zij  verdrukt, worden. 
En met een korte „Slotbeschouwing"  wordt de Voorloper besloten. 

r 
Dringfende oproep 

Voor het welslagen van de plannen om een eigen his- 
torisch Gedenkboek onzer L.O. en L.K.P. samen te 
stellen, is ten opzichte van verschillende zaken, de 
medewerking van alle leden en medewerkers eeft 
eerste vereiste. 

De Gedenkboekcommissie gaat vanzelfsprekend van 
het standpunt uit, dat het aan deze medewerking 
niet zal ontbreken. Zij doet daartoe een dringende 
-oproep om verschillende gegevens over onze verzets- 
actie, die in dagboeken, archieven, documentatie- 
materiaal, of anderszins, ter beschikking te willen 
stellen van het Secretariaat. Gaarne wordt — indien 
zulks gewenst is — het materiaal, dat op deze wijze 
beschikbaar kom, t.z.t. aan den eigenaar weer terug- 
gegeven. 

Niemand blijve achter! 

Inzendingen metNhet opschrift: „Afd. Gedenkboek". 

U- 
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ADRESWIJZIGING 

De  bureaux  der LO.-LKP, 
SHchtïng   zijn  vecplaahst-   van 

WESTERMARKT 2 
naar 

NIC. WITSENSTRAAT 21 

Ook de Redactie van „De 
Zwerver" is overgegaan naar 
het- nieuwe adres. 

De administratie van ,;De 
Zwerver" blijft gevèsHgd: 
Wostxrmarl^ 2. 

BARTJE vond het geluk. 

-. . -'    -J 

Utrecht, Februari 1946. 

Wij hebben Bart de grote stap zien doen en wis- 
ten allen, dat geen van ons hem dit grote geluk 
zou misgunnen. Bart is een van onze mensen, 
wiens daden hier niet hoog opgehemeld behoeven 
te worden. Dat zou hij zelf niet willen; voor hem- 
zelf niet en omdat deze woorden uit de „oude 
kring" komen. Ieder lid hiervan schuwt dat. 
Annie behoeven wij niet te vertellen wie Bart is. 
Wij weten zeker, dat een man van zijn formaat 
ook een goed kameraad voor het leven moet zijn. 
Zoals hij een vriend voor ons is geweest: altijd 
zich gevend en zich inzettend tot het bereiken 
van het doel, zo moet hij ook als levensvriend 
zijn. Vele vrienden uit de illegaliteit die met hem 
hebben samengewerkt en die hem als verzetter 
en vriend zijn gaan waarderen, gaven blijk van 
hun belangstelling. 
Wij wensen beiden langs deze weg nog eens van 
harte geluk en hopen, dat zijn afwezigheid (hij 
vertrekt naar Engeland) van korte duur mag zijn. 



WAPENS KWAMEN DOOR DE L:UCHT 

De nacpt van 5 op 6 Juli 1944 was e�n mys
terieuse nacht. De loag cirkelende metalen 
vogel, welke zich met machtig· daverend 
motorengedreun voortbewoog, was welis
waar geen ongewoon verschijnsel, anno 
1944, boven de lage landen aan de zee, 
maar de alsmaar rondvliegende machine, 
die, alsof zij haar prooi zocht steeds lager 
el;l lager zakte, zou toch de aandacht moe· 
ten trekken. Toch was dat niet het geval. 
En gelukkig maar. 
Het kleine vredige dorpje Epe sliep rustig 
door, zich van geen kwaad bewust. Een en
kele inwoonster heeit zich misschien slaap
dronken omgekeerd, om dan even doezelig 
weg te zakken in de veilige armen van 
Morpheus. En toch, als de)nwoners van Epe_ 
geweten hadden, of maar enigszins hadden 
kunnen vermoeden, welke grote gebeurtenis 
er op het punt stond plaats te vinden, zou
den zij minder slaperig zijn geweest. 
Het weggestorven motorengeronk zwelt ge
leidel.ijk weer aan. Al dichter nadert het 
donkere silhouet van de viermotorige lucht
reus, tot het dendert en dondert door haar 
majestueuse cylinders.· Daar, plots, gebeurt 
het mirakel. Een gefladder, een zucht, dan 
hang'en er vier witte stippen tusseri hemel 
en aarde. De maan, die even om een hoekje 
komt gluren, belicht matwit de snelzakken
de parachutisten. Huilend trekt de machine 
op, steeds sneller en sneller wentelen haar 
propellers, tot het aandavert, tot een adem
benemend gebrul. Nog eenmaal trekt ze een 
cirkel om wat ze losliet, om dan snel en 
en steeds. sneller in Westelijke richti.ng te 
verdwijnen. 
Hoe lager de valschermel) komen, hoe vlug. 
ger ze lijken te vallen. De eerste drie heb
ben de veilige aarde reeds bereikt, als de 
vierde en laatste geheimzinnige zich met 
zacht gekraak in een boom neervleit. Twee 
donkere gedaanten haasten zich hu� para
chute af ,e gespen en onmiddellijk op te 
rollen. De derde veilig belandde parachute 
wordt eveneens handig afgegespt en opge
rold. Zij kennen de vijand, zij zijn voor
zichtig. Met bijkans ingehouden adem, hun 
wapens in de aanslag, wachten zij inge
spannen turend en luisterend of hun komst 
al of niet bemerkt is. 
Alhoewel de grond vochtig is en klam aan
voelt in dez� koude zomernacht, tintelt er 
toch een prettig gevoel door hun corpus. Zo 
weer de echte Hollandse bodem te voelen 
na zo'n lange scheiding. De grond te ruiken 
en met je handen in het zand te graven, het 
zand van je eigen land. Het blijft rustig. Op 
handen 1;1n voeten kruipen ze verder ... Waar 
is Arnoldr Fluisterend, volkomen beheerst, 
maar toch met een angstige intonatie, stelt 
Jaap de vraag. ,.Geen idee," bromt Berend. 
Ze richten zich half oo" hun gummle vlie
gerlaarzen bedachtzaam uitschoppend. Hun 
pistolen blijven grimmig op het voorterrein 
gericht, hun vingers aan de trekker . .,Daar", 
grimast Berend, zifn blonde kop boven het 
koren uitstekend, maar zich toch angstval
lig dekkend "daar hangt het kind". Inwen
dig grin.nekend, begint Jaap zich in de aan
gegeven richting te werken. Dichterbij ge
komen zien ze "het kind" van omstreeks 75
Hollandse kilo's vertwijfelde pogingen 
aanwenden zijn hooggeplaatste post te ver
laten. Zorgvuldig dekkinq zoekend, komen 
ze hem te hulp. De koorden worden losge· 
sneden met enkele ferme halen van hun 
dienstmessen en dan is Arnold uit zijn nete
lige positie bevrijd. Zijn parachute wordt 
vakkundiq verwijderd en weer gaan de jon
gens in dekking. 
In het Oosten begint het te lichten. Heel in 
de verte begroet een haan de nieuwe dag. 
Ze strekken hun lenige ledematen uit. .,Daar 
wordt Je rheumatiekerig van", mompelt Be
rend. Daar is Jaap het mee eens Zonder 
verdere woorden te qebruiken,. alsof het zo 
hoort, kruipen ze. achter elkaar aan, elkan
der dekkend, de ogen in het langzaam wij
kend nachtelijk duister borend. Zo komen 
ze bij hun bagage. Korte Ukken van metaal 
op metaal verraden hun bezigheden. Beu
gels en klemmen klikken zacht open en 
vaardige, geoefende handen vertrouwen 
Moeder aarde, de ijollandse bodem hun ge. 
helmen toe. De korte gesteelde spade aan 

* 

- de buitenkant �n1de container aangebracht 
doet prima werk. Ook de parachutes wor
den opgeborgen. 
Dan zijn alle sporen uitgewist van dit ge
heimzinnige tafreel. Aleen de colts in hun 
zakken zouden· hen nog kunnen verraden, 
maar dan zouden ze eerst nog een woordje 
meespreken, daar kan d'e mof op rekenen. 
Ieder een fikse teug wishkey uit de meege
brachte flacons en dan op mars. De papie· 
ren zijn in orde, dat gijntje hebben ze in 
Londen door, volgens Arnold. 
Enkele dagen later snort een politieauto 
do.or de drukke straten van Rotterdam en 

Daar, plots, gebeurt het mirakel. 

zoekt zich een weg naar de grote autobaan 
Rotterdam-Utrecht. Achter het stuur een ge
moedelijke rechercheur, surrogaat sigaartje 
aan, en in de beste stemming. Naast hem 
een even gemoedelijke co,llega, ook al pri
ma humeur, terwijl de overige plaatsen be. 
zet zijn door "de Blonde", een flinke knaap
van de LKP en onze "Jaap", de springer uit
Engeland! Het doel van de reis ls de omge
ving van Epe en wel in het bijzonder het 
stukje grond waar in de nacht van 5 op 6 

Juli het zoo· broodnodige materiaal �or de 
verzetsorganisaties, was begraven. Jaap zit 
stil voor zich uit te staren en maakt bere
keningen hoe hij zo meteen het snelst de 
plaats zal vinden om zijn zendmateriaal op 
te kunnen diepen. 
De "Blonde" lacht eens fijntjes. Het is toch
maar vlot van stapel gelopen. Hoe bestaat 
het! Dat die Jaap· zich z1fn adres zo goed 
wist te herinneren, of zou dit nu een staaltje 
zijn van de befaamde Engelse Geheime 
Dienst? Jaap glimlacht alleen maar, als hij 
er hem naar vraagt. Enfin, hoe het ook zijn 
mag, het contact met Engeland is nu verze
kert. Tenminste . . . . als alles naar wens mag 
blijven gaan. De S.O. is ook g4:1en dienstmeis
je, die alleen maar boodschappen doet. 
Maar dit moet! Dit is dan eindelijk het zo 
vurig begeerde contact, nodig tot en met, 
om de K.P. op te bouwen tot een machtig ap
paraat, ln dienst van het Vaderland. Tele· 
grammen moeten er uit, niet één, maar tien
tallen, allemaal in de vragende vorm. Zénd 
ons wapens, zend munitie, rijwielbanden, ra
dio's, sabotagemateriaal, schoenen, sigaret
.ten voor de jongens, enz. enz. Maar eerst 
wapens. Wapens en nog eens wapens! .Er 
moeten meer en meer wapens komen! Wij 
moeten de vijand te lijf, die ons volk terror. 
riseert, deporteert, de besten onder ons fu
silleert. Die onze polders onder water wil 
zetten, ons strand verpest, onze bossen· ,kapt, 
ons voedsel steelt op grote schaal, die ons 
uitplundert tot we zo arm· zijn als kerkrat
ten, van de honger in elkaar zakken of 
neergemaaid worden door zijn �xcecuter,en
de vuurpelotons. 
Wij moeten te wapen tegen het beest uit 
de afgrond, tegen de nazidemonen, tegen 

de verraders onder ons eiqe.n volk. 
Wij, volk van Nederland, �uilen uit vlam
mend protest, onze machinegeweren hante
ren, de ploerten neermaaien als dolle hon
den. Te lang werden we getergd, te lang ge
hoond, bespot en mishandeld, te lang ont
eerd en te lang geknecht. Te lang onder
worpen als slaven, te lang van onze meest 
heilige rechten beroofd, te lang onze gewe
tensvrijheid ontzegd. Onze jeugd wordt ge
demoraliseerd en ontheiligd. en dagelijks 
vallen er tientallen, onschuldig neergeknald 
door Hitler's beulen. Wij roepen te wapen!!! 
Komt over Bondgenoten van over zee, komt 
over, want wij vergaan. Wij bidden onzen 
God om uitkomst! De nood is hoogt Het wa
ter is tot aan de lippen gestegen! Als jullie 
dan nog niet kunnen komen, · stuur dan wa
pens, veel wapens, massa's wapens, spring
stof. verbandmiddelen en alles wat wij no· 
dig hebben en wij zullen de voorposten ge· 
vechten voeren, in afwachting van jullie 
komst. Maar stuur en stuur veel!! Ja "Blon
de", zo moet het en zo komt het goed. Zij 
zullen sturen en niet gerinql Maar nu eerst 
de zenders ... we schieten al aardig op chef". 
De goeiege dikkerd achter het stuur greinst 
maar eens, waarbij zijn mondhoeken bijna 
zijn flaporen raken. .,Ja, Blonde, hij gaat 
lekker." 
Ja, lekker gaat ie. Als je nu eens even na
gaat, dat een week geleden nog niets be
kend was van d,e mogelijkheid van een per
manent en hecht dagelijks contact met Lon
den en dat nu alles dik voor elkaar komt. 
Het' onderbrengen vc;m de gasten is ook vlot 
geregeld, dank zij de contactadressen van 
Kees Een mens mag zich niet op de borst 
slaan, maar de organisatie van de L.K.P. ls 
toch fantastisch goed voor elkaar, ondanks 
de terreur van den mof. Dit had Bertus nog 
eens mee moeten maken of Oom Jaap. Maar, 
mannen, houd goede moed ln concentratie
en martelkampen. We gaan nu een hoogtetijd 
tegemoet. Wapens komen er, en niet weinig. 
Als het even kan zal de K.P. jullie te hulp 
snellen. Als we zware wapens krijgen, zul· 
len we Vught en Scheveningen stunten! Dan 
ligt de Weteringschans binnen ons bereik! 
Dan komen we ten koste van alles! Dan 
zullen we Johannes wreken, dan zullen we . .  
dan kûnnen we, met Gods hulp, alles. 
Berend 'is ge Installeer� als laisonoffice 
L.K.P., Jaap als laisonofficer R.V.V. en Ar·
nold is de operator die voor zijn belde 
vrienden werkt. 
Ze zijn alle drie keurig ondergebracht, al
heeft dit nog heel wat voeten in de aarde 
gehad. Begin maar eE!DS, in een zwaar ge
teisterde stad, waarvan een kwart in puin 
ligt, geschikte apartementen te vinden, die 
voldoen aan alle technische en cc:,mfortable 
eisen. En dan de gastheer en/of dames moe
ten het risico aanvaarden en dat is niet ge
ring . .,Der Feind hört mit"! De peilauto's rij. 
den stad en land af. Een arrestatie betekent 
in deze dagen de kogel. Maar we werken, al 
is het onder hoogspanning. Weliswaar moe
ten er af en toe adressen ontruimd worden 
als gevolg van arrestaties of uit voorzorg, 
maar we draaien en .. .. op volle toeren. Het
contact met Londen is tot stand gekomen 
en de telegramwisseling is een feit ge
worden. 
Berend, met wie wij nu regelmatig te maken 
hebben, confereert uren lang en treft alle te 
nemen maatregelen. Hij is het, die de Engel
se regering en legerleiding volkomen op de 
hoogte stelt van de gang van zaken in het 
bezette gebied. Hij werkt de opdrachten uit, 
meegekregen van oyerzee, en legt ons al 
spoedig een plan voor, waardoor het moge· 
lijk zal zijn binnen de kortste' keren wapens 
te ontvangen van onze geallieerde vrienden. 
Wij moeten nl. geschikte terreinen opzoe· 
ken, waar ook in ons land, die moeten vol· 
doen aan diverse technische eischen en aan 
eisen de veiligheid van onszelf en die van 
de geallieerde piloten betreffende. 
Hij ontvouwt ons een werkplan waar onze 
ogen van gaan schitteren. We hangen com
pleet aan zijn lippen en ons bekruipt de 
lust "oran1e boven" te roepen. Dit moet sla
gen! In het diepste geheim smeden wij onze 
plannen. Met ·behulp van Berend, vinden we 
inderdaad een terrein wat aan alle eisen 
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voldoet. Het ligt midden op de Veluwe, keu·rig beschut en gecamoufleerd door prachtige bossen. Het is vorR het publiek verboden, rtus mooier kan het niet. De omwonende boeren en de boswachter/jachtopziener blijken "steengoed" te zijn_ Wij bouwen luchtkastelen, maar het zal blijken, dat ze om te toveren zijn in tastbare begripp�n. in resultaten. Onder leiding van de "Blond�" enin overleg 'met �Piet met de snor'': w8rdt de ploeg samengesteld die belast zal worden de eerste wapenzending door de lucht, .in ontvangst te nemen. We voelen het allen als een grote eer, dat de L.K.P. de eerste verzetsorganisatie zal zijn, die wapens, afkomstig uit Engeland, toegestuurd zal krijgen. Het plan de campagne voor de eerste wapendropping in ons zo zwaar belaagde Vaderland, komt tot uitvoering. We popelen om af te reizen en dit experiment mee tf maken. .. Piet met ode snor" wordt belast met de leiding. Allen zijn tevreden, want met Piet aan het hoofd, dat had de geschiedenis àl meer -malen bewezen kwam het prima in orde. De ploeg bestond uit acht man. Drie van hen zijn later door de vijand gearresteerd en gefusilleerd. Hen wil ik met namen noemen d.w.z. hun toenmalige schuilnamen, de Óve:rige namen zijn gefingeerd. Het waren: Kleine Henk. Kris, en Jan van den Rijn. De overige: .. Piet met de snor", Klaas, John, Rinus en Kareltje. Het zou mij te ver voeren, u de desillusionerende geschiedenis in perfectie te beschrij. ven, die aan de eigenlijke operatie vooraf ging. Volledigheidshalve memoreer ik in grote lijpen. Op 29 Juli 1944 vertrokken van uit Rott;.rdam Kleine Henk, John, .. Piet mef de snor en Kareltje, terwijl Rinus zich in Utrecht bij ons zou voegen. Jopie, één van onze koeriersters, ging mee om onze blaffers te vervoeren. Aldus gebeurde het! Het tenue was bepaald, in overeenstemming met het jaargetijde, (volop zomer) en met aanpassing aan de omgeving, een touristenoord, sporthemd met korte broek, de nodige bagage, rijwiel met goedebanden en veel siqaretten. Ales was puik in orde, tot de geleende korte broeken van John toe Bewapening: goed werkende pistolen 7.65 en 6.35. John, speciaal vriend, al van vóór Mei 1940, van Jaap de laisonofficer was de insider. Hij was van alles extra op de hoog. te en zou, het door hem mee te nemen kleine radioapparaat voorzien van een batterij, koptelefoon en antenne, alles in miniatuuruitvoering en meegebrac;ht door onze gasten uit Engeland, bedienen. ,.Receiver" werd het genoemd, als bewifs van zijn afkomst. e reis naar P. verliep uitstekend Geen reincontrole door ·SD of CCD. Het ging, letterlijk en figuurlijk op .rolletjes. Onze eerste grote teqen\Taller zat evenwel in de lucht. Wij meenden allen dat de logeerpartij op de Veluwe, want dat spel zouden we toch spelen, keurig geregeld was, John zou voor één en ander zorg dragen en wij vertrouwden daar op. Wie schetst onze verbazing en erqernis toen ons, aangekomen in P., al spoediq bleek dat John zijn taak wat al te licht had opgevat. Wij waren nl. niet onder dak, maar stonden fiquurlijk gesproken op de keien, letterlijk stonden we op een stoftiqe zandweg, met fietsen, rijkelijk beladen met de nodiae baqage Vooral Kareltje had de uitdrukking "de nodige bagage', nogalruim opqevat. Precies nauwaezet kereltle als hij was, had hij een "koffertje" bij zich,wat de mensen er toe zou brengen zich af te vraqen, wat deze passaaier, met bestemming minstens Amerika, op de zanderige Veluwe kwam doen. Al met al qeen prettig V'ooruitzicht. Goede raad was duur! Na veel probeerseltjes van "Piet met desnor" bif dom1nées en pastoors, die allen falikant mislukten, doordat de heren niet thuis waren of met vacantie waren, stonden we des avonds o� 23 uur, het uur waarop de spertijd inging, aan de rand van het naburiqe E. Om 20.15 uur hadden John en Piet, gedekt door de overigen, de radioberichten beluisterd, maàr, de hemel zij dank, was onze slaqzln er niet bij. Ik wH U eerst even op de hoogte brenaen van enkele technische qeqevens die betrekklnq hadden op onze missie. Iedere middaq om 13.30 uur moest aeluisterd worden naar de Franse uitzendinq' van nieuwsberichten, waar tussendoor dan enkele zinnen zouden worden doorgegeven in de Nederlandse taal. Ditzelfde moest herhaald worden om 20.15 uur, als "RadioOranje" haar programma aankondigde. Ook 

deze omroep gaf speciale berichten door, die vooi ons van belang konden zijn. De zin (slagzin) die op ons werk betrekking zou hebben luidde: ,,Het komt weer ala Mosterd aa de maaltijd". Kwam deze zin s middags door, dan betekende dat: houdt U gereed, want de kans is groot, dat wij deze zin van. avond weer doorgeven, maar dan via "Radio Oranje" en is dit zo, dan .itomen wij met een zending wapens voor U bestemd, op het terrein wat aan U en ons bekend is. Wij hadden nl. telegrafisch via Berend de plaats opgegeven van het door ons gevq,nden terrein, in vierkant en coördinaten nauwkeurig, volgens de miUtaire voorschriften van vóór 't-tet' 194Ó. Het terrein werd in de telegrammen aangeduid met één of andere naam. Ons eerste terrein bij P. heette Yew. Kwam deze slagzin dus, zowel 's middags en 's avonds door op de vastgestelde tijden en via de door ons opgegeven radio-omroepen, dan startte er in Engeland een viermotorige "kist" vol wapens bestemd voorterrein "Yew". · Wij moesten dan, ingaande23.00 uur, op het veld aanwezig zijn. Kwam de machine aan, onmiddellijk te herkennen aan haar vier motoren, haar zeer zeer laag vliegen en het bekende geluid van geallieerde motoren, dan moest vanaf de grond een codeletter geseind worden, die, ook via de telegramwisseling was vastgesteld, met een wit helder licht. Tegelijkertijd moesten er drie andere lampen branden, opgesteld volgens een afgesproken systeem en met bepaalde tussenruimten en kleurencombinatie. Op deze lichten gooide de piloot zifn zending dan af, bestaande uit 12, later 15, 24 en zelfs 48 containers. Deze containers zijn, over het algemeen genomen, stalen omhulsels van plm. 2'/a meter lengte, 60 cm. doorsnee, cylindervormiq en gedragen door ,een parachute. In de neus van de "sigaar" bevindt zich een schokbreker. Deze containers bevatten dan gedemonteerde wapens, sabotagemateriaal, zoals springstoffen, kleding, levensmiddelen ,qenel!Smiddelen, zenders, radio's (receivers) enz. enz. Maar . . . . . . zover waren we nog niet! Wij stonden nog steeds om 23 uur aan de rand van het naburige dorpje E. Piet redde gelukkig de situatie, door ons bij relaties van relatfs onder te brengen. De relaties van die ke waren fantastisch en dat zijn ze nog. On respectievelilke gastheren werd e1:tn keurig verhaal op de mouw gelogen dat,� klonk als een klok en had kunnen kloppen , als een zwerende vinger. De uren kropen voorbil, Allemaal razend nieuwsaler!a naar de radioberichten van de volgende middag, waren wij zo tegen 13.30 uur 'van de volgende dag een ontploffing nabij Legio camouflagezinnen bracht onze receiver voort, maar niet dè zin. Desillusie! Moed verlore� al ve1'lorenl Wij bleven en zetten door! Het was Zondaq en die daq deed haar benaming alle eer aan. Heerl!J.k zonnebadend namen we er een fijne vacantiedag van. Ook al geen overbodige weelde in ons altijd drukke bestaan. 's Avonds kropen we weer bijna in de koptelefoon van ons ontvangertje. Weer legio slagzinnen, maar weer niet de befaamde mosterdzin die na de maaltijd kwam. We waren "Horetoren", zoals dat in KP. stijl heet. Maar misschien was het de Londense fog die opstijgen van "onze kist"
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onmogelijk maakte, misschien was er slecht weer op til, misschien, misscb.(!n .. .. We troostten elkaar met verzinsels die we zelf bijna gingen geloven. Het werd Maan· dag, Dinsdag, Woensdag.... . . Donderdag. Geen slagzin! Vrijdags besloten we naar Rotterdam terug te keren en Berend eens onder handen te nemen. Ons vertrouwen in hem wqs weliswaar niet geschokt, �ar l+'!kon toch maar niet weten. Het bleef toc.li maar een mannetje die zo maar uit de lucht was komen vallen. Zaterdagmiddags werden we uit een stampvolle trein geperst en rolden rood verbrand het Maasstauon weer op. Kareltje transpireerde als een oogster in middenzomer, met zijn koffertje op zijn nek. Jopie coquetteerde ondanks haar welgevulde voorkomen en d� rest had de pest in. Rinus was in Utrecht uitgestapt en had ons laconiek en sloom, zo was hif nu eenmaal, nagewuifd en "tot devolgende keer" toegeroepen. Aan de uitgang wachtte ons een daverende verrassing. John was nl. enkele dagen te voren al naar Rotterdam vertrokken om eens polshoogte. te gaan nemen. Hij stond ons nu op te wachten. Wij hadden, alvorens hij vertrok, afgesproken, dat, als Vrijdagavonds nog die vermaledijde slagzin niet was doorgekomen, wij Zaterdags met de trein van tien uur uit P. zouden vertrekken. Nog meters van hem verwijderd zagen wij zijn donkere ogen al rollen. Belangstellend informeerden wif, nuchter. · weg, waaraan wij deze ontvangst te dankenhadden. ICareltle merkte zo langs zijn neus(die met zweetdruppels bepareld was) op,dat hij, als hij soms dacht ons nog eens naardat rotgat te krijgen hij zifn grootje maarmoest sturen. Dat was teveel gezegd. Ogenals van Zwarte Piet rolden onheilspellendonder zwaar gefronsde wenkbrauwen. Alseen snik kwam het er uit: .,Terug, Standbij". ,.Telegrammen Berend, .,stand bil".Nou, we snapten het. De overkant wasschijnbaar tot de ontdekking gekomen datdaar ergens �n s\ipje, in het stipje op dewereldkaart, 5 man verborgen had gehouden die voor niets meer oor hadden dan alleen voor slagzinnen en alleen maar oogvoor mooi of slecht weer, volle, afnemendeof wassende maan. ,.Maar eerst naar huis,"gaf kleine Henk als zijn mening te kennen.John ontplofte bijna . .. Naar huis, naar huis,terug, .,stand bij" betekent: houdt U ge.reed, wij komen". ..Nou wij komen óók",vond Henkle, .,maar met de trein van 17.00 uur en niet eerder." Een wilde run op de eivolle tram begon. Kareltje vervloekte zijnkoffertje en transoireerde zo mogelijk nogheviger. Maar thuis kwamen welOm 17.00 uur was alles weer present voorde uittocht. Plet nog bekaf van het rennenachter een tram aan, die, zoals hij beweerde, net wegreed als hij er vlakbij was, eenpaar honderd meter verder bij een halteweer stopte en als hij dan buiten adem hethandvat bijna te pakken had, weer net wegreed.John had de tweede exodus prima versierd.Een grote fles jen deed alle zorgen verge.ten, zeilfs de zorgen die ons nog te wachten stonden. We waren er heilig van overtuigd dat er nu spoedig gedropped zquwordenOns kinderlijk vertrouwen zou evenwel tentweede male diep geschokt worden. Hetzou mij te ver voeren alle kanderades uitde toen volgende tien dagen te beschrijven.Het zij genoeg te vermelden dat we die tijdmaar driemaal benoorlijk middageten hebben genuttigd. Alle dagen brood met suikerin Gods vrije natuur. Geen enkele avondwisten waar we nu het moede hoofd weereens neer zouden leggen en prompt iedereavond ergens anders sliepen, van hooibergtot gastvrije familie of kennissen toe.�Datwe iedere dag sterker werden in het nel!egen van allerlei slaq kwartiergevers en datwij er uit qingen zien als vaqebonden In on-' ze inmiddels zwart geworden witte zomerkleding. Al met al geen slagzin! Gelukkig begunstigde Vrouwe Fortuna ons met zeldzaam mooi weer. Onze koppen zagen roodverbrand en hadden we iedere dag niet zo'n tegenvaller te slikken gehad, dan was het de mooiste vacantie uit ons leven geweest. Om kort te gaan, we zaten weer tien lange dagen voor niets. Het terrein hadden we al wel twintig keer vakkundig verkend, de omgeving bestudeer- en de toegangswegen bij' dag en bil nacht in ons geheuqen geprent. Na de ,tiende dag keerde een verslagen stel-
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letje naar de Maasstad terug. Dit was nu het 
resultaat van onze enthousiaste plannen die 
we gemaakt hadden. Noppes! In een heftige 
K.P. vergadering in Utrecht liep de gal over. 
John moest het ontgelden en werd de schul
denaar en zondebok van alles. Was1 dat nu
iets organiseren? Was dat nu "Stand bij"? In
hooibergen slapen, langs 's Heren w�.9en 
slenteren \m vacantiegangertje spelen? Nou 
dan 'konden we onze tijd wel beter gebrui
ken. Had hij zich soms door Berendje laten 
bedonderen? Toen we zo'n beetje uitgegriept 
waren, zijn we verstandiger gaan praten. 
Berend had nieuwe richtlijnen almgegeven 
en via een verontwaardigde telegrammen
wisseling" zoals hij voorgaf, een nieuw ter
rein opgegeven, welke plm. 28 Aug. 1944 in
ging. We zouden de ploeg uitbreiden want 
we voorzagen dat vijf man wel wat te weinig 
was. Zo werden Jan van de Rijn, Klaas en 
Kris alsnog aangetrokken. Inplaats van Jo
pie zouden nu Doortje en Sjaan meegaan. 
Sjaan was weliswaar geen oude K.P. koe
rierster maar een nieuwe ster, maar daar 
onze doorgewinterde Door volkomen voor 
haar instond, zou ze toch ingeschakeld wor-
den. 
De meisjes zouden, enkele dagen voor dat wij 
af zouden reizen, de wapens en de receiver 
alvast naar E. brengen, waar de verloofde 
van "Piet met de snor", die daar verpleeg
ster speelde, de spullen in ontvangst zou 
nemen en tijdelijk op zou bergen. 
Zo vingen wij op 28 Augustus 1944 met een 
versterkte ploeg, voor de derde maal de 
reis aan naar het prachtige Gelderse dorpje 
P. Driemaal is scheepsrecht en dat zou blij:.
ken.
Het was alweer een stralende dag.• Om het
nu grote gezelschap zo onopvallend moge
lijk te verplaatsen, reisden we in twee ploe
gen van 5 personen. Geleerd door de erva
ring was de bagage minimaal zodat we als
echte touristen die Maandag,middag door
Putten kruisten. We hadden een punt af
gesproken ver bulten het dorp, waar we ei.
kaar zouden. treffen.
Kleine Henk had de kas en volop rantsoe
nen, afkomsUg ·van één van de laatste kra
ken, en ontpopte zich als een waardig me
nagemeester.
Het was dan ook een vredig toneeltje, acht
jongens en twee meisjes in een schitterende
natuur, al etend en grappend. En het was
geen wonder dat we uiïg waren, want des
middags was inderdaad de zo langver
wachte slagzin doorgekomen. Het komt weer 
als mosterd na tie 'maaltijd. 
"Als dat maar niet waar is, want dan vuur 
ik met twee F.N.'s oo iedere levende ziel, die 
voor mijn lopen komt", had Klaas geïnter
rumpeerd. 
De stemming was perfect. Tegen de avond 
werden de dames naar E. geloodst ondanks 
felle protesten en hadden wij de handen vrij. 
Achteraf bekeken is dat nutteloos gebleken, 
want in de maanden volgend op deze Aug .. 
maand, hebben deze kinderen van het zwak
ke geslacht het bestaan, bij vele tientallen 
droppings aanwezig te zijn in vrijwel alle 
delen van Zuid-Holland, maar dat konden 
we toen nog niet voorzien. 
Bij een boer, die ik nu nog wel bij Egypti
sche duisternis zou kunnen vinden, namen 
we onze intrek, d.w.z. in een oude wrakke 
schuur op zijn erf. Piet had hem enigszins i,n 
vertrouwen genomen en de boer snapte er 
wel zoveel van, dat hij het erg gevaarlijk 
vond, maar niettemin noodzakelijk. 
Met het weer troffen wij het niet zo goed 
als we het gewend waren tijdens onze vele 
omzwervingen rondom onze dropping
ground in wording. De lucht was zwaar be
wolkt en het was fris zei , tegen de, avond. 
Wind was er niet veel, dus alle kans op re
gen. Toch was er nog een klein sprankeltje 
hoop diep in ons hart, dat om kwart over 
acht de zo vurig verwachte slag2iin alsnog 
door zou komen. Het weer werkte wel niet 
mee, maar je kon nooit weten. 
Als het schitterend weer was, dat was al 
meerdere malen onze ervaring geweest, dan 
kwam er toch ook niets. De uren kropen 
traag voorbij. Piet trachtte de stemming er in 
te houden, door buiten op het erf vèrsprin
gen te oefenen. liet duurde niet lang of de 
hele ploeg was enthousiast aan het sporten. 
De lachende boer, die min of meer lachte als 
een boer d!e kiespijn had, was getuige van 
de demonstratie. 
Zo teqen acht uur verdwenen Piet, John en 
Kareltje, zoals ze meenden onopgemerkt, 
maar in werkelijkheid aan niemands aan
dacht ontsnapt, achter in de openstaande 
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schuur, waar de bagage zich bevond en dus 
ook ons radiotoestel in zakformaat. 
Niemand liet zich kennen. De springpartij 
ging gewoon door. Toch was een enigszins 
nerveuze stemming merkbaar. 
IDe minuten leken eeuwigheden. De spanning 
in de schuur nain met de seconde toe en de 
geladen ver"(laC4îiiJ:\Sen waren bijna voel
baar 
De rêce1ver haarfijn afgesteld, gaf duidelijk 
verstaanbaar berichten door. Precies 20.15 
uur kondigde "Radio Oranje" haar program.
ma aan. Onder ademloze stilte werd woord 
voor woord gevolgd. . v 
.. Hier volgen zeven bijzond.ere boodschap
pen" - .,Bericht No. 1. - .,Jacques heeft 
zijn doel veilig ·b·ereikt. Ik herhaal: Jaques 

'heeft zijn doel veilig bereikt. Bericht No. 2. 
Maak U niet ongerust, alles is in orde. Be
richt No. 3. WPX geef bericht, Wij wachten 
op U. Ik herhaal:: WPX geef bericht, wij 
wachten op U. 4e bericht, bericht voor Max: 
Geduld is zulk een schone zaak. Ik herhaal 
bericht,aan Max: Geduld is zulk een schone 
zaak. Bericht No. 5: Nooi� heb ik in het 
zonlicht gezien. Ik herhaal: Nooit heb ik in 
het zonlicht gezien. Bericht No. 6: Het komt 
weer als mosterd na de maaltijd." Deze laat. 
ste woorden gingen verloren in een diepe 
zucht. Dan drukten wij elkaar de hand en 
keken elkaar in de ogen. Eindelijk, einde-
lijk . . . .  J 
Uiterlijk schijnbaar kalm, wandelde het drie
tal weer naar buiten. Dat .was te veel ge
vergd van het geduld van de ploeg. Alsof er 
een bom gevallen was, stond alles als ver -
stomd, om dan, alhoewel beheerst, maar 
toch met de spanning op hun gezichten te 
vragen "Enr'

Piet verbrak de sMlte en terwijl zijn kleine 
geslepen oogjes glinsterden, kwam het er la. 
koniek uit: .,Alles oké, 't is zover." 
De eerste opwelling was een indianendans 
te beginnen, maar gedisciplineerd als we 
waren, nam iedereen het op, alsof er gezegd 
was, dat het ontbijt gereed stond. Toch was 
het me't de athletlek nu gauw gedaan. Ieder
een begon zijn spullen na te zien. Pistolen 
werden nagekeken en doorgeladen, houders 
gecontroleerd en zaklantaarns op hun 
bruikbaarheid beproefd. Piet gaf orders "Zo
veel mogelijk donkere kleren, mannen!" .,Jan 
en Klaas, jullie kunnen hE:t bes·te jullie over-· 
alls aandoen." .,John, jij je donkerblauwe re
genjas en Henk en Karel jullie je windjacks 
aan. Opschieten!" 
De hele ploeg was een en al bedrijvigheid. 
Piet raadpleegde zijn stafk.:xaH nog eens ten 
overvloede en inspecteerde zijn kompas. 
IW"al deze bedrijven was het tenslotte negen 
uur geworden. Kleine Henk en Kareltje kre
gen opdracht de verstopte spades op te 
gaan halen. Met een kalm gangetje, zoals 
het echte toeristen betaamt, hpbbelden zij 
het zanderige paadje af, waardoor ze op de 
grote weg konden komen. 
"Zouden ze er nog liggenr informeerde
Kareltje. 
"Natuurlijk en niet anders, wie zou daar nu
wat gezocht hebben?" 
.. Wat tippelde die neef van jou er netjes in, 
zeg, toen we in E. die spa des gingen kopen." 
"Om je gek te lachen," vond Henk. .,Die
stumperd dacht werkelijk, dat wij N.S.B .. 
lijkjes moesten gaan begraven." 
"Hij wilde ons nog wel een goed plaatsje
aanwijzen en zelf meegaan," grinnikte Karel. 
"Maar toch flink dat hij er niet bij wilde
zijn" . .. Alleen stom, dat hij niet door had dat 
je toch geen koude N.S.B.'ers van Rotterdam 
naar E. gaat vertransporteren, om ze daar 
veilig te kunnen begraven. Maar hij heeft er 
toch netjes voor gezorgd. Zes spades in één 
slag, niet duur, en dat in deze tijd van 
schaarste", vond Kareltje. 
"Nou ja, maar hij Is een inboorling, geboren
en getogen in E.'' 
.,Toch een prestatie," hield Kareltje vol. 
Het begraven materiaal werd gauw gevon
den, dank zij een gemerkte boom en een 
apart verstopte spade. Netjes ingepakte ste
len, de bladen apart in de fietstassen, zou 
niemand argwaan koesteren tegen die ba
gage. 
Klokslag tien uur meldde het tweetal zich 
terug . .,Gevondenl" informeerde Piet . .,Alles 
oké" was het antwoord 
"Zijn de stelen en de bladen genummerd en
hebben jullie de schroeveni" .. Alles in orde, 
wij zullen het spul op het errein in elkaar 
zetten." .. Prima, dan kunnen we gaan." 
,.Allemaal even luisteren." 
"Zijn alle fietsen behoorlijk opgeborg'en en
gecamoufleerd l" 

"Goed. Ik loop voorop, dan volgen, steeds
met een meter afstand, eer,1,t Kris dan Rinus, 
vervolgens Jan v. d. Rijn, Klaas, John en 
Kleine Henk en Kareltje als laatste met de 
bagage." 
.,Er wordt niet gerookt en niet gesproken. 
Alle rammelende voorwerpen uit je zakken. 
Niet schie �ni<fan alieen op mijn bevel, maar 
dan ook s��l en raak." .,Voor"'laartsl" 
Het was inmiddels aardedonker geworden. 
Geen maan en geen ster kon ons als rich
ting dienen. Af en toe struikelend, en in;ven
. dig kankerend op die rotte boomwortels, 
kwamen we vooruit en verdwenen we in de 
bossen, waar het mogelijk nog donkerder 
was. 
Piet liep onverstoorbaar verder. Een hand op 
de rug, in de ande.re het kompas. Soms heel 
even stilstaand om de kompasnaald opnieuw 
te laten inspelen en de juiste richting. te be
palen, maar dan weer verder, eindeloos. Een 
verschrikt konijn deed takken kraken, dan 
was het weer stil, angstig stil bijna. Alleen 
het geluid van acht paar behoedzaam neer
gezette voeten verstoorde de indrukwekken
de stilte. Het 'labyrdnth van paadjes en 
brandgangen wordt steeds ingewikkelder en 
we waren stuk voor stuk stom verbaasd, dat 
Piet, eerlijk als hij altijd was, ons nog niet 
had meegedeeld dat we verdwaald waren. 
Maar niks hoor! Doelbewust sloop hij be
hoedzaam voort, alleen maar oog voor zijn 
kompas en de weg voor hem. Na ongeveer 
drfe kwartier gelopen te hebben, konden we 
met moeite een grote heidevlakte ontwaren. 
Het was gehee:l ingesloten door bossen en 
meerdere bomen en struiken waren, als met 
kwis(lge hand, neergestrooid. 
Langs de bossen dekking zoekend, begonnen 
we het terrein om te lopen. Dit is het terrein, 
kijk maar, daar die heuveltjes met die spar
ren er op en daar die berken en die diepe 
greppel, waarin je zo prachtig dekking kon 
zoeken. Fluisterend werd het bevel doorge
geven: 
.,Halt houden." We doken in de geul. 
Kleine Henk en Kareltje begonnen op eigen 
initiatief de spades uit te pakken en in el
kaar te zetten, geassisteerd door Kris. 
Het was anders een hele toer op het gevoel 
de juiste steel en het <juiste spadeblad op el
ll:aar te passen en de schroeven en moeren 
te bevestigen. Kris maakte van zijn jas een 
tentje en, afneschermd met een sjaal, ge
bruikten ze een zaklantaarn om de ingekerf
de cijfers te kunnen ontwaren. Het vlotte 
goed. 
Inmiddels had Piet de mannen met de 'witte 
en gt>;-leurde lampen opgesteld. Zelf zou hij 
de seinlamp bedienen. Er was afgesproken, 
dat op een nagebootste uilengekras van Piet, 
de lampen gedurende drie seconden moesten 
branden, terwijil John dan zou con1roleren 
of ze in de juiste formatie waren opgesteld, 
eventueel corriqerend, wat mis was Piet
kraste voortreffelijk! · 
Alsof er op een knop qedrukt werd flitsten 
de lampen aan. Rood, wit rood in een ,lijn, en 
daar rechthoekig op, aan het uiteinde van 
de gekleurde streeo de flikkerende seinlamp. 
- . .  , - . . de letter D .
Een voor een flapten ze weer uit Er viel niet
veel te wijzigen. Piet had het meesterlijk uit
gekiend. De windrichting was bepaald alhoe
wel er niet veel wind stond, en de lampen
stonden zoals ze moesten staan. Laat die
kist nu maar komen. We are ready!
Er was noq geen minuut· verlopen, toen in
het N.W., boven de grimmig afstekende sil
houetten van de hooqste booi:ntoppen, een
fantastisch schouwspel te bewonderen viel.
Heel in de verte was het qebrom van éen
zware machine hoorbaar Fletse zoeklichten
flitsten aan, terwijl een· fontein van witte
sterretjes als van de aarde opsteeg. Licht
spoormunitie! Nou, als dat "onze kist" is,
dan heeft ze een warm onthaal. Doffe knal
len van het luchtdoelaeschut waren duidelijk 
te horen. Uit elkaar spattende granaten le
verden een sprookjesachtiqe aanblik. Met 
qespannen aandacht volqden acht paar ogen 
het aevecht op leven en dood. 
.. ze -hehben hem te oakken, boven Harder
wijk", fluisterde Henkie. 
..En niet zo zuinlq", von� Karel1fe. Toch zet. 
te het gebrom door Al duideliiker werd het 
gestamp van de machtiae machine, tot het 
aan kwçm qieren en losbarstte tot een dui
vels aero-nk van vele motoren. Een zwak .., 
maanlicht toverde zilveren randen op de 
zware, langzaam wegdrijvende wolkenge
vaartes. 

(wordt vervolgd) 

tiet e.e.tdt de Pw,t;;p· [,tQA af!.,e. leden � �tiu w.cvuJl, <J'!,<J™· * 
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FREDERIK LEGGER (FRÉ) 

\Xlanneer wij de pen opnemen om enkele kor
te zinnen te wijden aan de nagedachtenis van 
Fré, dan kan dit slechts een zwakke weergave 
zijn van hetgeen hij voor de talrijke gezinnen 
in de stad en de provincie Groningen betekend 
heeft. 
Hij begon als N.S.F.-medewerker, maar al 
spoedig had hij tientallen andere illegale con
tacten, om de mensen in al hun noden te kun
nen voorzien, waar deze zich ook mochten 
voordoen. 
Toch vond hij dit allemaal slechts betrekkelijk 
werk en hij verlangde naar meer activiteit. Die 
gelegenheid deed zich voor in Augustus 1944 
toen het overgrote deel der illegalen hun werk 
en persoon overschakelden op het verzet
gewapender-hand tegen den bezetter. 
Fré werd één van d� prominente werkers van 
de L.K.P. in de provi�cie Groningen. Zijn or
ganisatietalent kon zich ten ten volle uitleven 
en met élan en nooit vermoeide geestkracht 
hielp hij mee de nieuwe strijdformaties van de 
K.P. te organiseren. 
En zoals hij voor z'n werk was, was hij ook 
voor z'n gezin. De zeldzame dagen, dat hij bij 
zijn .vrouw en dochtertje kon vertoeven waren 
de heerlijkste feestdagen. Maar ook voor hem 
gold wat Jan Campert zo innig beschreven 
heeft: 

wat kan een man, oprecht en t-rouw 
nog doen in zulk een tijd? 
hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijdt den ijdelen strijd. 

Tot het op een dag, onvermoed, een afscheid 
voor goed is geworden en er van een aards 
weerzien geen sprake meer mocht zijn. 
Maar ook toen was er voor een kerel van zijn 
hardheid en zijn wilskracht maar een weg. 
Want onlochenbaar staat vast, dat de door de 
S.D. groots opzette val, na de arrestatie direct
weer dichtgevallen is. Niemand is men door
hem en de met hem gearresteerden op het
spoor gekomen. Daarvoor zijn het Vaderland
en wij hen de grootste dank verschuldigd.
Fré je �as een goed strijdmakker, waar we 
nooit tevergeefs een beroep op deden. Je bent 
voor ons geworden een onvergelijkelijk begrip 
van wat ware kameraadschap moet zijn. 

I 

KOOS GAASTRA 

Koos was een felle strijder voor vrijheid en 
recht. Zijn calvinistische levensovertuiging gaf 
hem de kracht en de volharding, tot daden die 
hem ver boven vele van zijn geloofsgenoten 
deed uitsteken. Van een lijdelijk Christendom 
moest hij niets, maar dan ook niets hebben. 
Reeds in de zomer van 1942, toen de bezet
tende macht steeds intensiever tegen onze 
Joodse medeburgers ging optreden was hij be
reid wanneer dit zou moeten, zijn huis open 
te stellen en zoveel te herbergen, als maar 
enigszins mogelijk was. 
Zijn gezegde was steeds: ,,'k Heb mijn leven 
er voor over, waarom zou ik dan mijn geld en 
goed er niet aan wagen". 
Toen hij als ·oud-militair zich moest melden 
voor krijgsgevangenschap heeft hij persoonlijk 
verschillende jongens bezocht en bewerkt om 
in geen geval een "Ausweis" te halen en wan
neer ze het thuis niet vertrouwen, konden ze 
bij hem wel onderduiken. 
Vanaf die tijd is er' door Koos veel werk ver· 
richt. Joden kwamen en gingen, vaak moesten 
ze worden geholpen aan kleding enz. Gealli
eerde piloten uit neergestorte vliegtuigen wer
den door Koos geplaatst. Steeds kon men hem 
op een oude damesfiets dag in dag uit, van het 
ene adres naa( het andere zien gaan. 
Verschillende malen is de· Centrale van L.O. 
bij hem aan huis geweest en verschillende ver
gaderingen werden hier gehouden. 
Toen de K.P. meer georganiseerd werd, von
den ook daarvan velen een schuilplaats bij hem 
en zijn oordeel werd steeds op prijs gesteld, 
hij stond steeds op de bres om de idealen in 
eigen kring hoog te houden. 
In de dolle Septemberdagrn begaf Koos zich, 
na enige dagen te voren een gedwongen (Frans
Quitse) matroos ondergebracht te hebben naar 
Harlingen om nog een matroos op te halen. On
bewust moet hij zich in het sperrgebied hebben 
begeven, en hij werd hier dan ook door de Duit-
sers gearresteerd. ·. 
Hij heeft het materiaal, dat hij meende bij zich 
te hebben kunnen vernietigen zoals brieven 
enz., zodat deze niet in handen der S.D. vie
len. 
Een uiterst pijnlijk moment moet het echter 
voor hem geweest zijn, toen bleek bij fouil· 
lering da hij nog een armband met opschr:ïft 
"Oranje" bij zich droeg. Dit is hem dan ook 
noodlottig geworden. Hij werd overgebracht 
naar het Politiebureau te Harlingen. 
Plannen werden gemaakt om hem met behulp 
der K.P. te bevrijden, doch de volgende dag 
werd hij ondergebracht bij de Duitse Weermacht, 
<1lwaar bevrijding niet meer mogelijk was. In de 
morgen van Donderdag werd hij onder bege
leiding van een S.D.-er en een Opperwacht
meester, een gewezen Nederlander, naar 
Leeuwarden vervoerd. 
Op 19 September 1944 werd hij met 2 andere 
vrijheidshelden gevonden te St. Nicolaasga, 
gefusilleerd als repressaille voor de tramstaking 
in Zuidwest Friesland. Hij laat een vrouw en 
twee kinderen na. 
Zijn medewerkers· en vrienden zullen hem niet 
vergeten maar gedenken wat hij voor ons Va
derland 

1

heeft gedaan en ooic persoonlijk voor 
hen is geweest. 

'J' 
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PIETER FRANCISCUS BRITTIJN 

In de Meidagen 11an 1940 vocht hij als reserve
kapitein bij de infanterie op de Grebbeberg, 
waarhij zijn compagnie zich hardn�kkig ver
dedigde en zware verliezen l�ed. 

Zijn sterk ontwikkeld nationale bewustzijn en 
rechtvaardigbeidsgevoe,1 deden 13rittijn vrijwel 
onmiddellijk na zijn terugkeer in Medemblik 
het verzetswerk ter hand nemen. 

Hij nam deel aan het organiseren van ver
schillende illegale groepen. Hij dacht er niet 
aan om zich als· officier in gevangenschap naar 
Duitsland te laten slepen. Joden, onderduikers 
en andere slachtoffers van de moffenterreur 
konden bij hem altijd op hulp en steun reke
nen. Zijn gevoelige en toch krachtige natuur, 
waarin altijd de krijgsman door schemerde, 
zijn onkreukbare trouw, open hartelijkheid en 
moedig doorzettingsvermogen brachten een 
ieder onder bekoring, die voor het illegale werk 
met hem in aanraking kwam. Geen taak was 
hem te zwaar, geen onderneming te riskant. 
Ook het meer "gewone" werk zoals het rond
brengen van bonkaarten, illegale blaadjes en 
steungelden verrichtte hij met liefde. Hij was 
waarnemend plaatselijk leider van de L.O. en 
als zodanig een . van de belangrijkste verzets
mannen in Medemblik. 

Later nam hij de organisatie van de O.D. in 
Medemblik en omgeving op zich. 

In Januari 1945 werd hij door de S.O. ge
arresteerd, doch een week later wegens ge
brek aan bewijs w«:er los gelaten. 

Na drie weken werd hij echter opnieuw ge
vangen genomen en eerst naar Alkmaar en 
vervolgens naar Amsterdam vervoerd. 

Op 12 Maart 1945 werd hij met vele anderen 
te Amsterdam gefusilleerd. Met Brittijn is een 
goed echtgenoot en vader, een hoogstaand 
mens van ons heeiigegaan. 

Hij rust thans naast iijn strijdmakkers in het 
Eregraf te Overveen. 



KP-UTRECHT-STAD 

EEN VRUCHTBAAR "ONDER-ONS" 
Dezer dagen is een klein aantal K.P.-ers van 
Utrecht-Stad, onder wie de tegenwoordige prov. 
vertegenwoordiger "Grote Kees", de vroegere pro
vinciale vertegenwoordiger "Frits" en de Stads
K.P.-leider Ad, bij elkaar gekomen. teneinde over. 
verschillende belangrijke onderwerpen. met be
trekking tot de gang van zaken in onze organi
satie, eens "uit-te-praten". 
Behalve enkele zaken van organisatorische aard, 
vormden op deze avond de onderwerpen O vrij
heid# en "Zuivering" de hoofdschotel. 11St�nden 
aanvankelijk enkele aanwezigen t.o.v. het door 
Frits in het Kerstnummer van "De Zwerver" ge
publiceerde critische artikel over het toneelspel 
,,0, Vrijheid" enigszins "scherp" tegenover elkaar, 
al spoedig was - zoals het onder K.P .-ers gang
baar is - het ijs gebroken en werd als algemene
conclusie aanvaard, dat: 
1. Frits van de gelegenheid, om tijdig van te

voren van. de inhoud in kennis te worden ge
steld, beter gebruik had moeten maken;

2. van de inhoud van deze critiek door hem geen
woord terug wordt genomen, en

3. dat door hem alleen beter een andere methode
had kunnen worden gevolgd, door b.v. alvorens
te publiceren eerst met de Utrechtse K.P.-ers
over zijn critie-k te spreken.

Hiermee was dit "onrustige" onderwerp beëindigd 
en werd er voorgoed een streep onder gezet. 
Over de zuivering kwamen - hoe kan het anders? 
- de tongen ook nogal los. Dat men nogal teleur
gesteld en verbitterd was, behoeft nauwelijks be
toog. Men was van oordeel, dat het nuttig zou
zijn een volgende vergadering eens uitvoerig bij
dit punt stil te staan. Frits beloofde bij deze ge
legenheid .aanwezig te zullen zijn en bovendien te
trachten, voor zover daartoe gelegenheid was,
zich meer met de gang van zaken in Utrecht in
te laten.
De vergadering werd opgeluisterd met koffie en
,,rokerij"?
Zij werd geopend met gebed en geëindigd met
dankzegging.

De Secr. 

Binnenkort verschijnen er -
uitvoerige instructies voor de 

verzamelactie 

oor ons Ged�nkboek. 

PLECHTIGE BIJZETTING 

VAN ACHTTIEN STRIJDERS 

Op 28 Februari was het twee jaren, geleden 
dat 18 leden van de verzetsgroep "de Oran
je Vrijbuiters" uit Utrecht werden gefusil
leerd. 

De stoffelijke resten van deze strijders 
zijn op 1 Maart op de begraafplaats Tol· 
steeg bijgezet.• 
De grote aula was geheel gevuld met auto
riteiten en belangstellenden. 
Als symbool stond daar opgebaard het stof
felijk overschot van Postma. 
De kist was gedekt met de Ned. vlag en 
een enorme bloemenschat alsmede een foto 
van de achttien gevallenen waren voor de 
baar opgesteld. 
Aalmoezenier Kapt. Ligthart was de eerste 
spreker. Hij herinnerde aan "niemand heeft 
groter liefde dan hij, die zijn leven geeft 
voor zijn vrienden." 
Ds. W. Schouten, geref. pred. te Zuilen, sprak 
vervolgens naar aanleiding van het bijbel
woord "Die in den Zoon gelooft zal leven,
al ware hij ook gestorven". 
Hierna las Rabbijn van Gelder een gedeelte 
voor uit 2 Samuel 23 en sprak een gebed uit 
voor de zielerust, eerst in 't Nederlands ver
volgens in het Hebreeuws. 
Oom Jan, die de B.S. vertegenwoordigde, 
troostte de familie met de woorden van 
Christus "Mijn last is licht". 
Nadat nog de Heer v. Hulsen en Hopman 
Roosendaal het woord gevoerd hadden, 
werd de kist met het stoffelijk overschot 
van Postma uitgedragen d�or de overle
venden van de groep de Oranje Vrijbuiters. 
Onder enorme belangstelling daalde de kist 
In de groeve en nadat een vuurpeloton een 
eresalvo had gelost bad D.s. Schouten het 
Onze Vader. 
Op verzoek werd de plechtigheid ·gesloten 
met het gemeenschappelijk zingen van l:et 
Wilhelmus. 

De "Voorloper'' draagt tot titel: 

.,Den vijand wederstaan". 

GEDENKBOEK 
De geschiedenis van de LO en de LKP 

De Gedenkboekcommissie is deze week in verga
dering bijeen geweest. Zy heeft uitvoerig stil ge
staan bij de wijze waarop de verzameladîe kan 
welslagen. In dit verband heeft zij een besluit ge
nomen, waarbij is uitgegaan van de veronderstel
ling, dat iedere L.0.-er en/of L.K.P.-er bereid is 
zijn volle medewerkiqug te verlenen! 
Er worden door het secretariaat van de commissie 
uitvoerige vragenlijsten samengesteld met betrek
king tot het verzetswerk. . Een vragenlijst voor 
L.0.-ers en een lijst voor K.P.-ers.
Door tussenkomst van enkele, per provincie aan 
te stellen contactmensen voor onzé commissie, 
'wordt t.z.t. ieder lid van onze organisaties in het 
bezit van zo'n Jijst gesteld. 
Voorts ligt het in de bedoeling in de loop van het 
voorjaar en de zomer een ieder onzer hetzij indivi
dueel, hetzij gezamenlijk - te laten interviewen. 
Hierover echter t.z.t. meer. 
De vragenlijst, waarop hierboven wordt gedoeld 
dient niet in de eerste plaats om schriftelijk beant� 
woord te worden. Zij bedoelt hoofdzakelijk- een 
handleiding te geven voor de wijze waarop t.z.t. 
een interview kan plaats vinden. • 
Het is n.l. de bedoeling, dat de vragenlijst rustig 
wordt doorgelezen en dat door bijv. aanstrepen 
van onderwerpen, waarover uitvoerige inlichtinge[! 
kunnen worden verstrekt, inen bij het komende 
interview een gemakkelijke handleiding heeft. 
Het volledig doorlezen . van deze lijst brengt den 
lezer bovendien vele gebeurtenissen en voorVallen 
uit zijn illegale practijken in herinnering, zodat 
men niet geheel onverwachts voor de nodige vra
gen op een bijeenkomst wordt gesteld en men bo
vendien reeds enkele aantekeningen kan maken. 
Alleen voor hen die - hetzij door Mil. dienst in 
buitenland, hetzij door andere oorzaken - niet 
in de gelegenheid zijn deze interviews mee te ma
ken, is het inderdaad wel de bedoeling volledig 
stuk voor stuk een antwoord te geven op alle vra-

LEGITIMATIEBEWIJZEN LEP 

De legitimatiebewijzen voor de leden van de eerste 
categorie van de L.K.P. zijn gereedgekomen. 
Ze worden aan de provinciale vertegenwoordigers 
dezer dagen "per aangetekende" toegezonden. 
Het spreekt wel haast vanzelf dat alleen voor leden 
die hun autotbiographie bij ods indienden een lcgiti� 
matiebewijs wordt verstrekt. 
Hopelijk vinden zij, die tot nog toe achterbleven 
hierin een aanleiding om alsnog hun -gegevens te ver� 
strekken. Deze zijn n.l. ook van zo'n groot belang 
voor de verzamelactie van de gegevens voor ons Ge
denkboek. 

gen, waarover men iets heeft. meegemaakt en a 
zodanig inlichtingen kan verstrekken. 
�et is overigens ook wel de bedoelin�, dat door 
reder de vragengroep betreffende "personalia" 
en "algemene vragen" wordt beantwoord en aan 
den "contactman" wordt overhandigd. 
Ten opzichte van deze laatste opmerking verdient 
het aanbeveling een opmerking te maken betref
fende het gebruik van deze gegevens. 
De ervaring heeft n.l. geleerd, dat. er L.0.-ers of 
K.P.-ers. zijn, die er bezwaar tegen hebben, dat
hun juiste persoonlijke gegevens bekend worden.
Dit bez\l(aar wordt door een ieder onzer onmid
dellijk aangevoeld, voor zover het n.l. betreft het
verstrekken van deze gegevens aan lieden bui
ten onze eigen L.O.- en K.P.-kringen.
Tegenover de Gedenkboekcommissie, die voor een
groot deel is samengesteld uit eigen leden onzer
organisaties, moet men dit standpunt echter abso
luut laten varen.
Niet alleen in verband met de controle op de
juistheid van alle verstrekte gegevens, doch ook
met het oog op de vreselijke verwarring, die vaak
ontstaat, wanneer men zich uitsluitend beperkt tot
het noemen van schuilnamen, is het naar ons oor
deel van absoluut belang, dat men zich geheel
schikt naar de door de Gedenkboekcommissie ge-
stelde richtlijnen.
De Gedenkboekcommissie zelf heeft dit argument
ook terdege aangevoeld en heeft dienaangaande
dan ook uitdrukkelijk besloten, dat niet alleen
geen enkele eigen naam van nog in leven zijnde
leden onzer organisaties in ons Gedenkboek zal
worden vermeld, ·doch dat bovendien al deze in
lichtingen absoluut binnenskamers zullen blijven
en op geen enkele wijze buiten het doel van het
Gedenkboek zullen worden gebruikt.
Al onze medeVyerkers zijn dienaangaande ook ge
ïnstrueerd. Alvorens de vragenlijst in te vullen,
verdient het tenslotte aanbeveling de lijst in zijn
geheel rustig door te lezen.
(Een uitvoerig verslag over de gehouden vergade-
ring volgt in het komende nummer). ' 

DE GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

De legitimaties van hen, die niet tot de 1 e categorie 
behoren - zij dus, die als medewerkers te boek 
staan en zij, die eerst gedurende de Septemberdagen 
bij onze Sabotageploegen zijn gekomen - volgen 
zodra mogelijk. 
Deze categoriën .vereisen een uitvoerige controle, 
daar het aantal van hen, die zich als zodanig heb
ben aangediend, naar ons oordeel aanmerkelijk moet 
worden uitgedund. 
Dit onderwerp heeft evenwel onze grootste aan· 
dacht en we hopen, ook ten opzicht van deze 
materie, spoedig nadere mededelingen te kunnen 
doen. 

Landelijke Gedenkdag 

Op de vergadering van het algemeen bestuur van de L.0.-L.K.P. Stichting, op 14 Februari 
1946 te Zeist gehouden, werd besloten om de Gedenkdag van de L.O. en de L.K.P. te houden 
als Landdag en wel in de tweede helft van Mei of de eerste helft van Juni in ZEIST. 
De piaatslijke L.O. te Zeist nam de taak op zich, de voorbereiding ter hand te nemen en de 
regeling te verzorgen. 
Thans is er een Commissie geïnstalleerd en is met de voorbereidingstaak begonnen. 
De Landdagcommissie beoogt met dit bericht, alle L.0.-ers, alle K.P.-crs, alle verdere mede
werkers en niet in het minst de familieleden van onze gevallen vrienden tot het bijwonen van 
de G(:denkdag uit te nodigen. Ofschoon er nog geen �atum is vastgesteld, meent de com
missie nu reeds pogingen in het werk te moeten stellen om tot een overzicht van het aantal 
deelnemers te komen. Bovendien moet de sectie: logies weten, hoeveel bezoekers in Zeist en 
omgeving moeten overnachten, omdat er na afloop, pl.-minus 5 uur n.n1., geen gelegenheid 
zal zijn, naar huis terug te keren. 
In het volgende nummer van De Zwerver kunnen hopelijk nadere mededelingen volgen. 
Wat nu gevraagd wordt is, plaatselijk als L.0.-ers en L.K.P.-ers overleg te plegen over het 
bezoeken van de Landdag en het aan de achterzijde afgedrukte invulformulier ten spoedigste 
in te zenden aan het adres: Slotlaan 2, Zeist. 
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Wie heeft uit Rotterdam een zoon in Duits con-
centratiekamp gehad? Ik heb in eèn Duits concen
tratiekamp een jongeman· ontmoet van plm. 20 
jaar met bruine ogen, uit Rotterdam afkomstig en 
kan zijn ouders nog enige mededelingen doen. 
Brieven aan: Anne de Boer, Hoofdstraat 174 te 
Hoogeveen. 

Bij een aannemersmaatschappij betrokken bij de 
Wederopbouw kunnen geplaatst worden: timmer
lieden en en;ge ongeschoolde hulpkrachten. Gere· 
gistreerde K.P.-ers en L.0.-ers genieten voorkeur. 
Brieven onder nr. 123 a. d. blad. 

Het secretariaat vat\ de afd. ,,Gedenkboek" van de 
L.0.-L K.P. stichting is nog dringend verlegen om 
twee steno-typistes.
Sollicitaties aan Centr. Bur. L.0.-L.K.P. stichtinr-.
afd. ,,Gedenkboek", Nic. Witsenstraat 21, Amste;::
dam-C.

Gevraagd een boerenknecht, goede melker, op ge
mengd bedrijf in Friesland. Brieven onder nr. 121 
V. d. blad.

N.V. Handel Maafschappij v.h. J�. H. v. der
Meiden te Amersfoort zoekt een monte·ur voor
montage en reparatie van keukeninstallaties zowel
voor gas, stoom als electriciteit.
Zij, die menen daartoe geschikt te zijn of daartoe
opgeleid kunnen worden, gelieven te solliciteren
onder opgave van vooropleiding en vroegere werk-
kring.

Oud K,P.-er, 26 jaar, ongehuwd, .met goede alge
mene ontwikkeling, zoekt een passende werkkring 
b.v. als vertegenwoordiger, echter evt. ook anders
zins genegen. Uitstekende referenties staan ter 
beschikking. Brieven onder nr. 1 '.l2 v. d. blad.

Jongeman, ongehuwd, oud K P.-er zoekt plaatsing
in bedrijt, ('t liefst houtwarenbranche) waar op
volger ontbreekt. Voorzien van goede referenties 
en getuigschriften. Brieven onder nr. 119 v. d. 
blad. 

Wie heeft of weet voor energicken Jongeman, oud 
K.P.-er, zaak of bedrijf van niet te grote omvang, 
waar opvolger ontbreekt, ter overname. Onver-•
schillig wat of waar, moet goed bestaan opleveren.
Brieven met volledige gegevens worden gaarne in
gewacht onder nr. 120 v. d. blad.

De Heere verblijdde ons zeer met de geboorte van 
ons Zoontje en Broertje 

HENDRIK BERNHARD 
M. van der Ziel
0. van der Ziel-N1emeyer
Wimmie

Hattem, 19 Februari t 946 
Nieuweweg B 283. 

TONNY ALLEBé (Rita) 
en 

J. W. FLORISSEN (Wibo 
hebben het genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal 
plaats hebben op Vrijdag 15 Maart, 11.30 uur te 
Amstelveen . .  Kerkelijke inzegening om 12.30 uur 
in de Ned. Herv. Kerk, Kerkplein, Amstelveen 
door den Weleerwaarden Heer Ds. J. van Kuiken. 
25 Febmari 1946. 

Receptie 

Amsterdamseweg 208, Amstelveen 
Oelfgaauwstraat 47 b, Rotterdam 
Toekomstig adres: 
Lr:opoldville (Belgische Congo) 

te Amstelveen 9 Maart ) 94-6 
van 14.30-16.30. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzaae en laat hem (haar) onderstaande bon in1evt1ld 
zenden aan de administratie nn "De Zwerver", Westermarkt 2, Amsterdam. 

Naam: ... 

Adres: ..... 

Plaats: ............................................................................................... , .......................... . 

Provincie: .............................. � ............................................................................ ···· 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per glro/postwlsiel/of bij aa•bieding van een postkwitantie betaald
(Doorhaien wat niet verlanqd wordt). 
Gironummer 3704'19 t.n.v. l Heuvlngh.

• 

S.1''.P. i11 macl,inescbrift of l,lok1ette1·s i11vullet,.

Ondergetekende 

Naam 

Voornaam 

Woonplaats ....... Adres 

LO.-LKP functie 

zal zo mogelijk aan de LO-LKP Gedenkdag in Zeist deelnemen ii, gezelschap van 

a . .............. ... . ... ............ zijn echtgenote. 

b. . . ................. .............. medewerkers en familieleden van gevallenen. 

Ondergetekende 

Naam .... Voornaam 

\Voonplaats Adres 

LO-LKP functie 
• 1 

verzoekt na het bezoeken van de 'LO-LKP Gedenkdag logies te plaatsen voor 

a . . . . ... .... . .. . ....... ... ........ . hemzelf. 

b. zijn echtgenote c. .. .. .. ... .......... . n1anl. en . .. vrl. personen. 

Verzoeke, dit invulformulier ten spoedigste duidelij� ingevuld op te zenden aan de Commissie 
Gedenkdag; Alg. Secr. H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist. 
Aan aanvragen voor logies, die na 4 April einnenkomen, zal niet meer kunnen worden 
voldaan. 

Wie kan inlichtingen verschaffen? 

588 Hendrik Franzen, geboren 3-5-1908, gearres
teerd in de nacht van 7 op 8 Juli 1944 in zijn 
woning Zaanenlaan 18, Haarlem, overgebracht 
van .Amstelveenseweg naar Vught. Begin Sep
tember 1944 overgebracht naar Oranienburg, 
daana ontbreekt elk spoor tot overlijdensbe
richt op 24 December 1944 aan dubbele long
ontsteking. Signalement: Ovaal gezicht, bleke 
kleur, blauwe ogen, ghtd blond haar. 

589 Hendrik Franzen, geb. 
13-9-1921, werkte voor 

V.N. in Brabant en 
Limburg op België on
der de naam Henni. 
Werd 8 Juli 1943 in 
Breda in de trein ge-

arresteerd, overge
bracht naar Vught 25 
Mei 1944 naar .Kol
tern bij Dachau, daar
na naar Leonsburg, 
verder ontbreekt elk 
spoor tot aan overl ij -
densbericht gedateerd 
11 Febr. 1945 in Vaihingen-Ens als oorzaak 
totale lich. uitputting. Signalement: min of 
meer rond, fris gezicht, blauwe ogen, golvend 
haar, �eer opgewekt karakter. 

590 Door het Standesamt 
·te Hamburg, werd per
3 December 1944 op
gemaakt een ofHciële
Sterbe-Urkunde betr.
'Wiecber de Jong, wo
nende te Arnhem, die
op 3 December 1944
om 3 uur 30 min. al
daar is overleden aan
enterocolitis te Ham-

burg-Neuengamme,
Hausdeich 60. De 
overlede.{le was gebo
ren 19 April 1921 te
Leeuwarden. De overledene werd gearresteèrd
te Arnhem 21 Aug. 1944, 25 Aug. vervoerd
naar Vught en 6 September d.a.y. op trans
port gesteld naar Sachenhausen en Heinkel
fabrieken. Op 15 Oct. 1944 naar NelU;n
gamme, gev. nr. aldaar 58417. Na l.g.n. d�
tum tot sterfdag niet meer gehoord.

591 Door het Standesamt 
te Hambnrg, werd per 
11 Jan. 1945 opge
maakt een officiële 
Sterbe-Urkunde betr. 
:J-lendrik de Jong, wo
nende te Arnhem, die 
op 11 Jan. '45 om 5 
uur 40 min. aldaar is 
overleden aan entero
colitis te Hamburg
Neuengamme, Haus
deich 60. De overle
dene was geboren op 
11 Febr. 1920 te Leeu-
warden, werd gearr. 17 Juni• '44 en te Arn
hem opgesloten. 8 Aug. vervoerd naar Vught, 
5 Sept. '44 op transport gesteld naar Sach
senhausen en Heinkelfabrieken, op 1$ Octo
ber naar Neuengamme, gevangenenummer 
aldaar 58416. Na gen. datum tot sterfdag 
niets meer gehoord. 

592 Aart Boer, geb. 13 
Oct. 1901, gearr. 27, 
Juni van Gouda naar 

Rotterdam, daarna 
Vught, Sachsenhausen, 
Neuengamme, Husem, 
Ladeland (block 3 b) 
daarna weer Neuen
gamme (block 10), 
waar hij half Februari 
het laatst gezien is in 
een barak, vermoede
lijk overgeplaatst in het 
kamp of arbeiders
transport. 

593 Dirk van Spronscn (Dick), geboren 2-7-'23, 
volgens Rode Kruisbericht overleden op 
13-3-'45, in kamp Mauthausen in Oostenrijk .

594 Fokke Jacob Dijkstra, 
geb. 25 Jan. '27, gearr. 
15 Dec. 1944, ver
voerd naar Apeldoorn, 
vandaar 19 Dec. naar 
Amersfoort, Blok X 
Nr. 9607. 2 Febr. naar 
Ncuengamme, Kamer 
11, Nr. 70775 of 8 tot 
eind Febr. Nadien 
niets bekend. Vermoe
delijk naar een van de 
werkkampen Wöbelin 
of andere, omgeving 
Hamburg, vervoerd. 
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De huidige berechting van politieke delinquenten 

* 

De berechting van politieke delinquenten is een 
onderwerp, dat ons, als oud-illegale werkers uit 
de aard der zaak ten zeerste moet interesseren. 
Het heeft mij dan ook steeds verwonderd, dat in 
"De Zwerver" (voorheen het 'Mededelingenblad 
voor L.O. en L.K.P.) tot dusvei;re aan deze ma
terie weinig aandacht is geschonken. Men zou 
hieruit de conclusie kunnei:i trekken, dat alles naar 
onze wens verloopt. Of is het al zo ver gekomen, 
dar wc het hopeloze van de zaak inzien en ons 
zonder meer gewonnen geven? Het laatste kan en 
wil ik niet aannemen. en het eerste is absoluut on
juist. Integendeel, m.i. gaat het momenteel met de 
percc"iing van N �-B �ers en dergrlijke personen 
de verkeerde 'kant uit, in hu bijzonde1· wal b,�
treft de grote rechts-ongelijkheid in de behande
ling der diverse gevallen. Ik wil dit met enkele
voorbeelden uit de practijk aantonen. 
Het tribunaal te Breda behandelde op 10 Juli 
1945 de zaak tegen een beschuldigde, die geduren
de de bezettingstijd drie jaar lid was geweest van 
de N.S.B. en 3 jaar als arbeider bij de Duitse 
Weermacht werkzaam was geweest. De uitspraak 
luidde: 
Internering, met advies aan de Regering deze tot 
3 jaar te beperken, verbeurdverklaring van het 
radiotoestel en ontzetting uit de beide kiesrechten. 
Een betrekkelijk licht geval, zou men zo zeggen. 
Een belachelijk licht geval, zal het oordeel zijn 
van den officier-fiscaal, die 'n bewoner van het 
Westland onlangs voorwaardelijk buite'n vervolging 
stelde en dus terstond uit de internering ontsloeg 
een bewoner die 11 jaar lid was geweest van de 
N S.B., jarenlang als plaatselijk groepsleider had 
gefungeerd, volgens eigen verklaring openlijk pro
paganda maakte voor de ideeën der N.S.B. en te 
wiens aanzien verder geen verlichtende omstan
digheden naar voren kannen worden gebracht. 
Mijnheer, de N.S.B.-functionaris kreeg overigens 
100 gld. boete en ontzetting uit de beide kiesrech
ten voor een zeer beperkt aantal jaren. 
Het tribunaal te Nijmegen kreeg op 27 Augustus 
1945 een soortgelijk, ogenschijnlijk zelf iets lich
ter geval te behandelen en legde op als maatre
gelen: Internering met advies aan de regering deze 
te beperken tot 8 jaar en ontzetting uit de beide 
kiesrechten. 
Men zou zo door kunnen gaan met het aanhalen 
van uitspraken enerzijds van de in het Zuiden 
reeds lang werkende tribunalen en anderzijds van 
<le sinds kort in het Noorden opererende officie
ren-fiscaal .Ik acht deze voorbeelden echter wel 
voldoende om te doen zien welk een chaotische 
toestand er heerst bij de afdoening van N.S.B.
za'kcn. 
Het instituut van de buitengerechtelijke afdoening 
door officieren-fiscaal werd in het leven geroepen 
om de tribunalen te ontlasten voor wat betreft de 
lichtere gevallen en zodoende hierbij de vereiste 
spoed te betrachten. Op zichzelf een maatregel, 
die met de nodige waarborgen omringd, zeker is 
te verdedigen. Maar wat geschiedde? In een 
minimum van tijd werden talloze officieren
fiscaal aan het werk gezel zonder behoorlijke 

I 

richtlijnen. Wat onder "lichte gevallen" moet 
worden verstaan krijgen de officieren-fiscaal voor 
wier deskundigheid geen enkele waarborg werd 
geschapen, zelf te beoordelen. De natuurlijke ge
volgen blijven niet uit. Men kan ook moeilijk ver
wachten, dat de officieren-fiscaal over éénvormige 
zaken éénsluidend zullen oordelen. Zien wij bij de 
tribunalen in het Zuiden nog een zekere éénheid 
in de uitspraken, de beslissingen van de officieren
fiscaal vertonen een verscheidenheid zó bont, dat 
het gebruik van het woord "recht" hier een be
spotting wordt. 
Niet alle officieren-fiscaal gaan zover, als de hier
voor bcclrielde. AJl.c n'o�!ijke ruanceringe·1 treft 
nt�n aan. Ook zijn er oh,ciern-fiscaal, ,b, J'l3C
tisch geen enkel geval als jicht ,, .• 11z;en. Toch kan 
men in de huidige gang vJn zaken een zekere lijn 
bespeuren. Hoe meer tijd er verloopt sinds de 
bevrijding, des te meer gevailen worden als licht 
beschouwd. \Vie zijn ogen en oren goed open 
heeft, kan gemakkelijk zien, dat de stemming "'.an 
de grote massa van ons volk tegenover voormalige 
N.S.B.-ers steeds milder wordt .Tot nog toe heb 
ik de mening niet openlijk horen verkondigen, dat 
zij die een bepaalde politieke overtuiging waren 
to�gedaan gedurende de bezettingstijd, thans niet 
ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dat 
het zover komt met betrekking tot de N S.B.-ers 
(voor zover zij geen concrete strafbare feiten 
pleegden), geloof ik zeer :.:.eker. 
De Londense regering kondigde destijds de vol
dende besluiten af: Het Zuiveiingsbesluit, 'het Tri
bunaalbesluit en het Besluit Buitengewoon Straf
recht. Van de zuivering k.,n men thans gevoege
lijk zeggen, dat zij is misïukt en pe werking der 
tribunalen is geheel illusoir gemaakt door de be
slissingen van vele officieren-fiscaal. Op e_�n ge
oeven moment wordt de toesrand natuurl11k on
houdbaar en zal de regering moeten ingrijpen. 
Om het grofste onrecht weg te nemen, zal �!j d�n 
alle voormalige N.S.B.-leden, voor zove: ZIJ • met 
v_al!en onder de wer_king van h�t Beslmt _Bmten
gewoon strafrecht, uit <le detentie of de mter��
ring moeten ontslaan. De Minister van Just1t1e 
verklaarde voor enkele maanden, dat de regering 
zich zal houden aan de adviezen der tribunalen. 
Inmiddels hebben echter de triburlalen geen be
staansgrond- meer, want de zaken, die oorspron
kelijk voor haar waren bestemd, ��rden . naar 
willekeur afgedaan door de offic1ere.�-fiscaal.
Alleszins begrijpelijk was het çlat dest11ds ver
scheidene voorzitters van tribunalen protest aan
tekenden tegen het inwerkingtreden van _het Be
sluit Politieke Delinquenten 1945. De tribunalen 
mogen thans uitsluitend behandelen de zaken, die 
haar' door de procureurs-fiscaal worden toegewe
zen. De regeling van het Tribunaalbesluit kwam 
hierdoor op losse schroeven te sta.�n en �et toch 
al geringe enthousiasme van de b11 de tnbm.ialen 
benoemde functionarissen zakte beneden nul. 
Slechts van het Besluit Buitengewoon Strafrecht 
kan men zeggen, dat het behoorlijk wordt uitge
voerd. 

door Mr. J. Thielen 

Nu is het gemakkelijk en goedkoop om alle schuld 
van dit droevig verloop af te schuiven op onze 
regering. Al gaat de regering lang niet vrijuit, in 
het bijzonder wat betreft de gebrekkige regeling 
van het instituut der buitengerechtelijke afdoening, 
anderzijds had zij bij het publiek niet overal de 
medewerking, die men mocht verwachten. Welk 
een lijdensweg moest niet worden afgelegd om voor 
de tribunalen het vereiste aantal voorzitters te 
vinden. 
Een typisch staaltje van de stemming onder ons 
volk maakte ik onlangs mee. Een hoofdambtenaar 
bij een der departementen betitelde een dmbte
naar, die destijds t�gu, c�n "s•:]le" N.S.B. n,l](:g:i 
e�n klacht had ingediend bij c:le departementale 
zuiveringscommissie (zuliü 01·ereedwm�,i� de 
toen gegeven richtlijnen) al:; een "verrader". Een 
dergelijk oordeel-is wel niet maatgevend, maar 
toont toch wel aan welke richting wij uitgaan bij 
de zuivering en berechting. 
De bedoeling van dit artikeltje was om U, oud
L.O. en L.K.P.-ers een beeld te geven van de 
huidige stand van zaken bij de berechting van 
politieke delinquenten. Het moest helaas een 
somb�r relaas zijn. D� werkelijkheid is echter 
niet anders en zij moet ons nopen tot bezinning. 
Hebben wij als L.0.-L.KP. Stichting nog een 
taak op dit terrein? In ieder geval deze, dat wij 
op het gebied van zuivering en berechting een 
duidelijk geluid moeten laten horen. 
Maasland, 27-2-1946. 
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Ook Uw cesehledenis is belan.:rök c:enoe;: -voor. ons Gedenkboek 

WIE KENT . MARIUS? 
Deze titel wil meer zijn, dan een herinne
ring aan de lang vervlogen dagen van onze 
schoolbanken, toen het nooiteindigende ge
duld van onzen onderwijzer een veel-daag
se veldtocht voerde tegen ons kinderlijk-be
perkt bevattingsvermogen: wat is onder
werp, wat is voorwerp, om dan eindelijk 
het licht te ontsteken, dat er slim bekeken 
twee mogelijkheden waren. 
Néén, deze titel wil méér. 
Geen slimmigheidje of een vondst, maar de 
kort-zakelijke en toch volledige typering 
van een man, die in het Haagse wereldje, 
maar ook daarbuiten, bekend stond als "Ma
rius". En laat ik er aan toevoegen: bekend
zal blijven! 
Marius, je zal bekend blijven. Niet omdat je 
op de jaardag van je heldendood - 8 Maart 
- een gedenksteen op je graf hebt gekregen
maar omdat je korte, doch overvolle leven
in ons leven iets nagelaten heeft. Steeds
zal de klank van jouw naam ons stil ma
ken en de gedachte aan jou zal voor ons
zijn: dankbaarheid en begeestering beide.
"Ons" d.w.z. je jonge vrouw, die steeds tot
drie uur voor je dood aan je zijde streed en
leed - je familie - je collega's - je vrien
den en het leger van hen, die door je hand 
en nog meer door je bemoedigend woord 
werden geholpen. In het kort: wij allen, die
jou kenden èn die jij kende. Zie je wel: het
kan niet korter gezegd worden: .,Wie kent
Mariusî" 
Schrijf over zo iemand nu eens een eerlijk 
levens-relaas. Je zal altijd onder de maat 
blijven en nooit boven het gewone uitko
men, om de eenvoudige reden, dat mensen 
als Marius leven, werken en zelfs sterven 
met zulk een vanzelfsprekendheid, dat men 
geneigd is om het buitengewone, dat ze de
den, als iets heel gewoons te zien. 

"Marius" - van huisult Marius A. Godwalt
- ging als architect de oorlog in, maar
kreeg geen gelegenheid om in grootse 
bouwwerken zijn talent vast te leggen. En 
dit was niet te wijten aan het gebrek aan 
grondstoffen, maar aan een klap van een 
Duitsen soldaat, die zich ergerde aan zijn 
Unie-speldje. Kleine voorvallen kunnen im
mers grote veranderingen in ons leven bren
gen. 
Niet dat Marius een klap in zijn gezicht 
nodig had, om wakker te worden; maar 
wel is deze voor hem: het symbool gewor
den van het svsteem, dat zoiets billijkte en 
als het ware een dergelijke handelwijze op
riep. Deze klap werd voor hem de realiteit 
van wat hij Zondag aan Zondag vanaf de 
preekstoel in de bisschoppelijke brieven 
had horen voorlezen en veroordelen. Daar
om reageerde hij er ook op als gelovig ka
tholiek: het symbool, waarvan hij - de per
soon - te lijden had, moest niet gewroken 
worden, maar het systeem zelf moest wor
den aangepakt met een absolute afwijzing 
en bestrijding tot de ondergang toe. 
En vanaf die dag begon het. 
Zijn lichaamsgestalte gaf ook gestalte aan 
zijn werk. Klein en gedrongen van bouw 
droeg al zijn werk ook het kenmerk van een 
zoeken en wroeten naar de zwakke plek 
van zijn tegenstander. Bij iedere nieuwe ac
tie kende Marius geen rust, voordat de 
zwakke plek een bres was geworden, waar
door heel de stelling of het systeem van den 
vijand tot een waardeloos iets was verwor
den. Welke heldere geest deze karakteris
tiek in hem ontdekte, is me onbekend, maar 
hij haalde Marius in de ambtenarij. De ar
chitect staptè het G.A.B. in Den Haag bin-

nen, gedreven door een innerlijk plichtsbe
sef, dat zelfs een natuurlijke afkeer kon 
overwinnen. Eén dag keek hij toe en· slen
terde rond op het bureau en toen begon zijn 
fox-terrier-werk: de zwakke plek zoeken en 
ondergraven. 
Zo is Marius eigenlijk nooit echt ambtenaar 
geworden. 
Ik wil dit gaarne nader omschrijven, temeer 
daar deze herdenking van den "ambtenaar" 
Marius tevens een hulde wil zijn voor heel 
dat prachtkorps van ambtenaren, die in ver
regaande plichtsverzaking het hoogste be
wijs van een innerlijk plichtsbesef gaven. 
Over deze paradox is in en na de oorlog 
veel te doen geweest. Men spreekt van 
ambtenaren, die hun plicht verstonden door 
hun plicht niet te doen en omgekeerd v.an 
ambtenaren die hun plicht niet verstonden, 
door hun plicht wel te doen:. 
Ofschoon het geen zin heeft om deze 
kluwen· hier nogmaals uit te rafelen, 
moeten we ons toch wel èn eerlijkheidshalve 
t.o.v. de rasechte ambtenaren èn tot juiste 
waarderir,!g van mensen als Marius goed in 
denken voor welk een moeilijk gewetens
conflict in deze jaren onze ambtenaren �e
steld werden. Dit is, me dunkt, geen van
zwakheid getuigende vergevingsgezindheid 
van achteraf, maar wel een eerlijke beoor
deling in de stilte na al het strijdrumoer. 
Ik geef graag toe, dat ik in de hitte van het 
gevecht ook meermalen weinig vriendelijk 
gedacht heb over zo'n "ambtenaar" tegen
over me, die meende, dat hij de vereiste pa
pieren,, waarvan een mensenleven afhing, 
niet geven k6n; maar achteraf bezien, was
het bij alle weigeraars toch niet enkel on
wil en een gebrek aan durf. Onze Neder
landse ras-ambtenaar had zijn standseer en
standsfatsoen, waarop- hij - misschien on
bewust - trots ging Als niet.ambtenaar en
buitenstaander kon men daar de schouder 
voor op halen, constaterend hoe spoedig 
zo iets in bureaucratie kan vastlopen -
maar rustig beoordelend, zal men het toch 
niet kunnen ontkennen. En daarom ook in
denken, dat dit fatsoen en deze eer, meer
malen als een familiebezit van vader op
zoon overgeërfd, er te diep ingeheid zaten,
dan dat de eerste de beste niet-ambtenaar 
verzetsman het met een vanzelfsprekend ge
baar kon weg-redeneren. Theoretisch was
de zaak erg duidelijk - ook voor de meeste 
ambtenaren - maar in de practijk - en in
de meeste gevallen kreeg ieder het toch
voor zichzelf uit te vechten, vooral in het 
begin - kwam gewetens en vaderlandse 
plicht tegenover beroepseer staan. 
Voor den eigenlijk niet-echten ambtenaar 
Marius bestond deze rem niet. En hij heeft
het bewezen.
Het kan interessant zijn om te weten hoe
veel formulieren hij verkeerd ingevuld heeft,
maar mij persoonlijk zou het nog meer in
teresseren om te weten hoeveel hij er· wer
kelijk wel goed invulde. Inderdaad is dit 
gebeurd. Zelf vertelde Marius van de uiter
ste accuratesse - voor hem niet-ambtenaar 
dubbel moeilijk - waarmee hij den spaar
zaam zich meldenden NSB-er naar Duits
land hielp. 
De rest van zijn werkdag was echter sabo
tage. Grondig georganiseerde sabotage. Hij 
werkte met enkele anderen; was hun plaats 
achter in het bureau, hij stond in de voorste
linie aan het loket. Het overbezette loket,
dat reeds daardoor voor menigen jongeman 
met snel-kloppend hart onmiskenbaar werd 
aangeduid als "het" loket waar hij zich vol-

In ons Gedenkboek 

gens opgaaf vervoegen moest. Hier stond de 
altijd behulpzame Marius, vriendelijk als 
het kon, kortaf en bars, wanneer de op
merkzaamheid van zijn niet-vertrouwde 
collega's al te hinderlijk werd. 
Achteraf kunnen we er ons over verwonde
ren, dat het zolang is goedgegaan. Doch 
ook voor Marius kwam de tijd van gaan, 
lang voordat hij aan de pensioen-gerechtig
de leeftijd toe was. Tweemaal maakte hij 
kennis met Scheveningen, tweemaal keerde 
hij terug; doch tijdens iedere afzondering 
groeide in• hem de overtuiging, dat deze 
strijd alleen maar kon eindigen óf in vrij
heid óf in de dood. 
Dit laatste is het geworden. 
Op de drukte van 't GAB volgde een grotere 
activiteit in de vrijheid. Wie hem toen mocht 
kennen, weet dat het waar is: ,.Wie kent 
Mariusi" Iedereen kende hem, en hij kende 
iedereen; en dan kunnen wij er nog een hele 
litanie aan toevoegen: hij wist overal de 
weg - hij forceerde de deur van elk bu
reau - hij veroverde ieder hart. 
Want dàt was zijn kracht. Begenadigd met 
een natuurlijke blijmoedigheid - levend uit 
een diep geloof - no�it denkend aan zich 
zelf: was hij de vriend van allen, die alles 
gaf en aan wien men omgekeerd niets kon 
weigeren. 
Samen zwervend met zijn vrouw, was het 
toevluchtsoord van deze twee "gezochten"

nog het gastvrije oord voor iederen zwerver 
en zwerfster. Niemand werd er geweerd, 
ieder werd hartelijk ontvangen. Marius had 
iets kinderlijks-blij als je kwam en ik zie 
nog_ die diepe dankbaarheid in zijn ogen, 
toen hij - kort voor zijn dood - op een 
morgen. mij de hand drukte, nadat ik in zijn 
woning voor hem en heel die schaar van 
vrienden het H. Misoffer had opgedragen. 
Besefte hij toen, dat in deze uiterst moeilij
ke dagen in en door dit Offer van Christus 
tussen ons allen een onverbreekbare band 
werd gelegdî 
Hij dankte mij, maar het was een dank zon
der woorden, want een spreker was Marius 
niet. De taal van zijn hart en van zijn daad 
was echter afdoende. 
En zo stonden we op 8 Maart om zijn graf. 
Een jaar na zijn dood. Want hoe hard het 
menselijk gezien ook moge klinken, boven
natuurlijk door de ogen van ons geloof, kun
nen we dit offerleven - dit leven voor an
deren - niet anders zien dan bekroond door 
het hoogste offer, dat een mens vermag te 
brengen. Vechtend en met zijn lichaam de 
vlucht van de anderen dekkend is hij in een 
onwaardig-ongelijke strijd met de Land
wacht qesneuveld. Beroofd van zijn geld en 
goed, lieten deze moderne rovers en moor
denaars zijn lichaam achter op de verse 
puinhopen van 't Bezuidenhout, als een on
gewild maar zo tekenend symbool dat deze 
strijder voor recht en vrijheid bij zijn leven 
ook in de dood met zijn lichaam nog de 
grond wilde dekken, welke hem ondanks 
alle oorlogsellende en leed zo dierbaar was. 
En staande om het graf van Marius - in 
wien wij vertegenwoordigd willen zien al 
zijn collega's "ambtenaren", de dode en de
levende, die hun plicht begrijpend voor an
deren het werk mogelijk maakten - hebben 

. wij hem gedankt, hebben wij hem geëerd -
maar vooral in stilte gevraagd dat hij thans 
bij Gods troon een voorspreker moge zijn, 
opdat zijn geest - hun geest - voor ons, 
die overleefden en bleven, moge voortleven. 

Pastoor VICTOR. 

worden ook wersehlllende eicen -verhalen opt:enomen 



WAPENS KWAMEN DOOR DE LUCHT Slot · I 

Daar, .. . 

"Daar .. .. !" wees Kris en waarachtig daar 
kruiste de lang verwachte boven onze kop
pen. Heel even waren haar omtrekken zicht
baar, dan schoot ze een wolk in. Zo snel 
kon ze evenwel niet vliegen, of we hadden 
haar vier kolossale motoren geteld . .,Als je 
het mij vraagt is het een "vliegend fort"," 
fluisterde Kris hees. 
Het geluid stierf snel weg, tot we heel in 
de verte nog maar nauwelijks het gebrom 
van haar motoren konden horen 
Een teleurstelling en een misselijk gevoel be
kroop ons. Zou de piloot ons nu op het aller
laatste moment nog niet kunnen vinden? Dat 
zou toch te gek zijn. Waarom zijn de lam
pen nu niet aan. Is Piet dan gek geworden. 
Voorzichtigheid is poed, maar nu moet je 
toch aHe risicos nemen. Nu of no.::iit! Nou ja, 
er had natuurlijk net zo goed een nachtjager 
achteraan kunnen zitten, en dan met lichten 
op, is minder gezond, maar als je al zo dik
wijls teleurgesteld bent, en al zo veel tegen
vallers hebt moeten slikken, moet je nu toch 
je kans waa�nemen. Dan neem je de risico 
van een krijgertje spelende nachtjager maar 
op de koop toe. 
Toch is het alsof de Tommy aan het zwen
ken is. Het geluid wordt sterker. Ja .... daar 
komt hij weer. Hij is nu belangrijk lager. 
Precies zoals Berend had voorspeld. Zo naar 
schatting op tweehonderd meter. De uil 
kraste. Lichten flitsten aan. Een prima ge
hanteerde seinlamp flikkerde haar code, als 
maar meegaand en qericht blijvend op de 
aanstormende machine. 
Zo deden ook de anderen. De omtrekken 
van een monsterlijke luchtreus werden zicht
baar. Horen en zien verging toen zij op en
kele honderden meters aan kwam dreunen. 
De hel was losgebroken. Het donderde en 
dÇiverde, het gierde en gilde en majestueuze 
propellers baanden zich een weg door het 
luchtruim, een kolos meesleurend, die voor 
onze begrippen van dat moment af mon
sterlijk was. 
Rustig en beheerst seinde de witte lamp 
haar code:-.. , -.. D , D. Doen wilden ze 
zeggen, nu. En de piloot deed het. 

Daar opeens dwarrelden vele onomlijnde 
vlokken naar omlaag, om dan snel vorm
aannemend, statlq te dalen als evenvele 
paraplu's. Het gekletter van elkaar even 
rakende containers in een even verwarren
de val was duidelijk te onderscheiden. 

De eersten landden. Een dof gedreun doet 
de grond schokken. Meerdere volgen vlak 
daarop en dan �s het een actie van jewel
ste. Alhoewel voorzichtig sluipend, worden 
de gevaartes toch verbazend gauw be
reikt. Herinnerd aan de theorie drukken 
we onze neuzen op de metalen omhulsels 
en lezen het nummer af, dat op de cvlinders 
vermeld moet staan. ,.Twaalf" gaat het 
filuist.ere;11d van mond tot "mond. Ze liggen 
keurig m één liin afgeqooid. Grote witte 
ballons vangen het opstekende windje op 
en bollen zich rukkend aan hun zware ba
gage. Enkele zitten verward in de struiken 
en dansen als witte feeën op de donkere 
eenzame hei. De vlieqende wapenleveran
cier trekt nog eenmaal een rondje boven 

. ! wees Kris

zijn klanten en verdwijnt dan, even snel als 
hij gekomen is in Westelijke richting. 

fü.nnen enkele minuten is dit voor ons zo 
gevaarlijke schouwspel geneutraliseerd. 
Alle parachutes worden afgehaakt en op
gerold, en in de dichtstbijzijnde greppel 
opgeborgen. Rinus staat te tellen. 

..Ik snap er niks van" kankerde hij in
WEJndig, ,.ik heb er nu al achttien." .. Je zal
sldap hebben" pest Piet "dat kan nooit".
Daar komt John geagiteerd .aangestapt, 
van verre het afgesproken herkennings
woord al hees uitfluisterend: .. schapen
scheerder, schapenscheerder". Men beant
woordde zijn oproep. .,Er zijn drie jonkies 
bij" beweerde hij met fonkelende ogen, 
wao:rbij hij zenuwachtig met zijn armen 
molenwiekt en al gesticulerend dichterbij 
komt. .,Drie kleine baby-containers en drie 
grot" paketten, wa<ll'Vr.t'l één met postdui
ven." 
"Dus precies zoals ze ons geseind hebben 
hè, twee paketten voor Berend en Jaap 
met zenders en ander materiaal en twaalf 
postduiven om de negatieven van die mi
crofoto's mee terug te kunnen sturen." 
"Zijn die baby's en die paketten dan niet
genummerd", vroeq Piet. ..Nee, schijnbaar 
niet", gewichtigde John . .,Mazzeltje dat we
ze dan gevonden hebben" concludeerde 
Rinus nuchter. 

"De meegebrachte gereedschappen deden 
goed werk. De een na de andere container 
wordt opengemaakt en veroorzaakt weer 
een nieuwe zachte kreet van bewondering. 
Stenguns, munitie, handgranaten, pistolen, 
sabotagematerlaal in vele vormen met 
springstof als voornaamste bestanddeel, 
sigaretten, chocolade, tabak, biscuit, suiker 
enz., te veel om op te noemen, werd ge
vonden. 
Onder leiding van Jan en Klaas is de rest 
beziçr kuilen te qraven, bij voorkeur onder 
struiken, om straks de lege containers te 
kunnen beçrraven. De jongelui waren zeer 
goed op dreef want de ene kankerade 
volgde op de andere, als blijkt dat de, 
met zoveel moeite veroverde en meege
sleepte spades, van een zeer inferieure 
kwaliteit blijken te zijn. De een na de an
der krulde om als het deksel van een sar
dineblikje, als zij in aanraking kwamen 
met de harde aardkorst onder de hei. 
Gelukkig was er een oplossing. Aan meer
dere containers bleek namelijk een korte, 
stevige spade bevestigd te zijn en we dank
ten Engeland grondig voor zo'n service. 
Uren van harde en inqespannen arbeid 
volgden en tegen de kriekende morgen wa
ren we zover, dat vrijwel alle sporen van 
de gedropte lading onzichtbaar waren. Het 
grootste deel van de containers bestond uit 
vijf grote bussen, die door twee stangen 
te verwijderen, vrij kwamen. Tussen iedere 
twee bussen bevond zich een keurig opge
vouwen draagzeel. 
Practischer kon het niet. De bussen werden, 
na geïnspecteerd te zijn, weer netjes dicht
gemaakt en werden in qreppels verborgen, 
onder gestoken heideplaggen. 
Het overgrote deel van de ploeg rukte in, 

maar Piet was wel zo verstandig een wacht 
ter plaatse achter te laten. Kleine Henk, 
John en Kareltje waren de banaan. Toen de 
rest al lang op één oor lag en het begon 
te schemeren, werd de laatste hand ge, 
legd aan de eerste phase van deze unieke 
nacht. John en Kareltje bevestigden aan 
iedere poot van de gedaalde duiven een 
berichtenkokertje, dat de vogels zelf had
den meegebracht. In ieder kokertje ging 
een rolletje met ·microfotonegatieven en 
dan met een "een, twee, drie, doe ze de 
groeten" werden ze los gelaten. Eén keer 
cirkelden ze net als de "grote baas" en dan 
vlogen ze pijlsnel in Westelijke richting, 
met de opkomende zon in de rug . 
.,Het zit toch fantastisch goed in elkaar", 
vond Kleine Henk. 
"Nou en of" bevestigde Kareltje, ,.moet je 
dat eens bekijken. Een compleet duivenhok 
met twaalf hokjes, drie reservehokjes met 
12 zakje maïs, drie bloknotes met heel 
dun beschrijfbaar papier en zelfs drie pot
loden met scherp geslepen punten". .,Hoe 
bestaat het" - .,Nu zal ik je nog wat leren", 
doceerde Kareltje. Op John's schouder 
steunend klom hij op de nu ledige carton
nen duivenverblijfplaats ... Een, twee, hupl" 
en met één trap was het hele geval zo plat 
als een door de moffen bezet land 

Het raatste kuiltje werd gegravèn en de 
allerlaatste resten werden toevertrouwd 
aan de zwijgzame stille getuige; het plekje 
grond, waar de gevraagde wapens netjes 
werden thuisgebracht. 
De volgende nacht is er gezeuld en ge
zwoegd, met alle hens aan dek, met be. 
hulp van onze dappere en flinke koerier
sters Doortje en Sjaan. De lading moest 
vervoerd worden naar begaanbaarder ter
rein, vanwaar het gemakkelijker wegge
voerd kon worden met behulp van onze in
geschakelde auto van de "Arbeidsdienst". 
"Wapens kwamen door de lucht". - Na 
deze eerste keer nog vele malen. Niet alleen 
op terrein Yew, maar op vele tientallen vel
den, niet één keer, maar tientallen malen. 

En de vijand luisterde mee, iedere mid
dag, iedere avond, naar voor ons bestem
de berichten. Hij wist, dat onze vrienden 
kwamen, alleen hij wist niet waar. 

Wapens kwamen door de lucht: Veel 
wapens, duizenden wapens, en millioenen 
patronen. Een tot de tanden gewapende 
K.P. moest zich omstreeks half November 
1944, op hoog bevel, scharen onder de em.
blemen der Netlerlandsche Binnenlandsche 
Strijdkrachten. Ze heeft dit gedaan, gedis
ciplineerd als ze was en verrichtte haar 
zware taken. Zij was het die het leeuwen
aandeel had in het in ontvangst nem'3n van 
de toegestuurde wapens en het materiaal 
bestemd voor de N.B S. 
Zij verrichtte nog andere zeer zware taken 
omdat ze het waard was en het een eer 
vond die opdrachten te kunnen uitvoeren, 
omdat het haar plicht was. Zij had juist 
daardoor ook de grootste verliezen. 
Wij gedenken, met een terugblik op de 
meest aangrijpende geschiedenis aller tij
den, de grootste en hevigste worsteling cm 
vrijheid ,en recht, onze gevallen helden 
uit de eerste droppingsploeg in ons bezette 
vaderland: Kleine Henk (Henk Verkuvn. 
Kris (Kristiaan Ketel) en Jan van de Rijn 
(Piet Doelman). Zij rusten in Vrede. Pioniers 
waaraan wij onze vrijheid danken! 

een, twee, drie, doe ze d� groeten



'Twijfel 

Ik heb U niet gevraagd om Uw waardering, 

of plein en straat te noemen naar een kameraad, 

die deze dag niet mocht beleven. Laat 

hem wat langer 't voorwerp zijn van Uw verering. 

lk heb U niet gevraagd in woord en daden 

te tonen, hoe U over mij persoonlijk · denkt, 

want hij, die nu geschenken brengt, 

had vorig jaar misschien mij nog verraden. 

Ik heb U niets gevraagd. Ik heb alleen 

·n flauwe hoop gevoed, dat uit Uw daden

als Nederlander zich Uw waardering zou verraden, 

doch de bevrijding kwam: mijn hoop verdween. 

Ik weet, voor wie ik rondzwierf in de nacht, 

'k weet van mijn werk 't onmidd'lijk resultaat, 

maar ·vind voor geest en wil geen maat: 

heb ik misschien te veel erbij gedacht? 

Medewerkers van hoog tot laag, 

• aan de slag voor ons Gedenkboek.

HERDENKING 
Wie herinnert zich niet de grote moordpar
tij, die vorig jaar plaats heeft gehad, nadat 
op den beruchten Rauter een aanslag was 
gepleegdi 
Vele onzer verzetsmannen zijn als repre
saille op deze daad door het moordend lood 
van den Duitser in de loop van de volgende 
dagen van hun leven beroofd. 
Zo ook Herman Benschop, lid van de KP
Utrecht-Stad. 
In afwijking van de Duitse gewoonten werd 
het stoffelijk overschot vrijgegeven, zodat 
een normale begrafenis kon plaats vinden. 
Vele Utrechtse vrienden durfden deze toen 
echter niet bijwonen, waarom thans - pre
cies een jaar later - de gelegenheid werd 
aangegrepen om een korte herdenking bij 
het araf van Herman te doen plaatsvinden. 
Vrijwel alle Utrechtse KP-ers en een grote 
kring van familie en vrienden woonden deze 
plechtigheid bij. 
Op het graf van Herman was een kruis ge
plaatst, dat door de Utrechtse vrienden ge
zamenlijk was bijeengebracht. 
Geheel in de geest van Herman droeg deze 
herdenking een zo sober mogelijk karakter. 
Frits, die qeruime tijd vanuit de woning van 
Herman, :Qjn werkzaamheden had kunnen 
verrichten, wees er op, dat mensenwoorden 
moeilijk iets passends op deze plaats zou
den kunnen zeggen en verzocht daarom uit 
Gods Woord te ,luisteren naar Psalm 23. 
De Stads-KP-leider Ad legde namens de 
Utrechtse KP een krans op het graf, waar
na enige minuten stilte in acht werden ge. 
nomen. 
Nadat Frits vervolgens het Onze Vader had 
gebeden en gezamenlijk het 6e couplet van 
Wilhelmus was gezongen, werd deze plech
tigheid geëindigd. 
Mevrouw Benschop, beter bekend als Clara, 
liet haar hartelijke dank overbrengen voor 
de betoonde belangstelling. 
Heel treffend was het, dat op het nabij ge
legen fort de Bilt, de pla!]ts waar Herman 
en vele anderen werden gefusilleerd, gedu
rende de herdenking schietoefeningen wer
den gehouden, waardoor de vreselijke ge
beurtenisen van die dagen sterker in herin
nering werden geroepen. 

EEN LAATSTE 

PLICHT 
Overal in ons land liggen thans de geval
lenen in het verzet begraven. Nu komt het 
nog herhaaldelijk voor, dat de grafsteen 
van deze graven ontbreekt. Dit kon komen, 
doordat de steen wel besteld, maar nog niet 
vervaardigd is. Het kan ook voortkomen uit 
gebrek aan middelen om een steen te be
kostigen, om die steen te bekostigen, die 
men in overeenstemming vindt met de bij
zondere betekenis van zo'n graf van een ge
vallen vriend. 
Het gebeurt niet zelden, dat men dan bij ons 
aanklopt om financiële hulp. Wij moeten 
hier misverstand en teleurstelling voorko
men. 
De Stichting LO-LKP heeft geen financiële en 
geen administratieve middelen om hierin te 
hulp te komen. Het is duidelijk, dat zo wij 
in één geval zouden helpen, alle andere ge
vallen, en dat zijn er enkele duizenden, op 
onze hulp moeten kunnen rekenen. 
Dit is niet alleen onmogelijk uit te voeren, 
het is ook minder kies om deze eenvoudig. 
ste weg te volgen. 
Veel meer in overeenstemming met het doel 
is het, in die gevallen, waar nog voor een 
grafmonument gezorgd moet worden, comi. 
té's op te richten, samengesteld uit vrienden 
van den gevallene. 
Dat is hier en daar ook reeds uitgevoerd. 
Deze comité's zamelen dan geld In en zor
gen in het algemeen voor de goede uitvoe
ring van het werk. Wij adviseren U, indien 
het U bekend is, dat in een bepaald geval 
nog niet voor de grafsteen gezorgd is, U 
eerst met de familie te verstaan en indien 
de familie accoord gaat met Uw plannen, de 
hierboven aangegeven weg te bewandelen. 

DAG. BESTUUR. 



4 µARFENif
UITGEVOERD DOOR DE KP LINIE OOST, IN MAART 1945 OP HtT MARINIERSf'LEIN TE AMSTERDAM 
Er heerst een meer dan gewone bedrijvigheid op de Staf van de K.P. Linie Oost. Naast . al het gewone werk 'wordt er de laatste weken onafgebroken gemeten en getekend, daar de gehele Linie opnieuw in kaart wordt gebracht, in verband met de nieuwe verdedigingsplannen en methoden, die na weken verkennen en overleggen, zorgzaam zijn opgebouwd. Er zijn kaarten van de gasfabriek bij de Omval, tekeningen van deBerlagebrug, van de villa "Johannawijk",van de brug bij de Willebrorduskerk, van de Hoge Sluizen, van de Magere Brug, van de Blauwbrug, van de hele Nieuwe Heerengracht, van de eilanden en van het Marineetablissement. Mevrouw Spanjaard heeft ons het aanvals- en verdedlqingsplan van de moffen, die in het Koloniaal Instituut legeren, in handen gespeeld. Dat zal de heren niet meevallen op het uur U. Wij moeten van Martin de laatste week ook 's nachts onze post bezetten. We rekenen nog altijd op verrassingen. Maar als je 's morgens op. staat, na een rustige nacht tussen de spookgranaatjes, zijn je dekens. klam en druipen de muren van het vocht. Ons sousterraia is maar een ongezonde geschiedenis, vooral omdat er geen stookgelegenheid is. Je zit de hele dag te vernikkelen. Enfin, we zullen vandaaq of morgen toch wel weer eens moeten verkassen, want we zitten hier nu al bijne zes weken zo half en hctlf onder de grond. Veel te lang, bovendien een gevaar. lijke hoek. Aan de overkant zit de Groot met een groep, daarnaast huist Dumpy meteen bureau van "Ons Volk". Tegenover Dumpy ligt het correspondentie-adres van de.,Giro 2", om de hoek zitten Theo, Charles,Joop, Piet en Willem. Daar tegenover woont Liesbeth. Boven ons komt een koerierster van Frits. En gisteren is Butterfly nog stuk gelopen, practisch vlak naast onze deur. Ha, daar is de baas, Mijnheer Nauta. Hoe ook, je kunt vanuit onze kelder iedereen zien aankomen - Morgen commandant.- Morgen Michel, is er nog nieuwst- Jetty is juist hier geweest om verslag uitte brengen van de paplerkraak bij de drukkerij Westland, ten behoeve van de Christo·foor. Een beetje strubbeling, maar drie karrevrachten papier. Die krant kan voorlopigweer draaien. Dan is hier de post van de"Stelllngbouw", de "Bunker bouw" en de"Granietmaatschappij". Ze geven antwoord op de instructies over de aanstaande wapentransporten. Verder niets bijzonders. Kijk daar is Lucas ook. - Morgen Lucas.- Morgen Mijnheer Nauta.- Morgen Michel.- Mijnheer Nauta, als het goed is, wildenwe voor morgen een begrafenis organiseren.Op het mariniersplein heeft zich zo ongeveerhet volgende afgespeeld.Vrouw, rond de zestig ,verzorgde haar man,die met hongeroedeem te bed lag. De vrouw,zelf ernstig ondervoed en volkomen uitgeput,kan op een gegeven ogenblik de trap nietmeer af om de bekende drie kilo suikerbietenen de vierhonderd gram brood te halen. ZIJis in de meest letterlijke zin van het woord

gecrepeerd van de honger. De man heeft nog ruim veertien dagen tegen zijn vrouw, die dood aan het voeteneind van het bed in een stoel zat, liggen opkijken. Tenslotte heeft hij getracht het bed te verlaten en is bij die poging waarschijnlijk aan hartverlamming overleden. De lijken staan nu reeds een viertal weken boven aarde, met alle gevolgen van dien. De verschillende buren zijn reeds verhuisd Millioenen luizen krioelen over de lichamen, er zijn wandluizen in overvloed en er hangt een ondragelijke lucht van bederf. Er dreigt in de buurt een epidemie uit te breken. De G.G.D. doet er niets aan. De reinigingsdienst wil er zich niet mee bemoeien en de "Ortskommandantur" constateert: ,.Die Schweinhunde slnd jadoch tot". Nu is er een beroep gedaan opons. Wat is het antwoord van de K.P.? - Stunten.Een half uur later zijn de orders betreffendede begrafenis onderweg.De volgende morgen, rond acht uur, verzamelen zich een dertiental K.P.'ers in blauween bruine overallls op het Mariniersplein,toegerust met brancard, zeildoeken, pikhou-welen en schoppen.De aalmoezenier heeft zo juist de HeiligeMis opgedragen voor het overleden ech,tpaar. Hij betreedt nu met vier kameradenhet dodenhuis om de overledenen een laatste zegen te geven. Het is een afschuwwek.kend en toch een vredig schouwspel, datwe niet gemakkelijk zullen vergeten. Devrouw dood in de stoel, de voet en de handaangevreten door een hond; de man, achterovergeslagen op de rand van het bed,gekleed in een dun hemdje, dat nog niet totaan het middel reikt. De gebroken, staren,de oge_n, diep weggezqnken in de kassen, de stoppelbaard evenals het lichaam, over -dekt met ongedierte. Op de wankele houten tc!del staan enkele lege schalen. Aan de wand hangt een foto van het echtpaar uit 1937 nette burgermensen. In het hele huis bevindt zich maar één deken. De lijken worden leder apart in een zeildoek gewikkeld, op de brancard gelegd en de smalle trap afgedragen, terwijl midden op het plein, onder de ogen van de Duitse commandopost, de straat wordt opengebroken om een graf te delven. �oor de ramen van de hulzen verdringen zich ondertussen bonderden mannen, vrouwen en kinderen, terwijl talloze Kattenburgers het plein opstro. men om vanaf een eerbiedige afstand de begrafenis van hun buurtgenoten bij te wonen. Het is een rustige Zondagmorgen. De moffen in de Marinekazerne houden zich kalm en de Duitse wachtpost, die er waarschijnlijk niets van begrijpt, slaat geen alarm. Er wordt zwijgend gewerkt. Als de lijken in de kuil zijn neergelaten scharen wij ons in alle stilte rond het graf en wordt er een gebed gezegd. De aalmoezenier werpt de eerste schep aarde fn de kuil. De kuil wordt dichtgeworpen, opgehoogd en afgedekt met tegels. De aalmoezenier plant het kruis, dat door Sip, de .fotograaf van de Linie Oost, die zijn foto's al genomen heeft, nauwkeurig is voorzien van namen, leeftijden en overlijdensdata. Wij scharen ons nog eenmaal rond het graf, zeggen ons afscheidsgebed, verzoeken de omstanders te zorgen voor een bloemetje en delen mede, dat we de buurt zullen uitroeien als het graf geschonden wordt. Daarna verspreiden we ons om heel voorzichtig binnen te druppelen in werkspoor, waar we ons ontsmetten en waar nog een woordje gezegd wordt over leven, dood en "Kultuur" in Maart van het jaar Onzes Heren 1945. PATER MICHEL 

GEDENKBOEK 
INSTRUCTIE 
Voor de verzamelactie van de door ons Gedenkboek benodigde gegevens, zijn uitvoerige richtlijnen samengesteld, die onder de naam "Instructie" onder onze medewerkers zullen worden gedistribueerd. Behalve, dat uit· voerige lijsten van onderwerpen met betrekking tot onze L.O. en L.K.P.acties in deze Instructie worden gegeven, wordt op vier belangrijke vragen een uitvoerig antwoord gegeven. Deze vragen luiden achtereenvolgens: Wat moet worden verzameld? Bij wie(n) moet worden verzameld? Door wie(n) moet worden verzameld? Hoe moet worden verzameld? Behalve het uitvoerig antwoord op deze vragen - de kern van de "Instructie" - is in deze richtlijnen een voorlopig schema van de samenstelling van ons Gedenkboek gegeven, terwijl een overzicht over de samenstelling van het Secretariaat een dui· delijk beeld geeft van de uitvoerige werkzaamheden, die aan deze verzamelactie zijn verbonden. Deze "Instructie" wordt - zoals reeds opgemerkt - verspreid onder onze medewerkers, d.w.z. medewerkers bij de verzamelactie. Steeds weer blijkt, dat verschillende L 0.-ers en/of K.P.-ers op eigen initiatief ook reeds geruime tijd bezig zijn de gegevens over hun ploegen en medewerkers bijeen te brengen. Wij verheugen ons hierover en doen langs deze weg tot hen het verzoek uitgaan om hun naam en adres aan ons te willen opgeven, zodat wij ook hen een exemplaar van de "lnstruc· tie" kunnen toezenden. En ook overigens voor allen, die maar enigermate in de gelegenheid zijn om een steentje bij te dragen bij het verzamelen van gegevens, is deze "Instructie" beschikbaar, nadat zij bij ons een aanvrage hebben ingediend. De ons bekende, vaste medewerkers ontvangen uiteraard zonder bericht dezer dagen de "Instructie" toegezonden. GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

Voor verschillende provincies zoekt de Gedenkboek Com. missie enige personen, 'pie bereid zijn tegen een billijke vergoeding, hetzij tijdelijk in vaste dienst, hetzij al,leen in vrije avonduren, mede te werken aan de verzamelactie van de Geschiedenis voor het Gedenkboek. 
Sollicitanten met enige journallstische aanleg genieten de voorkeur. 
Sollicitaties met uitvoerige gegevens, speciaal wat betreft illegale werkzaamhe-

I den, richten tot L.0.-L.K.P.Stichting, afd. Gedenkboek. 

Wist U dat ... ? 
het Uw plicht ia jegens de organisatie, Uw gevallen vrienden, hun aabeatunden, Uw mede-Nederlanders, 

het Uw nationale plicht ia, om aan de muiael-1cti1 van m S1dentboek mede ta werken. 
Alt er 11111r éé1 zijn gmhiedeaia achterwege laat, dan hmn wij niet volledig 1ijn 111 

' , 



ONZE PROP AGANDA-ACTIE 

Honderden van onze L.0.-ers of 
KP.-ers hebben tot dusver reeds hun 
medewerking gegeven. Enkele dui
zenden nieuwe abonné's hebben we 
reeds ontvangen. Toch is onze pro
paganda-actie nog niet geslaagd. In 
ieder gezin behoort "De Zwerver". 
Als we allen aanpakken, moeten we 
slagen. Speciaal in het Zuiden van 
ons land vragen we aller medewer
king. 
Gelieve speciaal de dàtum van ingang 
van het abonnement te vermelden, 
voor zover voorradig zullen we dan 
de reeds verschenen nummers toezen
den. 

K OR T  VERSL A G  

va11 de Bureauvergadering der 

G.A.C. op 5 Maart 1946 

Medegedeeld werd, dat de begrotin
gen van de G.A.C. en van de 
G.0.1.W. bij de betreffende instan·
ties zijn ingediend.
Uitvoerig is, in verband met een in·
ge'komen schrijven van gedachten ge
wisseld over de vraag, of het op de
weg der G.A.C. ligt stappen bij de
Regering te ondernemen met verzoek
de diplomatieke betrekkingen met
het Franco-regime in Spanje te ver
breken, zulks medè naar aanleiding
van de fusillering van enkele oud
illegale werkers in dat land. Algemeen
was men van oordeel, dat de G.A.C.
zich daarover niet moet uitspreken.
Binnengekomen was een schrijven van
het betreffende Departement, dat
thans een definitieve commissie is
samengesteld, welke tot taak krijgt de
herbevoorrading van die bedrijven, te
regelen, welke zich in de bezettings
tijd goed hebben gehouden; in die
commissie is ook een vertegenwoor·
<.Fger van de G A.C. opgenomen.
Aangenomen werd een voorstel, ge·
daan door de G.O.I W. om een
adjunct-secretaris aan het Bureau der
G.A.C. te verbinden; verwacht wordt,
dat zo de werkzaamheden der illega
liteit sneller en op meer effectieve
wijze 'kunnen worden afgewikkeld;
het liot in het voornemen, dezen
adjun�t-secretaris voor de tijd van zes
maanden aan te stellen, aangezien
het Bureau der G.A.C. aan de ple
naire vergadering zal voorstellen te
besluiten de G.A.C. te ontbinden,
zodra de nieuw gekozen Kamers bij
een zullen komen.
Gesproken werd ook nog over de
zuivering der politie, waarover veel
klachten binnenkomen. Besloten werd,
hierover meerdere inlichtingen in te
winnen, en daarna zo nodig, deze aan
gelegenheid met het betreffende De
partement op te nemen.

MEDEDELINGEN 

VAN DE ADMINISTRATIE 

Met ingang van 25 Maart a.s. hopen 
we een aanvang te maken met het 
innen van de abonnementsgelden over 

het 1 ste kwartaal 1946. 
Wij verzoeken onze lezers, die ter 
besparing van de 15 cents incasso
kosten liever gireren, dit voor 25 
Maart a.s. te doen. 

ERELEDEN 

Het Dagelijks Bestuur heeft gemeend 
een voorstel, inzake het benoemen 
van ereleden te laten doen door een 
comm1ss1e van oud-Beursleden, die 
ter zake voldoende op de hoogte ge
acht kunnen worden. 
In deze commissie verzocht het O.B. 
zitting te nemen: 
De Heren Blok, Pos, Rietberg, van 
Rooy, Sandbergen en F. Slomp. 

DAG. BEST. 

HET TONEELSTUK 

,,ORANJE HOTEL" 

Het wekt geen verwondering, dat een 
toneelstuk, onder deze naam, aftrek 
vindt bij het publiek, dat zich veelal 
op deze wijze voor het eerst eens 
enigszins gaat realiseren, hoe het nu 
eigenlijk in de bezettingstijd in de 
beruchte strafgevangenis te Scheve
ningen ongeveer toeging. 
Vanuit deze gezichtshoek bekeken 
moet het toegejuicht worden, dat een 
dergelijk toneelstuk de grote massa 
iets laat zien van de heroïsche strijd 
van de weinigen, die het vele deden. 
De bedoeling van het geschrevene wil 
niet zijn een critiek op de acteurs. 
Aangenomen mag ook worden, dat zij 
,,gezuiv�rde" acteurs zijn. 
De inhoud van het stuk toont o.m. 
een provocateur - een S.D.-handlan
ger - die in de cel wordt gestopt 
bij de echte gevangenen, teneinde hen 
uit te horen. Deze provocateur geeft 
zich uit voor K.P.-er, maar wordt 
ontmaskerd . Ook een 0.0.-er komt 
ten tonele, die in de loop van het 
spel in de cel wordt verhoord door de 
S.O. Hij wordt ervan verdacht be
trokken te zijn (als O.D.-er !) bij een 
overval op het Distributie-kantoor te 
Gouda. Commentaar overbodig! Bo
vendien, slecht reclame voor de ter 
zake kundigheid van den regisseur. 
Dit tere punt zullen we maar verder 
laten rusten, want er is nog een 
element, het belangrijkste, dat geheel 
in dit stuk ontbreekt, n.l. die sfeer, 
die uitJ persoonlijke ervaring of in ge
schreven vorm bekendheid heeft ge
kregen. Wel treft men in één der ge
vangenen de "humane" mens aan, een 
oudere man, die al 14 maanden zit 
en met veel levenswijsheid, dank zij 
ook zijn leeftijd, met zijn medege
vangenen spreekt. Tevergeefs zoekt 
men naar zelfs één waar Christen 
onder hen. Dat grieft niet alleen, 
maar het wekt bij het publiek een 
volkomen verkeerde indruk. Het is 
misleiding van de ergste soort. 
Zonder ophef - die trouwens n:ct 
zou passen als men weet, hoe de wer
kelijkheid, die ontzettende tragedie is 
oeweest van bloed en tranen - moet 
�ezeod worden, ciat de manifestatie 
in d� gevangenissen van het Chris
tendom. onverschillig tot welke kerk 
men behoorde, iets zo schoons is, dat 
degenen die het mochten beleven en 
overleve�, het als een kostbaar bezit 
in hun herinnering bewaren. Dit geldt 
zelfs voor hen, die als niet belijden
de Christenen daar waren. 
Wat is de oorzaak van dit ontbre
ken? Was men misschien bang, dat 
het vertoon van deze zijde van het 
gevangenisleven bij het publiek niet 

in de smaa·k" zou vallen of is het 
�en soort "geciviliseerd schaamtege· 
voel?" 
Als men de werkelijkheid eens wer
kelijk en ernstig overdenkt, n.l. ,,��t 
de één zijn dood den ander z11n 
brood" is" krijgt men een machtig 
gevoel van weerzin tegen de. op�oe·
ring ten tonele van een h1stor1sch 
drama waarin zovelen van Neder
lands �oedigste en edelste zonen het 
leven moesten laten. 
Heus het is het toneelgezelschap niet 
misg�nd, dat er geweldig veel geld in 
het laadje komt. Dat echter het lijden 
en strijden van onze mensen wordt 
benut om er een financieel "slaatje 
uit te slaan", is onvergeeflijk. Ware 
het nog zo, dat de nabestaanden van 
de gevallenen hiermede werden ge
baat, dan ware het aspect anders. In 
dit geval zou ook echter het geheel 
van het toneelstuk anders zijn ge
weest en volledig de ware geest heb
ben weergegeven. 
Het is ontzettend jammer, dat dit 
toneelstuk, hoewel overigens zeer 
goed opgevoerd, mank gaat aan deze 
meest elementaire begrippen, waar
door het zuiver beeld vertroebeld 
wordt. 

W. V.

.. 

Zo ging het werkelijk niet langer. 's Nachts was het laatste vehikel, dat de 
naam fiets droeg, door de Duitsers uit onze garage gestolen. De trouwe 
koeriersters, die dag aan dag hun zware taak volbrachten, hadden zelf, of 
helemaal geen, of zulke gammele karretjes, dat er geen afstanden mee konden
afgelegd worden. • 
Wat nu? 
De "post" moest doorgaan, 't kostte wat 't kostte. 
Wij trokken alle mogelijke fietsenhandelaren langs, deden allerlei voorstellen, 
helaas, zonder resultaat. 
Maar wat drommel, we moesten een fiets hebben. Per slot wisten we, dat 
mijnheer Bergman nog een splinternieuwe fiets op zijn vliering, mevrouw 
Knijpstra nog twee heel goede exemplaren in een geheime kast en juffrouw 
Lauman een uit elkaar genomen fiets op zolder hadden. Het waren toch 
goede Vaderlanders en ze zouden zeker graag één van allen helpen. 
Het bleken inderdaad beste Vaderlanders te zijn. Ze hadden alle drie, veel, 
zo niet alles voor hun land over, maar...... ja...... die fietsen ...... , die 
hielden ze toch liever veilig verborgen. Een ondervinding rijker, en een illusie 
armer dropen we af. Die dag legden de koeriersters hun lange tochten, door 
regen en wind te voet af en kwamen meer dood dan levend thuis. 
Toen 'heru:merde één onzer zich een bejaarde dame, die in stilte al veel goed 

. werk had verricht. Zij had een nog bruikbare fiets, maar als zij deze af
stond zou dit voor haar een dagelijks terugkerende last betekenen. Maar 
we n'ioesten wel. En daar het geen uitstel kon lijden, werd er diezelfde 
avond nog met haar gepraat. Lang duurde dit gesprek niet, want toen zij 
hoorde, dat wij haar fiets dringend nodig hadden, voor welk doel dan oo�, 
ze( ze spontaan: ,,Er worden dagelijks zulke grote offers gebracht, !�at dit 
dan mijn offertje zijn. Maar onder één voorwaarde: jullie noemen m11n kar
retje "de Prinses". 
En zo vond "de Prinses" die avond nog een onderdak in onze keuken, daar 
de garage ons, na het gebeurde, te gevaarlijk geworden was. �e volgende 
.dag werd ze als koeriersfiets ingewijd, met al de wederwaardigheden van 
dien. Ze droeg dagelijks lichte en zware, maar altijd dappere last�n. Was 
quasi als op voedseltocht, altijd behangen met tassen en zak)<en, die echter 
nooit gebruikt werden. We wenden aan gezegden als: de Pnns�s staat met 
een lekke band· de Prinses zit onder de modder; het achterlicht van de 
Prinses doet het' niet; enz.; enz. Verder werd ze als een kostbaar bezit be
schermd en zo gebeurde het dikwijls, a!s er o�raad in de buurt kwam, .• �at 
de Prinses" in een bosje achter muurties, of m een droge sloot, een ve111ge 

�

1

chuilplaats vond. 
Eens ontkwam ze echter ondanks alle goede voorzorgen, niet aan de rovcrs
hand, doordat ze door e

1

nige moffen gevorderd werd. En hoe de kleine k?e
rierster ook soebatte en smeekte, mets 
hielp. Zij liep toen wat ze lopen 
kon om haar belangrijke papieren die 
ze bij zich droeg, toch "P tijd bezorgd 
te krijgen, r,iet anders denkende. of ze 
had "de Prinses" voor het laatst ge
zien. Op de terugweg ontdekte zij 
echter, dat er nog steeds fietsen ge
vorderd werden en dat "de Prinses" 

. · . ;; reeds door een flink aantal mede-
. ·- .. · � ,·� f slacntoffers omringd was. Een wat �:t � t. _ 

1
;,} �· oudere soldaat hield de wacht, ter-

tr». . ...__/']� . wijl de twee anderen op buit uit
,,,·,. - u, .. VI• �� "4---·'waren. Ze begaf zich nu naar den - -- �- edelen fietsenbewaker en zei met 

haar liefste lachje: ,,Och mijnheer, 
-- -:::_ ���- vanmorgen is de Pr ...... , mijn fiets 

H ... TnOJ�<;c..·� - --,:---::_ - gevorderd. U ziet wel dat ik op 
voedsel uit zou. Mijn vader is dood 

en 1k heb nog acht broertjes en zusjes." (Die familie-geschiedenis wa, 
nog waar ook, hoewel zij er niet bij vertelde, dat die "broertjes en zusje," 
nu niet direct kinderen waren en allen ondergronds werkten). Enfin, ze 
klaagde moedig verder, bracht het zelfs zover, dat de tranen ha�r over 
de wangen biggelden - wat met de felle koude en een !�ge .�aag me� eens 
zo'n grote kunst was -. Maar- met dit al, het onbegnJpehike geschiedde. 
Want met een schichtige blik naar zijn kameraden en een: ,,Na, schnell 
dann" werd haar de Prinses" teruggegeven en trots vertelde zij later: 

Hadclen ze me da�� in A. ,,de. Prinses" toch ontfutseld. Ik wist zelf niet, 
dat ik zo goed kon comedie-spelen, maar ik heb haar terug, hoor!" 
Zo zwierf "de Prinses" dag aan dag do01: weer en wind, door vorst en 
sneeuw, kwam in achteraf-straatjes en in villawijken. Begon ze er door al 
het gejakker steeds minder koninklijk uit te zien, toch hield ze altijd stand 
en we konden steeds op haar rekenen. Zo kwam eindelijk het voorjaar 1945. 
Steeds moeilijker en gevaarlijker werden onze tochten, want onze onder
drukkers ontzagen nu niets en niemand meer en toch...... ,,de Prinses" was 
ze- telkens weer te vlug af. 
Door haar konden belangrijke berichten en geheime stukken worden over
gebracht door haar kon door wachtposten en vijandelijke linies gereden 
worden 

1

door haar kon stand gehouden worden tot de vreugdevolle vredesdag. 
Toen hebben we een zeer schamele "Prinses" aan haar wettigl eigenares 
teruggebracht en slechts enkelen hebben geweten, welke grote diensten, dit 
heel gewone fietsje aan het Vaderland bewezen heeft. . Hulde aan de Prinses" en driemaal hulde aan de dappere oude dame, die, 
toen ons la;d in nood was, niet redeneerde, maar deed.

C. Q.-S.
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GERRIT DE BEER 
· (Ger)

Geb. 6 Maart 1917. 
Gefusilleerd 15 Dec. 1944 te UitgeesL 

Alhoewel sinds 1943 door middel van zijn broer 
(Witte Piet) en de fam. Verkuyl, volkomen op 
de hoogte van het werk der L.KP. in Zuid
Holland, kwam hij door omstandigheden pas 
in Aug. 1944 tot actief gewapend verzetswerk. 
In de tijd, die daaraan vooraf ging 1:iad hij zich 
meermalen zeer verdienstelijk gemaakt door 
hand- en spandiensten, waartoe hij in de ge
legenheid was i.v.m. het feit, dat hij werkzaam 
was op het Hoofdbureau van de V.B.N.A. in 
Den Haag. 
Volkomen in de strijd opgaand werd hij altijd 
beschouwd als één der onzen. Op 3 Febr. 1944 
trad hij in het huwelijk met een dochter van 
de familie Verkuyl, waardoor hij nog meer dan 
voorheen betrokken werd in de actief gewapen
de strijd tegen den bezetter. In Augustus 1944 
verwisselde hij radîcaal zijn werkzaamheden bij 
de V.B.N.A. voor een dag- en nachttaak in 
dienst der L.K.P. Zuid-Holland. 
Frank, die zich omstreeks die tijd met zijn 
Hoofdkwartier te Rotterdam vestigde vond in 
zijn huis op de Ceintuurbaan te Rotterdam een 
gastvrij onderdak. Juist in die maanden werk
te de KP. op volle toeren. Iedere kracht was 
er één en het nijpende gebrek aan kader nood
zaakte Frank de taken zo gunstig en effectief 
mogelijk te verdelen. 
De verliezen waren zwaar geweest en zouden 
nog zwaarder worden. Kleine Henk en Ger, als 
weinigen uit een klein geselecteerd groepje dat 
leiding kon geven, werden omstreeks half Oc- ' 
tober 1944 naar de provincie Utrecht gestuurd 
teneinde enkele nieuwe dropping-grounds te 
verzorgen en de leiding op zich te nemen bij 
deze gevaarlijke operaties. Het was één van 
Ger's eerste grote opdrachten, maar hij aarzel
de geen moment en zette zich met terzijdestel
ling van alles, onmiddellijk in. Enkele weken 
later, door een zeer ongelukkige samenloop van 
omstandigheden, bevond hij zich tezamen met 
Kleine Henk in Badhoevedorp, alwaar zij tege
lijkertijd met den heer M. Verkuyl, Henk's Va
der en Ger's schoonvader, werden gearres-
teerd. 
Verraad van de allerlaagste soort schreef hem 
ten dode op .Tijdens hun gevangenschap in de 
weken, die hierop volgden, vonden zij de kracht 
die nodig was om te kunnen sterven. Al deze 
weken, waarin wij allen in martelende onze
kerheid verbleven, bereidden zij zich biddend 
en zingend voor op het moment, waarop de 
vijand hun levens zou nemen en juist daardoor 
het verzet nog heviger zou oplaaien en juist 
daardool' hen, die achterbleven, met nog fel
lere verbetenheid tot doorvechten te dwingen. 

WIM I. 

HENDRIK J. VERKUYL 
(Kleine Henk) 

Geb. 13 Juni 1922. 
Gefusilleerd 15 December 1944 te Sloten. 

��komstig .uit . een gezin, dat zich onmiddellijk
b11 de opnchtmg der L.K.P. in Zuid-Holland 
v?lko�en inzette voor de goede zaak, kon hij 
zich niet anders ontwikkelen dan tot een 
�.P.-er!. uit het allerbeste hout gesneden. Zijn
k1?derl11ke eenvoud, warme, spontane en joviale 
vn�ndschap, maakte hem geliefd bij alle groe
peringen onder alle rangen en standen bij al-
len die hem konden. 
Hij behoorde bij de eersten, die zich in Zuid
Holland inzetten voor het gewapend actieve 
verzet. 
Zo jong als hij was besefte hij vol ernst om 
welke idealen het ging, welk principe hier in 
het geding was. Hij nam geen blad voor de 
mond, maar getuigde dit tegenover ieder zo
wel vriend als vija!!d, zonder de geboden �oor
zichtigheid uit het oog te verliezen. ,Zeer veel 
riskant wer�. is door hem. tot een goed einde
gebracht. 21111 moed en doorzettingsvermogen 
en vooral zijn ijzeren wil, hebben ons dikwijls 
beschaamd. Nooit was hem iets te veel. Geen 
winter zo guur, geen hitte zo groot, weerhield 
hem zich zonodig iedere minuut in te zetten 
voor zijn Vaderland. Iedere actie, hoe riskant 
en enerverend ook, bracht hem een intensieve 
voldoening. Zo vergenoegd kon hij er in zeer 
intieme kring nog even over na praten. 
De rust, d_i� van hem uitging was weldadig
voor heel z11n omgeving. Hij is veel, zeer veel 
voor anderen geweest. Zijn zichzelf altijd vol
komen wegcijferen, zijn zich spontaan en totaal 
geven maakten het mogelijk, dat hij vrijwel geen 
vijanden had. De vijanden die hij evenwel ken
de en die ons aller vijanden waren, hebben dit 
moeten ervaren. 
In die momenten was Kleine Henk, Kleine 
Henk niet meer, maar een tegenstander van 
formaat, juist dan bepaald een Grote Henk. 
Optimist als hij altijd was, droomde hij zich 
een gouden droom over de na-oorlogse tijd. Zijn 
jeugdig idealisme begeesterde velen van ons. 
Het was voor ons allen dan ook een zeer zware 
slag toen het bericht van zijn arrestatie ons 
bereikte. Weken van martelende ·onzekerheid 
voor ons allen, maar in het bijzonder voor zijn 
Moeder, broers en zusters en verloofde, volg
den. Tesamen gearresteerd met zijn Vader en 
zijn zwager werd de familie Verkuyl met een 
enorm zware slag bedreigd. 
Op 15 December 1944 viel één van Neerlands 
beste zonen voor het vuurpeloton te samen 
met zijn Vader, terwijl zijn zwager op dezelf
de dag ten offer viel aan een vijand, die niets 
en niemand ontzag, gebruik makend van vuig 
verraad. Hun dood zal slechts dan vrucht dra
gen, als wij ons laten bezielen in de geest zo
als Kleine Henk en de zijnen zich gaven, zo
nodig het hoogste offer brengend voor God, 
Nederland en Oranje, vechtend de uitkomst 
ongeteld. 

WIM I. 

KRISTIAAN KETEL 
(Kris-Joop) 

Geb. 27 November 1922. 
Gefusilleerd 4 Nov. 1944 te Rotterdam. 

Als wij aan Kris terugdenken, zoals wij hem 
hebben gekend, in al zijn eenvoud, in zijn kin
derlijk geloof aan een betere toekomst, bekruipt 
ons een gevoel van diepe weemoed. 
Hij was een KP.-er van de oude kern in Zuid
Holland. Een jongen, die alles aandurfde, niets 
te veel was, over een enorme dosis energie ·be· 
schikte en een leider bleek van groot formaat. 
Vooral zijn rustig en bescheiden optreden 
maakte hem geliefd, alhoewel hij zeer beslist 
en gemotiveerd wist wat hij wilde. 
Deelnemend aan de zwaarste en ge-vaarlijkste 
operaties, werd hij in het voorjaar van 1944 
tweemaal gewond. Vooral zijn tweede verwon
ding was ernstig. Na wekenlang in een zieken
huis te Rotterdam illegaal verpleegd te zijn, 
moest hij uiteindelijk zijn rechteroog missen. 
Het was evenwel frappant met welke onverzet· 
telijkheid hij zich weer aan het werk zette en 
zich niet liet beïnvloeden door deze ontzetten
de tegenslag: het licht te moeten missen van één 
zijner jeugdige ogen. 
In deze zelfde periode troffen ons allen, maar 
hem in het bijzonder meerdere grote tegensla· 
gen. Bertus werd gearresteerd. De dag daarop 
Bob; weer even later Oom Jaap en Joop enz. 
Zijn meest intieme vrienden en KP.-ers. Zijn 
taaie, sportieve corpus en zijn onbuigzame wil 
hielden hem er boven op. Hij herstelde zich 
wonderlijk snel en met dezelfde, neen, met nog 
meer verbetenheid zette hij zich in, volkomen 
en zonder reserves. 
De 3e November 1944 werd hem noodlottig. 
's Avonds na de ingegane spertijd, werd hij op 
zijn onderduikadres gearresteerd. Zelfs op dat 
moment was hij de grote, onvervaarde Kr:is. Al
hoewel met zekerheid wetend, dat dit het einde 
was, bleef hij de kalme, de zelfverzekerde, on
danks het feit, dat de overval hem vo)komen 
overrompeld moet hebben. Alle pogingen hem 
uit de klauwen der S.D. te bevrijden misluk
ten. De tijd was tè kort. Reeds de volgende dag 
werd hij zonder vorm van proces lafhartig 
neergeschoten op de Schietbaan in Kralingen. 
Eén der beste zonen van ons Volk gaf zijn nog 
zo jonge en veelbelovende leven voor zijn Va
derland. Zijn bloed doordrenkte de aarde van 
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het toen nog bezette en geknechte Nederland, 
om de kiem te leggen voor onze bevrijding. 

WIM I. 

"Reproductierecht afgestaan door het 

Centraal fotopersbureau te Rotterdam"', 



Wie kan inlichtingen verschaffen 7 
595 Jacobus Marcus van der Kreeke is in Febr. 

1944 te Ermelo door de S.D. opgepakt, weg
gevoerd naar Apeldoorn, vandaar naar 
Amersfoort, daarna naar Neuengamme. Signa
lement: lang persoon, flink postuur, zwart 
achterovergekamd haar, vrij gaaf gebit, en
kele kiezen geplombeerd. 

596 Jacob Post, geboren 6 
Sept. 1921 te Har

derwijk, wonende te 
Wageningen, Willem 
Hovystraat 21, wer
kende onder de schuil
naam J. van Galen, 
werd op 18 September 
1944 gearr. in de om
geving van Bennekom. 
Hij was gekleed in 
donkerblauw overall, 
vermoedelijk vervoerd 
naar Leersum. Verder 
ontbreekt elk spoor, na 
zijn an-estatie niets 
meer vernomen. 

597 Freddy Bönnekamp, 
geb. 26-3-1922, te Am
sterdam. Op 23 Mei 
1944 door de S.D. ge
arresteerd en via 
Euterpestraat en Wete
ringschans naar Amers
foort vervoerd. Van
daar op 8 of 9 Sep
tember 1944 doorge
stuurd naar Neuen
gamme, terwijl van het 
gemeentebestuur van 
A'dam bericht ont
vangen is, dat hij op 
12 November 19H te Schwesin is overleden 
en te Husum bij de Deense grens is begra
ven. 

598 TREES, afkomstig uit Amsterdam, (pension in 
een buitenwijk), donkerblond haar, zij had 
zeven kinderen, waarvan de oudste in April
Mei 1944 17 jaar was en de jongste 2 
maanden. Gearr. ongeveer April 1944. In het 
Vernichtungslager Jugendheim te Ravens
hrück zijn door haar afscheidswoorden voor 
haar gezin gesproken tot 'n Rotterdamse Juf
frouw, die ook in 't bezit is van een aanden
ken. De oudste dochter die thans. een jaar of 
19 moet zijn gelieve zich met ons in verbin
ding te stellen, of zij, die hieromtrent inlich
tingen kunnen verschaffen, daar de Rotter
damse Juffrouw niet in staat is tt reizen. 

599 Paulus van Weeren, 
geb. 15 Februari 1923 
te Sassenheim. Gearr. 
te Wons in Friesland 
op 17 Aug. 1944, op
gesloten in gevange
nis te Leeuwarden. Op 
27 Aug. 1944 overge
bracht naar Amers
foort en op 8 of 9 Sep
tember naai· Neuen
gamme. 24 SeJJ_!. 1944 
op transport gesteld 
naar Husum. Signale
ment: lichtblond haar, 
blauwe ogen, gaaf gebit, ovaal gezicht, leng
te plm. 1.65 M. 

600 Teunis van Eck, geb. 2 Nov. '11, woonachtig 
te Dodewaard, Waaldijk A 40, 3 jaar pol. ge
vangene, o.a. te Rijnbach, het laatste in Bran
denburg (Grie"kenkamp), aldaar op 26 April 
bevrijd door de Russen. Op 7 Mei laatste 
bericht ontvangen uit Nauwe. Aldaar in een 
inrichting wegens uitputting opgenomen. 

601 Serlina van Osch-Ensel, geb. 15 Dec. 1916 te 
A'dam, aldaar woonachtig Blasiusstraat 144 1. 
Begin Febr. 1944 weggevoerd naar Wester
bork; omtrent kampen in Duitsland of Polen 
niets bekend. 

ADVER TENTIES 

L.0.-medewerker A'dam, enige tijd in herstel
lingsoord vertoefd hebbende, wil weer aan de slag.
Welke firma helpt hem aan een werkkring met
behoorlijke verdienste als: concierge, portier, in
casseerder voor bankinstelling of '�ts dergelijks?
Brieven onder nr. 124 a. d. blad.

Gevraagd: Jongeman voor kantoorwerkzaamhe
den, administratief onderlegd en kunnende boek
houden, in staat zelfstandig te werken, bij voor
keur R.K. Hij, die in L.O. of K.P.-verband ge
werkt heeft, geniet voorrang. Brieven onder nr. 
125 a. d. blad. 

Voor een oud-illegaal werker, die enigszins met 
het slagersvak bekend is en intens vooruit wil, be
staat de gelegenheid opgeleid te worden tot be
drijfsleider in een slagerij van oud K.P.-er in een 
grote plaats in het Gooi. Brieven onder nr. 126 
a. d. blad.

Beste Vrienden, 

In onze Prov. vergadering van 8 Januari, 
werd besloten zo spoedig mogelijk een reu
nie te houden voor alle Brabantse KP-ers en 
familieleden. Voor de organisatie hiervan is 
een commissie benoemd uit div. plaatsen. 
Deze Commissie heeft de datum voorlopig 
vastgesteld op 27 April, een week voor de 
algemene bevrijdingsfeesten. 
Hieronder stellen wij enkele vragen, die wij 
gaarne p.o. ingevuld aan ons adres terug 
ontvingen. Een en ander is nodig met het 

-

0. H. KLEVRINGA "Fokke"
en 

K. SCHUTIER

hebben de eer U kennis te geven van hun voor
genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal 
plaats hebben op Woensdag 3 April a.s., des na
m,ddags 3 uur te Hoogkerk. 
Hoogkerk, 13 Maart 1946. 

Zuiderweg 12. 
Receptie van half vijf tot half zes. 

Toekomstig adres: Quadoelenweg 5, Oosterwolde. 

PIET ELAND 
(Piet van de Eilanden) 

(Oud- districtsleider Zuid-Holi. Eil. distr. A.) 
en 

EDY VAN LATENSTEIN 
(koerierster Riet) 

hebben de eer U kennis te geven· van hun, voor
genomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. 
zal plaats vinden op 20 Maart a.s. Kerkelijke in
zegening des. namiddags 3 uur in de Geref. Kerk 
Putscheplein te Rotterdam-Zuid door den W'el 
eerw. Heer Ds. J. Hoitsma. 

Roekanje, Lange weg 44 
Rotterdam, Joubertstraat 61 

Receptie Rotterdam: 13 Maart 7-9 uur. 
Receptie Roekanje: 14 Maart 7-9 uur. 

Toek. adres: Kanaalweg 38 te Hellevoetsluis. 

Reunie KP Brabant 

oog op de organisatie van de Reunie. Gaar
ne willen wij weten op hoeveel personen wij 
kunnen rekenen en met het oog op een ver
rassing voor de kinderen wilden wij ook 
gaarne weten hoeveel kinderen Uw gezin 
telt. Mogen wij in deze op Uw medewerking 
rekenen? 
Stuurt U dan de beantwoorde vragen aan: 
Leo van Druenen Jr. de Hut, Lieshout. Bij 
voorbaat onze hartelijke dank. 
Met hartelijke KP-groeten, 

Namens de Reunie-Commissie, 

L. v. DRUENEN 
De Hut, Lieshout. 

a. Kunnen wij op Uw aanwezigheid rekenen� 

Ook als eventueel de datum verandert? ..

b. Denkt 'u een introducé mede te brengen? 

Zo ja, hoe is dan naam en adres? 

/ 

c. Hebt U een eigen vervoermiddel en hebt U daarin nog plaats over? 

d. Hebt U een anpere reisgelegenheid?
(voor terugr,eis wordt door ons gezorgd.) . 

e. Hebt U eventueel overnachtings-gelegenheid in Eindhoven bij familie, vrien

den of kennissen? 

f. Hoeveel kinderen telt Uw gezin? 

Hoeveel onder tien jaren? ..... . .. jongens 

jongens meisjes 

.. meisjes. 

g. Hoe is Uw adres waaraan wij een officiële uitnodiging kunnen sturen?

h. Hebt U eventuele wensen of voorstellen betreffende de organisatie van deze

Reunie? Mogen wij die dan van U vernemen?

den . .1946 

(handtekening) 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem (haar) onderseunde bon ingevuld 
zenden aan de administratie van "De Zwerver'', Prins Hendrikkade 152 1e Etage, Amsterdam. 

ALLEEN BESTEMD VOOR 

LO AMSTERDAM 

Naam: ........ . 

Adres: .. . 

Plaats:· ...... . 

Provincie: ...... \ .................. . -·····-················ ···-················-··········· 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel[of bii aanbieding van eea postkwaantie betaald 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 109588 t.o.v. LO.-LKP.-Stichting. 

Met ingang van 12 ,Maart a.s. zal het Onderduik
kaarte,bureau verplaatst worden van Westermarkt 
2, te étage naar Pr. Hendrikkade 152, le ètage. 
Telefoonnummer wordt nader bekend gemaakt. 
Wij maken U erop attent, dat het bureau voor 
nieuwe aanvragen gesloten zal zijn. Spoedgeval
len van personen in het bezit van een verklaring 
van één der medewerk(st)ers der L.O. Amsterdam 
worden nog in bëfiandeling genomen. 

• 

/ 

Voor de gezamenlijke verzorgings
organisaties voor Onderduikers Am
sterdam, K. THl]SSEN . 

....:.. 
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MUlP AAN ONDERDUIKERS 

ONZE OVERGAN(l

Zo nu èn dan worden nog al eens critische be
schouwingen over de illegaliteit ten beste gegeven. 
Soms kan men zelfs het feit const,ateren, dat met 
de ene hand een bloemenkrans wordt gelegd op 
het graf van een onzer vriendep en tegelijkertijd 
met de andere hand aan de levende illegaliteit zulk 
een stoot wordt toegediend, dat dit tweeërlei hand
gebaar toch lichtelijk enige bevreemding moet 
wekken. 
Een van die klachten is dan, dat de illegaliteit, 
·ook thans nog, een ondergronds machtsblok zou
vormen. 
Ik zal de laatste zijn om te beweren, dat op onze
bewegingen gedurende en ook n.1 de bezettings· 
tijd geen critiek mag worden geoefend, door deze 
af te sluiten met een soort aureool. Wij waren 
geen heiligen, maar mensen, die met veel te laken 
feilen ons gevaarlijk goddelijk "beroep" hebben 
uitgeoefend. Ook wil ik niet van gedachten wis
selen met genoemde critici, waarvan ik vermoed, 
dat de meesten ons blad toch niet onder ogen 
krijgen. Wel zou ik onze illegale vrienden er voor 
willen waarschuwen, ook teneinde de wapens van 
onze �evallen medestrijders onbesmet te houden, 
zelfs elke schijn te vermijden, dat wij ons zouden 
hebben ingezet ter bereiking van materiële doel
eind'.'n. En dat kan alleen doordat wij onze ille'
gale wapens in het tuighuis brengen en als illega
liteit op elk front demobiliseren. Deze demobilisa
tie nu is het, die bij ons zulke ontzaglijke span
ningen teweeg brengt. Want wij kunnen gereede 
aannemen, dat slechts 10% van ons volk zich 
intens, verbeten heeft verzet om langs die weg, 
die donker was yan dood en ellende, mede te wer
ken aan het leggen der grondslagen van herrijzend 
Nederland. Valt het dan te verwonderen dat 
menigeen zich soms de ogen uitwrijft, nu elkeen 
zich voor de opbouw beijvert, ook al draagt het 
kennelijk het karakter van afbraak van het Ko
ninkrijk en dat het verbeten verzet soms is omge
zet in een zich zitten te verbijten? En hoewel we 
dit zo goed kunnen begrijpen, toch is iets drin
gender eis, dan dat we elkander daarvan weerhou
den, omdat het zo'n volstrekt nutteloze bezigheid 
is. En niet alleen nutteloos, maar ook in strijd met 
ons verleden, in strijd ook met het offer van onze 
gevallen partisanen en daarom in wezen ontrouw. 
Ontrouw aan ons verleden, maar eveneens aan 
onze toekomst.
Zou het kunnen bestaan, dat we vergeefs tot de 
strijd werden geroepen en dat onze helden, die
het offer van hun leven brachten, tevergeefs zijn 
gevallen. Denk dat eens in. Ik weet, dat ge zegt: 
,,Neen!" Maar dan schept dat voor ons als rent
meesters va'tl hun nalatenschap ook verplichtingen, 
zo groot, dat het zelfs door de meest hartstochte
lijke strijd ons nimmer zal gelukken, die in volle 
diepte na te komen. 
Hoe hebben onze partisanen in den beginne ge
zocht, zelfs getast naar de ·te bewandelen wegen.
En niet alleen zij, maar een groot deel van ons
Nederlandse volk. Hoe moeilijk was het soms om
tot de overtuiging te komen, dat wij het juiste pad 
hadden ingeslagen. Valt het dan te verwonderen,
dat niet ieder altijd de juiste keuze deed? Voor
lichting en voorbeeld zijn in de voorbijgegane tijd
van niet te onderschatten betekenis geweest.
Geweest. 
Maar ze zijn het nog. 
Vijf jaar lang hebben we den mof op de nek ge
legen. Zouden we nu plotseling niet opgewassen 
zijn tegen een groep, laat ik het noemen, zwakke
lingen? In de regel pleegt men voor deze lieden 

in onze illegale kringen andere, minder gekuiste 
aanduidingen te bezigen. 
Trouw tot in de dood. Onze gevallenen hebben 
dat verstaan. Wij zullen er ook naar hebben te 
grijpen, al is de betekenis voor ons zo geheel an
ders. We kunnen niet allen martelaren zijn. Er 
moeten er, ook blijven om de bloeddroppelen op 
te vangen om ons volk, als bij transfusie, er het 
leven mee te schenken. 
En nu weet ik, dat sommige mijner vrienden zul
len glimlachen. Goede bedoelingen, maar ten 
enenmale afstuitend op de praktijk: Kijk eens naar 
de zuivering. Ik weet wel iets van de zuivering af. 
Zij schonk niet de bevrediging, waarop wij gehoopt 
hadden. 
Het staat echter voor mij vast, dat zij, die zich in 
de ondergrondse strijd wierpen en daardoor blijk 
gaven te beseffen, dat. er waarden zijn, die ver 
boven de tijdelijke en materiële uitgaan, vroeger 
of later tot de erkentenis moeten komen, dat Ne
derland niet wordt gered door een paar slappe 
burgemeesters meer of minder, al is dat op zich
zelf niet zonder belang. maar tlat de problemen 
veel dil.'per liggen, n' · ' ' leze, zoals Prof. Krae
mer zegt, in de eer.:,c piaats een religieuze ach
tergrond hebben, evem:eer als dat kan worden ge
zegd van ons gepleegd verzet. En wanneer wij 
met tot die erken:enis z.-.,uden komen, dan zou dat 
voor mij een bewijs zijn, dat wij als illegaliteit maar 
niet achteruit zijn geboerd, maar ook ontrouw zijn 
geworden aan de meest elementaire grondslagen 
van onze strijd. 
Over de opvattingen van Prof. Kraemer ten aan
zien van het leggen van de frontlijn voor de ko
mende strijd, kan men verschillend oordelen. Ik 
20u mij in de verte niet competent achten en bo
vendien hier niet de aangewezen plaats daarover 
in discussie te treden. Maar als illegaliteit kunnen 
wij uit zijn gedacnten toch zeer veel lering trek
ken, n.l. dat wij ons in het Nederlandse volk met 
zijn, ik schroom niet zulks te zeggen, grote rugge
graatloze massa, ons volkomen op moeten lossen. 
In het bij C. V. Allert de Lange verschenen boek 
van de verzetsgroep T.p. ,, 1940-1945, een analyse 
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van het verzet", welke analyse in vele gevallen 
onjuist is, wordt de LO. enigermate als een ge
reformeerde organisatie voorgesteld. Zeker niet in 
dit blad behoef ik de onhoudbaarheid dezer bewe
ring aan te tonen. Het is eenvoudig onwaar. Wel 
zou men kunnen zeggen, dat gereformeerde in
vloeden sterk op haar organisaticJeven hebben in
gewerkt. En dan wijs ik nogmaals op het feit, dat 
zelfs in Noord-Holland, waar zovele medewerkers 
toch van positief vrijzinnige puize waren, de ver
gaderingen steeds met gebed werden geopend en 
oesloten. Ik ben er mijn vrijzinnige. vrinden dank
baar voor, çlat ze dàt mogelijk hebben gemaakt. 
Daar hebben de engelen in de hemel zich over 
verheugd. Wij hebben in de verzetstijd ons volk 
bevrucht. Ook voor de ontkieming en de wasdom 
rust op ons een dure roeping. 
En daarom kan ik het wel begrijpen, maar bn het 
mij toch soms ook enigszins wrevelig maken, in
dien ik jonge mensen, die naar ik dacht wiste1_1, 
waarom ze vochten, doelloos bij de pakken zie 
neerzitten. Dat hebben onze vaderen ook niet ge
daan, toen ze uit de Oost kwamen zeilen en het 
merendeel hunner het graf in de golven had ge
vonden. Eigenlijk is een dergelijke apathie land
verraad, zowel aan dit, als aan het toekomend va
derland. 
Het zou geen overbodige luxe zijn, wanneer ons 
gerefom1eerde volksdeel de gedachten van Prof. 
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Kraemer, zoals die o.a. zijn neergelegd · in "Op 
welken grondslag" eens op zich in lieten werken. 
Ik waag zulks te zeggen, ook al verschil ik met 
zijn practische uitwerking. De verzekerdheid in 
het geloof n.l. heeft het tijdens de bezetting niet 
voor de grootste offers terug doen deinzen, maar 
als de zorgen zijn verebt, dan is daar toch onmid
dellijk het gevaar, dat deze verzekerdheid, als die 
diepere in het geloof g_eoefende correlatie met God 
verflauwt, zonder dat wij daar aanvankelijk zelf 
erg in hebben, wordt omgezet jn een zekere zelf
verzekerdheid, trouw organisatieleven en nauwge
zette kerkgang ten spijt. 
En het bederf van het beste, dat geldt hier heel 
sterk, wordt dan het slechtste. Dan komen wij 
langzaam, maar zeker terecht in een sfeer van 
,,behaaglijkheid en verzadigd zijn in het geborgen, 
knusse leven", dat zich soms openbaren kan in 
zulk een ontstellend vals conservatisme dat veel
al bewijs is van een zelfgenoegzame geslotenheid. 
En dit is een isolement van het verkeerde soort, 
waaraan wij ons als illegale werkers nimmer over 
zullen mogen geven. Ik weerspreek met nadruk, 
dat ,wij niet tegen de stroom op zouden kunnen

, roeien. We zouden daarmede slechts te kennen
geven de kracht van onze strijd en de hechtheid 
van zijn geestelijke achtergrond, die niet tijdelijk, 
maar eeuwig n'l aard is, niet te kennen 
En ja, dan is onze zaak hopeloos. 
Maar nu niet! 
Onze strijd stond in het teken van het offer. Bij 
onze gevallenen spreekt dat wel het duidelijkst. 
En wie zal ontkennen, dat daarin enigermate zich 
de schaduw van het kruis van Jezus Christus 
laat ontdekken, die met zijn offer geen ideaalstaat 
inluidde, maar deze gebroken wereld weer in haar 
relatie met God herstelde. 
Wanneer we hier iets van gaan zien, dan worden 
onze materiële verliezen en teleurstellingen zo on
benullig. 
Dan zullen we ook als oud-illegale werker�, instee 
van op onze verworven schatten te gaan teren, in 
zelfverloochening, deze opnieuw weg moeten 
schenken. 
Dan zullen wij in heilige voortvarendheid in ons 
Nederlandse volk het offer hebben in te dragen. 
En dan wordt in onze arbeid het perspectief ge· 
]egd, dat ver over deze tijdelijke horizon uitreikt-. 

H. JONG.
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ARBEIDSBEMIDDELING 

VOOR OUD-I L LEGA LEN EN 

PRINCIPIËLE ONDERDU IKERS 

Het is een bekend feit, dat de oud-illegalen 
en principiële onderduikers vaak moeilijk
heden ondervonden - en ook thans nog 
dikwijls ervaren - bij hun streven naar het 
vinden van een passende werkkring, waar
door zij in hun onderhoud en dat van hun 
ge�in kunnen voorzien. 
Weliswaar is in art. 4 van het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (vastge
steld bij Kon. Besluit van 5 October 1945, S. 
No. F. 214) bepaald, dat de werkgever ver
plicht is, den werknemer van Nederlandse 
nationaliteit, wiens' arbeidsverhouding na 9 
Mei 1940 door toedoen van den bezetter of 
in verband met de onder de bezetting heer· 
sende omstandigheden, anders dan uit vrijen 
wil, werd beëindjgd, uiterlijk de tweede dag 
na die, waarop hij zich daarto_e aanmeldt, in 
zijn vroegere arbeidsverhouding te her
plaatsen (waarbij werd vastg,esteld, dat de 
werknemer, wiens arbeidsverhouding door 
onderduiken geëindigd is, geacht wordt 
haar anders dan uit vrije wil beëindigd te 
hebben), doch, daar staat tegenover, dat in 
vele gevallen deze bepaling niet kan wer
ken. 
In de eerste plaats kan daartoe gewezen 
worden op het feit, dat zij alleen geldt, in
dien de werknemer in de :vroegere arbeids. 
verhouding vóór de beëindiging daarvan 
ten minste negentig dagen zonder wezen
lijke onderbreking werkzaam geweest is. 
Vele oud-illegalen en onderduikers volde
den aan deze eis niet, zodat voor hen geen 
recht op herplaatsing bestond. 
Voorts kan daartoe de aandacht gevestigd 
worden op de bepaling, dat de verplichting 
van den werkgever tot herplaatsing ver· 
valt, indien de werknemer zich niet aan
meldt binnen een maand, nadat de gelegen
heid daartoe voor hem ontstaat. Daar het 
besluit in werking trad op 15 October 1945,
moesten de werknemers, die op die datum 
m de gelegenheid waren zich te melden en 
voornemens waren, daarvan gebruik te ma. 
ken, zulks doen vóór 15 November 1945. De 
mate van publiciteit, die aan het besluit 
gegeven werd, en het tijdstip, waarop de 
aandacht op de betreffende bepalingen in 
persberichten e.d. gegeven werd, waren 
echter oorzaak, dat tot vele werknemers te 
Iaat doordrong, dat herplaatsing mogelijk 
was. Weliswaar kon volqens het vroegere 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
van J.7 Juli 1944 door het Gewestelijk Ar
beidsbureau en werknemer, wiens dienstbe· 
trekking na 15 Mei 1940 de>or toedoen van 
den bezetter anders dan uit vrije wil was 
geëindigd, indien hij daartoe de wens te 
kennen gaf, worden aangewezen voor plaat. 
sing in dienstbetrekking bij den laatsten 
werkgever, doch velen, die op 15 October 
1945, het "herplaatsingsrecht" kregen, val
len niet onder laatstbedoelde omschrijving, 
die bovendien van de onderduikers met 
geen woord gewaagde. Verqelijking van de 
redacties doet zulks duidelijk uitkomen. 
In de derde plaats valt te wijzen op het 
feit, dat de werkgevers voorwaardelijk of 
onvoory,aardelijk ontheffinq konden krijqen 
van de verplichtinq tot herplaatsing in bij
zondere omstandigheden. 
Deze zullen zich vermoedelijk meer dan 
eens hebben voorgedaan, bijvoorbeeld door. 
dat het bedrijf door oorlogsomstandighe
den vernield werd, zodat hervatting de eer· 
ste jaren uitgesloten was. 
Al deze omstandigheden hebben met zich 
gebracht, dat tal van oud-illegalen en prin
cipiële onderduikers niet voor herplaatsing 
in aanmerkinq kwamen. 
Bovendien -valt het niet te ontkennen, dat 
velen een andere werkkring dan waarin zij 
laatstelijk tijdens de bezetting werkzaam 
waren, prefereerden. 
De zucht naar verandering, die na de be
vrijdinq zich van velen meester maakte, 
ging ook hen niet ongemerkt voorbij. Het 
door velen opgemerkte verschijnsel, dat de 
bezettinqsperiode de onrust gestimuleerd 
heeft, bleek ook uit het feit, dat vele oud
illeqalen een onderduikerswijziginq van hun 
maatschappelijke functie nastreefden. Dat 
daarbij soms overschatting van eigen capa
citeiten een rol speelde, zal wel niemand 
ontkennen. 

Veler streven richtte zich dus op de ver
werving van een werkkring, toen de Duitse 
capitulatie een feit werd. 
Al spoedig ondervonden zij concurrentie 
van degenen, die uit Duitsland repatrieer
den, na daar korter of langer tijd gewerkt 
te hebben. Daarbij waren vele oud-illegalen 
en principiële onderduikers in het nadeel. 
Immers, indien zij al aan insluiting door de 
moffen hadden weten te ontkomen - tijdens 
welke insluiting de vakbekwaamheid moei. 
lijk kon worden opgevoerd, - dan ontbrak 
hun toch veelal de gelegenheid hun capaci
teiten te ontwikkelen, omdat het illegale 
werk hen grotendeels in beslag nam. De on
derduikers, die niet bij het illegale werk 
waren ingeschakeld, waren in de regel, hen, 
die hun gastvrijheid verleenden, behulp
zaam op het bedrijf of in de huishouding. 
Dat ook daarbij de vakbekwaamheid, die 
zij zich vóór het onderduiken hadden ver
worven, in de regel achteruitging, is duide
lijk. 
1Daartegenoyer hadden vele gerepatrieer. 
den, bovenbedoeld, hun vakbekwaamheid 
weten te onderhouden. In een niet-onbe
langrijk aantal gevallen hadden zij deze 
zelfs vergroot. 
Het gevaar was dus niet denkbeeldig, dat 
de oud-illegalen en principiële onderdui
kers in het gedrang zouden komen. 
In verband daarmede wierpen de Stichtiag 
1940--'45 en verschillende afdelingen van 
Nederlands Volksherstel - wij noemen o.a. 
Amsterdam en Groningen - zich op de ar
beidsbemiddeling voor genoemde catego. 
riën. 
In de practijk bleek op de duur, dat zich 
bezwaren voordeden. 
Plaatselijk konden weliswaàr vaak niet on. 
belangrijke resultaten worden geboekt, doch 
voor de voldoeninq aan grote hoeveelhe
den aanvragen leende zich deze bemidde
ling niet. 
Toen dan ook het Rijksarbeidsbureau de 
Stichting 1940-'45, :t-.-&.,;t,Jlands Volksherstel 
en het Centraal Aiwikkelinqsbureau der 
Binnenlandse Strijdkrachten (Bureau IX) uit
nodiade, om de arbeidsbemiddeling voor 
oud.illegalen en principiële onderduikers te 
bespreken, gingen dezen daarop aanstonds 
in. 
De besprekinqen, die een vlot verloop ge-
had hebben, leidden tot volledige overeen
stemminq. 
Het resultaat werd vastgelegd in een cir
culaire, die de genoemde vier instanties qe
richt hebben tot haar vertakkingen in het 
land. 
Het Landelijk Bureau van Volksherstel heeft 
deze circulaire aan de provinciale-, dis
tricts- en plaatselijke afdelingen doen toe
komen, vergezeld van het volgende rond. 
schrijven. 

.,Wij doen U hierbij toekomen een ex
emplaar van een door ons in samen
werking met het Rijksarbeidsbureau, 
het hoofdbestuur van de Stichting 1940-

45 en het Centraal Afwikkelingsbureau 
der Binnenlandsche Strijdkrachten, Bu· 
reau IX, samengestelde circulaire be
treffende arbeidsbemiddeling voor oud. 
illegale werksrs en principiële onder· 
duikers. 
Kortheidshalve naar den inhoud dezer 
circulaire verwijzende, verzoeken wij 
U ten behoeve van de categorie princi
piële onderduiker.s, voor welke onze 
Stichting zich verantwoordelijk gesteld 
heeft, Uw volle medewerking te ver. 
lenen aan de uitvoerins;r van de in de 
circulaire bekend gemaakte regeling". 

De Secretaris-Generaal van 
Nederlanc;l.s Volksherstel. 

De verwachting bestaat, dat op deze wijze 
in de behoefte aan bijzondere bemiddeling 
ten behoeve van oud-illegalen en principiële 
onderduikers op afdoende wijze zal kunnen 
worden voorzien. 

Mr. P. van DRIEL. 

DE GESCHIEDENIS 

VAN EEN RADIO 

Toen in Juni 1943 de radiotoestellen 
werden gevorderd had ik vier on
derduikers. We waren dus niet erg 
op huiszoeking gesteld. Wat moest 
ik doen om dat te voorkomen� 
Mijn toestel (een Philips) inleveren, 
neen daar was geen sprake van. 
Niets inleveren, dat dorst ik niet. 
Wat was ik in die tijd nog akelig 
bang. 
Ik slaagde er in een zelf gebouwd 
toestelletje te krijgen. Dat werd in
geleverd. Een ontvangstbewijs met 
blauwe en rode nummers kwam in 

. mijn bezit. Dat is dus in orde, dach
ten we en mijn onderduikers waren 
weer gerustgesteld. 
Maar al dachten we dat, daarom 
was het nog niet zo. 
Ik zal U nu vertellen, wat er .en
kele dagen later gebeurde. 
Korte waarschuwing per telefoon: 
.. Huiszoeking radio's". 
Hierover behoefden we ons toch 
niet erg ongerust te maken, er was 
immers in;ieleverd. Toch maar het 
zekere voor het onzekere nemen, 
de moffen kon je nooit vertrouwen. 
Een schuilplaats voor het toestel 
had ik niet, er moest dus nog iets 
bedacht worden. En snel, want het 
ortheil naderde al. 
Het beste was er maar zo dicht mo
gelijk bii te blijven. 
In die tijd had ik een inrichting 
voor massage en pedicure. 
Ik plaatste het toestel voor mijn pe
dicurestoel, bedekt het met een 
h°:nddoek, ze was nauwelijks toe
reikend, verzocht een mijner onder
duikers op de stoel plaats te nemen 
en haar ontbloote been op mijn toe. 
stel te leggen. Ik zou dan op het 
c�itieke moment op een laag krukje 
hierachter gaan zitten, waardoor 
het toestel nog iets meer gecamou
fleerd werd. 
Nauwelijks hadden we het zo in· or. 
de gemaakt, toen er gebeld werd en 
de twee individuen naar binnen 
stapttiln. 
Nu ontwikkelde zich het volgende 
gesprek: 
Zii: we komen Uw Philips toestel 
halen. 
Ik: mijn radiotoestel heb ik ingele
verd, toonde het ontvangstbewijs. 
Zij: neen, dit is een zelfbouw, U 
hebt nog een ander toestel. 
Ik: U weet meer dan ik. 

· Zil: dan zullen we het zoeken, U 
komt er zo niet af.
Ik: ga Uw gang.
Een van de kerels begon beneden
onder geleide van mijn zoon. Later
hoorde ik, dat hij letterlijk overal
had gezocht, zelfs in de tuin en
schuur. De andere liep naar boven
en ik natuurlijk mee. Ik liep direct
door naar de bewuste kamer en
deed zoals ik me voorgenomen had.
Ik zeide tegen den man, .,Ik moet
deze dame eerst afbehandelen". Hij
keek in de kamer rond en zeide: .,Ik
kom dan straks wel terug." We 
hoorden hem in de andere kamer 
scharrelen en op zolder. In 'span
ning wachtten we af. Hij kwam niet
terug. Eindeljjk hoorden we de
voordeur dicht slaan, het gevaar
was qeweken. 
Ik schudde mijn onderduikster de
hand, zii was een jodin.
Het hadden twee vliegen in een
klap kunnen zijn.
's Avonds luisterden we weer rus
tig naar de Engelse zender. 

' 

Ook koeriersters 
hebben veel meegemaakt. 

Waar blijft haar 

geschiedbeschrijving! 



LO - LEGITI MA Tl E· 

In 1944 heeft het C.B. het plan opgevat, iede
ren LO medewerker te voorzien van een le
gitimatie. Het was nodig, dat de LO-ers 
hierover onmiddellijk na de bevrijding zou
den beschikken, daar deze dan bij allerlei 
instanties een introductie zou betekenen. In
tussen mocht de legitimatie niet vóór ·de 
bevrijding verspreid worden; met het oog 
op de gevaren en het namaken. 
Het C.B. heeft daarom de legitimaties la
ten drukken en in enkele centrale punten in 
het land laten opslaan. Ook naar de drie 
Zuidelijke provincies zijn er toen 5000 ge
stuurd. 
Nu vernemen wij uit het Zuiden en vooral 
uit Limburg, dat er velen niet in het bezit 
zijn van de legitimatie. Wij kunnen niet . 
achterhalen hoe dit komt, maar het zou 
verkeerd zijn, wanneer Limburg dacht, dat 
we die provincie bij de verdeling vergeten 
waren. 
De waarde van de legitimatie is heel wat 
verminderd. Soms heeft men er nog wel eens 
profijt van, maar de toestand is helaas ook 
zo, dat men haar bij sommiqe instanties be
ter niet, dan wel kan vertonen. 
Als aandenken aan het LO-werk, zal men 
er vermoedelijk toch prijs op blijven stellen. 
Wij stellen daarom voor, iedere aanvrage 
om een legitimatie, voor zover de voor
raad strekt, te voldoen en indien er dan 
in grote aantallen voorzien moeten worden 
het papier na te laten drukken. 
Daartoe moet de belanghebbende opgeven: 

1. welke functie, hij of zij in de LO be
kleedde,

2. naant, voornaam, geboortedatum, ge
boorteplaats, woonplaats, adres, beroep, 
numer PB.,

3. de bevestiging van 't medewerkerschap
door den plaatselijken leider (schrifte
lijk} en liefst ook door den districtslei
der,

Ook een pasfoto moet opgezonden worden. 
Wij hopen, dat wij hiermede nog in een be
hoefte kunnen voorzien en vertrouwen er 
op, dat de lezers van ons blad, dit alles ook 
door zullen geven aan hun medewerkers, 
die nog niet op ons blad zijn geabonneerd. 

DAG. BEST. 
/ 

l Praatavondjes 
; ,QQ ' �q 

Het stond op de convocatie: 

Van ieder wordt verwacht, dat hif 
z'n gedachte eens laat gaan over 
hetgeen hij zou kunnen mededelen 
over onze verzetsactie, teneinde dit 
beschikbaar te kunnen stellen voor 
de..Gedenkboekcommissie. 

Ietwat onwillig waren ze die Zaterdag
middag naar de bijeenkomst gegaan En 
ze lndden zich voorgenomen niet al te 
veel te vertellen uit hun rijke schat van 
ervaringen. Er zijn van die dingen ..... . 
die je n'et aan de grote klok hangt. 
Maar wegblijven ...... daaraan dacht nie-
mand. 
Ze zijn die middag bijeen geweest, de 
oude vrienden. En ze hebben gepraat ..... 
honderd uit. Niet over hetgeen ze stuk 
voor stuk gedaari hadden, maar over 
alles wat gezamenlijk op touw was ge
zet. En wo�derlijk is het dan te merken, 
dat je elkanders verhalen zo wonder
mooi kunt aanvullen. Kleine puntjes, die 
er volkomen "bij door" waren gegaan, 
weet een ander je weer in herinnering 
te brengen. Alles gaat weer voor je le
ven. En je vergeet even alle misère en 
zorgen van "de nieuwe tijd". 
Tjonge, tjonge, wat was die middag vlug 
om, en de avond erbij. 
Er was niet één, die niet geestdriftig was, 
toen werd voorgesteld om ove� veertien 
dagen nog eens bij elkaar te komen, om
dat ze op geen stukken na, klaar waren 
gekomen. 
Je kijkt er eerst wat tegen aan, tegen 
die praatavondjes. 
Maar als je een keer op gang bent, dan 
zou je er wel ec"l :�rmanente instelling 
van willen maken. 
Zo _waren de ervaringen hier en elders. 
Werd er in jullie plaats of streek nog 
geen begin gemaakt? 
Wacht dan niet langer. Je zult er geen 
spijt van hebben! 

GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

,,Hoe een Amerikaan zich een overval v.d. K.P. voorstelde" 

DE STICHTING 1940-'45 

Het is de dure roeping van de Stichting om 
zich in een zakelijke, maar vooral ook 
vriendschappelijke sfeer, te geven voor de 
door het verzet ontstane noden van de oud
i,llegale werkers en van nagelaten betrek
kingen. 

De uitsluitend zakelijke wijze van behande
ling (het maandelijks verschaffen van een 
chèque op de Bank} is niet slechts onvol
doende, ze is "liOlstrekt ontoelaatbaar. 

De oud-illegale werker moet op het Stich
tingskantoor en bij de Stichtingsmedewerkers 
een vriendelijke ontvangst en een gewillig 
oor vinden. Welwtllendheid en vriendelijk
heid is al het minste, wat de illegale wer
kers van elkaar kunnen verwachten. Bo
vendien doen zij wonderen en maken de 
sfeer onder de Stichtingsmedewerkers zelf 
veel aangenamer. 

Met welwillendheid zijn de nagelaten be
trekkingen en de illegale werkers in nood 
echter niet geholpen. Voor ieder geval moe
ten wegen gevonden worden om daadwer
kelijk hulp te verlenen. Men is er niet mee 
klaar om te beweren, dat men een derge
lijk geval nog nooit onder handen gehad 
heeft of dat het geval zo moeilijk ligt en 
de bureaucratie· zo'n rijstebrijberg is, dat de 
tijd aan zo'n geval besteed, toch verspild 
zal zijn. 

Wij moeten in ieder geval aanpakken en als 
een terrier vasthouden, tot er eindelijk re
sultaat is. 
De Stichting mag zich niet beperken tot het 
minimum, ze moet voor iedere nood op de 
bres staan. 
De illegale werker,, die in aanraking ge
komen is met den politierechter in verband 
met zijn verzetswerk, een illegale werker, 
die in zijn betrekking moeilijkheden onder
vindt, doordat hij aan de zuiveringsactie 
heeft deelgenomen; een illegale werker, die 
zijn zaak weer wil opbouwen, een illegale 
werker met een speciale aanleg, die geen 
werkkring kan vinden, ziedaar enkele Stich
tingsgevallen, waarin de Stichting moet Ie. 
ren hulp te verlenen. 
Tot zover de sfeer en het werk; de uitvoe
ring ervan hangt af van •de medewerking 
der oud-illegale werkers. 
Vele ,illegale werkers bezien het werk van 
de Stichting, zij het op een welwillende wij
ze, toch nog veel te veel op een afstand. 

Zij maken zich los van het Stichtingswerk, 
van de Stichtingsverantwoordelijkheid en 
laten de uitvoering ervan maar al te graag 
aan anderen over. 

Om een voorbeeld te noemen: .Oe hoofd
stad van ons land, Amsterdam, gedraagt 
zien in dit opzicht meer dan schandelijk. Er 
waren daar zeker 2000 illegale werkers. 
Voor enkele weken beschikte de Stichting 
1940-'45 daar over 81 medewerkers. De ac
tie met de medewerkersfolder, waarvan er 
1500 verspreid werden, leverde 50 nieuwe 
medewerkers. Alles bij elkaar dus 131 mede
werkers voor een stad van 800.000 inwoners. 
Stelt U voor dat deze 131 medewerkers deze 
stad huis aan huis moeteà afwerken om 
vaste co,lltribuanten te winnen. Dat is na
tuurlijk onmogelijk uit te voeren. De fout 
zit bij al die duizenden illegale werkers, die 
zich druk maken over zuivering en berech
ting, over blokvorming der illegaliteit enz., 
die zich onledig houden met kankeren op 
de gang van zaken, maar hun eerste plicht, 
de medewerking aan Stichting 1940-'45 ne
geren. Wie deze plicht verzaakt heeft niet 
zo erg veel recht van spreken over de on
derwerpen, waarin de illegaliteit meent 
rechtvaardige klachten te hebben. 

Laten we vaststellen, dat deze toestand in 
de hoofdstad van ons land een blamage is 
en een ernstig gevaar voor de uitvoering 
van het Stichtingswerk betekent, en laten 
we afspreken, dat hierin met spoed veran
dering moet komen. 

H. v. R. 
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Het was de avond voor Kerstmis, dat ik door het huis scharrelde 
op zoek naar wat kaarsjes ter verhoging van de gezelligheid. 
Na lang zoeken vond ik tussen kerstattributen van weleer, drie 
stompjes. Zo te zien, zouden deze binnen tien minuten nog even 
ten afscheid flikkeren om je dan in duisternis achter te laten. 
Drie stukjes, niet veél, terwijl ik in een laadje toch twee lange, 
witte vooroorlogse kaarsen wist. Angstvallig had ik het laadje 
gemeden, omdat ik ze immers toch niet zou gebruiken. Al den
kende trok ik het toch open en daar lagen ze, het wit was al 
wel wat geel geworden, maar lang waren ze, dat was zeker. 
Die zouden maar niet even lang branden. Even, dan gooide ik 
met een smak het laadje dicht. Voor geen geld zou ik die aan 
de gezelligheid opofferen. 
Twee witte kaarsen, die ik nu een goed jaar geleden van Piet 
en Jo had gekregen. Twee maal in de week moest ik in hun 
woonplaatsen zijn en vond dan bij Paul altijd post of een pakje 
voor ze, dat ik dan meteen mee terug nam. Eens was er koek 
en een pak kaarsen bij, omdat er zo weinig licht was. Spontaan 
werd de koek gedeeld en na enige gekibbel er over, nam ik 
toch ook van ieder een kaars mee. ..Jij zult ook wel niet meer 
bij een 100 Watt zitten", vond Piet. Dat ik ze nu nog heb, heb ik 
te danken aan Toon, die voor petroleum zorgde. Nu ben ik er 
nog blijer mee, dan toen ik ze kreeg, evenals met het schilde
rijtje dat Piet, in de vrije uren, die de LO en de Pers hem en Jo 
lieten, had gefineerd. 't Is maar een heel eenvoudig ding. Ach
terop staat dan ook: .. Weinig, maar uit een goed hart". En dat 
was het. Nu vertegenwoordigt het een waarde voor me, zodat 
ik het noch voor een Rembrandt, noch voor een Vermeer zou 
willen ruilen. De kaarsen zullen mettertijd in een kandelaar 
.staan en een stille herinnering blijven aan veel genoeglijke 
uren .... 
Vorig jaar, ja, toen .... draaiden ze, naast de falsificatie, tijde· 
lijk het drie maal in de week verschijnende nieuwsblad. Het 
stencil maakten ze al lang, maar sinds kort draaiden ze ook de 
krant zelf, daar het bij Toon niet veilig leek. ... • 
Zo kwam het, dat we elkaar vaak troffen; Dick en ik, die het 
geheim van de sleutel wisten, waarmee we bij Piet en Jo, de 
ondergedoken ambtenaren, konden komen. Lies had een an
dere ingang om toegang te krijgen tot deze spelonk. Ergens 
aan een spijker, heel argeloos boven een smalle trapdeur, bun
gelde zo'n nietszeggend, roestig sleuteltje aan een touwtje met 
ontelbare knopen, die Dick en ik er al pratende hadden inge
legd. Een sleuteltje waar iedereen aan voorbij zou gaan, maar 
waarmee wij een Sesam openden, waar honderden mannen en 
jongens hun veiligheid en idem zoveel gezinnen de bemoedi
ging tot volharding in de strijd vandaan kregen. 
Vorig jaar, ja toen·.... toen hadden we nog veel, dat er nu 
niet meer is, maar we hebben n veel, dat we ·toen niet hadden 
en we toch mede te danken hebben aan de velen, die we nu 
missen. 
Bijna is dit oude jaar weer voorbij. Ik zou het vast willen hou
den. Er is nog zoveel gebeurd, die laatste vier maanden voor 
de bevrijding. Nog zovelen hebben de zware gang moeten ma
ken naar de vuurpelotons en· zovelen nog naar de concentratie-

• kampen. Ik zou het willen vasthouden om dicht bij hen te blij
ven, bang, dat met het verglijden van het oude jaar dit alles
zover van me · af zal komen te staan.
Vorig jaar, ja, toen .... toen stonden we met z'n vijven op een
hoge trap naar de veJlborgen radio met accu te luisteren. We
hoorden de bemoedigende woorden van de overkant en even
later luidde de Big-Ben 194.4 uit. Voorbij. Maar we gingen vol
moed 1945 in. We schudden elkaar de hand, ervan overtuigd
zijnde, dat 1 Januari 1946 ditzelfde ceremonieel zou plaats heb.

ben in vrede en in een bevrijd land. En het is vrede en we zijn 
vrij. Wat dat betreft hebben we geen desillusies te boeken. 
Maar Toon, Piet en Dick zullen we niet als eersten de hand 
schudden. 
1 Januari 1945 drukten ze met enthousiasme de krant, want het 
zou immers niet lang meer duren en ze werkten als paarden 
om de laatste en eerste berichten zo vroeg mogelijk onder de 
lezers te kunnen brengen. 
Het zou ook niet lang meer duren, maar dat het voor Toon en 
Dick 5 Jan. al voorbij zou zijn, dat hadden we niet kunnen den
ken. 4 Januari hadden we dus voor het laatst bij Piet en Jo 
op de ouderwetse twijfelaar gezeten, Dick en ik, de benen bun· 
gelend over de rand, de laatste nieuwtjes vertellende aan Piet 
en Jo, terwijl die met bekwame hand de stempels plaatsten en 
zo en passant nog even wat vrijstellingsbewijzen of een deug
delijk bewijs voor een fiets in elkaar draaiden, waaronder dan 
nog een zwierige handtekening van zo'n edel-zwijn werd ge
stempeld. 
Dick, onze dappere koerier, die van 's morgens vroeg tot des 
avonds op het nippertje van acht uur, overal heen race-te, om 
de veiligheid van de mannen en jongens beter te verzekeren. 
Twee jaar geleden als student-onderduiker bij ons, komende, 
heeft hij waarschijnlijk niet gedacht nog eens belangrijk ver
zetsman te zullen worden. Samen met Toon gepakt in het huis 
van Arie, de bekende Weteringschans.man. Met Toon, de man 
van "geen duimbreed", die het onderduiken nooit lang uithield
en altijd al weer gauw vond, .. dat het wel weer gaan zou". De 
grote forse Toon, die voor niets terugdeinsde als het de goede 
zaak betrof. LO-er en KP-er, alles doende wat er voor zijn hand 
kwam. Onverveerd, maar nooit roekeloos. Zichzelf terzijde zet
tend, was hij altijd bezig voor anderen en ging met weinig 
woorden, maar veel daden zijn gang. In de paar minuten, dat 
hij het hoofd bij Arie's vrouw om de deur steekt, alleen maar 
vragend naar boerenkool, kan het nog .onnozeler, stappen twee 
landwachters binnen en houden met de twee knechten.onder
duikers ook Toon en Dick, die er ook waren ingelopen, vast. 

Van Heutsz ontkwam op het nippertje aan de kogel, die er nog 
op hem werd afgevuurd en wist zich, evenals de Kale, die met 
z'n ongelooflijk gladde tong en onschuldige ogen, na één of an
der smoesje de kuiten nam, in veiligheid te brengen.· 
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Toon en Dick werden goed in de gaten gehouden. Toon had 
niets bij zich en dacht het wel te redden. Dick Jiet met een 
onmerkbaar knipoogje tegen het meisje, het bezwarende ma
teriaal achter zich glijden en zou zodoende voor de SD van 
weinig belang zijn. 
Zo begon het nieuwe jaar, dat we vol moed en vertrouwen wa
ren begonnen. 
De moed bleef wel, het vertrouwen ook, maar de slag was op 
één dag te groot. 
Toen had ook het roestige sleuteltje uitgediend. We begrepen, 
waar Dick gepakt was, dat we Piet _en Jo niet konden laten, 
waar ze waren. Of hadden we het beter wel kunnen doen. Je 
weet het soms niet. 
Nog diezelfde dag transporteerden Lies ep. ik de spullen van 
Piet en Jo naar het nieuwe adres. Toon had het net, met Lies 
z'n zuster, er over gehad, zelf de krant maar weer te' gaan 
drukken. Als mede-oprichter en oudste drukker was hij er erg 
aan verknocht en gaf het dan ook niet anders uit handen of het 
moest wel erg nodig zijn. Nu hoefde het al niet meer. Piet en 
Jo waren bereid het er zolang bij te blijven doen. Het werk 
moest doorgaan, hoe dan ook. 
Lies nam de afdeling van 'Dick er bij en zo allemaal een beetje 
harder werkend, marcheerde de boel al weer gauw als voor
heen. We waren net weer een beetje over de eerste schrik heen, 
Piet en Jo net weer een beetje ingeburgerd in hun nieuwe be
staan, toen 14 dagen later, 20 Januari, de catastrophe kwam. 
Door de sneeuw was ik die morgen wat laat, en bleef ook lan
ger bij ze dan gewoonlijk. Negen uur liet ik ze met de laatste 
berichten en nog wat copie, in een lachbui achter. De helft van 
de krant was klaar en lag al keurig gesorteerd voor de ver
schillende streken. Ik had net de hielen gelicht toen het ge
beurde. Negen moffen omsingelden het huis en overvielen de 
niets vermoedende Piet en Jo, die door de sneeuw ook geen 
lopen hadden gehoord, terwijl ze rustig bezig waren met de 
krant. Ontkomen was er niet meer mogelijk. Even later komt Lies 
en wil nog bellen ook, maar ze wordt door de wacht voor het 
huis op een hondse manier weggejaagd. Toen had ze het in de 
gaten. Ze had gedacht, dat de vent op iemand stond te wach
ten en niemand wist immers waar we Piet en Jo opgeborgen 
hadden. Als het geen mof was geweest had ze hem de hielen 
willen likken voor die hondse wegjagerij. Wat waren we dank· 
baar, dat/ ze niet de achterdeur was ingelopen, zoals ze anders 
wel eens deed. 
Zelf moesten ze de machines en wat er nog meer was op een 
slee laden en zo, hun doodvonnis achter zich aantrekken, ge. 
escorteerd door de negen moffen, de tocht maken naar de SD. 
De KP wilde ze nog helpen, maar kreeg er de kans niet voor. 
Daar stonden we. Twintig dagen in het nieuwe jaar en alles 
weg. En toch .... 's middags om half drie was er weer een 
nieuwe machine en nam de Kale, de vriend van Toon, op zich, 
de krant alleen verder te gaan drukken. Een 'keer zouden de 
abonné's vergeefs wachten op hun lijfblad, maar twee dagen 
later vonden ze het weer in de bus. 
Hoe durven ze, heeft menigeen gezegd. Die verdämmte Hol
länder, was het bescheid van de moffen, die, je snapt het niet, 
ook geabonneerd bleken te zijn. 
Alles ging door en Nederland was weer twee duiksters en één 
duiker rijker. Figuurlijk althans. Letterlijk werden we met een 
P.B., waarop "dienstbode" naar de een of andere plaats gediri
geerd en namen dáár de ledige plaatsen weer in en 

trokken op en vochten, 
met 't leger der gezochten. 

En Toon, Piet en Jo'? Ook zij vochten. Toon's kansen werden 
minder, nu Piet en Jo erbij waren gekomen. Tot nog toe had. hij 
er zich aardig uit weten te praten en had zijn broer, die toch 
goed opgeborgen was, het één en ander in de schoenen kunnen 
schu_iven. Maar zijn familienaam was te berucht, dan dat ze 
hem ïn alles geloofden. Dick kende daar Piet, noch .Jo en be· 
keek ze alleen in het langsgaan met een bemoedigend knip
oogje. Al gauw na hun ''komst werd hij doorgestuurd naar een 
concentratiekamp. Jo kwam in zoverre vrij, dat hij uit de ge
vangenis in een school werd gebracht en de dag door moest 
brengen met graven. 
Piet, de uitgesproken ambtenaar, had kalm en beslist alle 
schuld op zich genomen. Hij, had Jo, de jongere, er toe aange· 
zet. Dappere kerel, zo je zelf weg te kunnen cijferen, nog pro
berende een leven te redden en je zelf er voor in te stellen. 
Zo bleven Toon en Piet over. Toon ep. Piet, beiden geestelijk 
sterk, lieten ook in de cellen zien, dat Jezus hun troost was 
in leven en in sterven .. Toon was na het demonteren van een 
mijn stiller geworden. Altijd had hij een grap of een bemoedi
gend woord gehad voor een jongeren broer, die er ook zat. 
Toon was toen niet mèer de oude en werd stil en in zichzelf 
gekeerd. Vaak stond hij stil naar de hemel te staren. Zó dicht 
je ook bij de dood te weten, als leek een mijn demonterende. 
Toen kwam Maart, de beruchte datum van de Woeste Hoeve. 
Ook Toon en Pi�t werden uit hun cellen gehaald, en moesten 
hun leven boeten voor de aanslag op Rauter. 
Jullie waren niet alleen, niet omdat er nog 115 anderen met 
jullie die ontzettende moeilifke gang moesten maken, maar jul
lie wisten dat er Eén was, die je ook mi niet alleen zou laten. 
Jullie sterke geloof van altijd, is toen ook vast jullie kracht ge. 
weest. Het laatste clandestiene briefje van Toon zei ook, dat 
niets hem kon scheiden van de liefde van Christus. 
De bevrijding .van ons land hebben ze niet mogen beleven. 
Dick nog net, een dag later stierf hij in een duits concentratie
kamp in de armen van een vriend uit zijn woonplaats. 
Wij zijn vrij. Eén van de vier kwam terug. Waarom'? Wij weten 
het niet, maar wel weten we, dat ze ons niet zouden benijden 
om onze vrijheid, want zij zijn méér dan overwinnaars. 
Vorig jaar, toen, ja, toen .... ik .... ik luister .. :. de torenklok 
vangt het uurspel aan én over twintigduizend bevrijde hoofden 
is het Wilhelmus van Nassauwe één jubel. 

GRETHA. 
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Wat mij ontbreekt is de ervaring van veel harde jaren

en wat mij sart: de onvolkomenheid van mijn gedicht. 

Ik zou zo graag goed wi�len geven wat ik denk;

nu moet ik"alles voor mijzelf bewaren.

Wat heb ik niet beleefd, wat is er niet in mij geboren; 

elk van mijn idealen werd een werkelijk kristal, 

dat ik zou willen leggen in wat woorden, ongeschonden.

Nu gaat zij voor 't belangrijkst deel verloren.

Van alles wat ik wenste is slechts dit gebleven: 

- gebed, stom, zonder hoop, maar even fel -·

"Geef mij slechts woorden om een brug te slaan, en zo

te komen naar hetgeen in U mocht leven".

EEN KOERIER VAN 8 JAAR 

Voor mil als hoofdredacteur van de Nieuws
bode en als onderduiker brak in September 
1944 een vrijwel hopeloze tijd aan. Zelf zat 
de SD mil zo dicht op de hielen, dat ik mij 
ettelijke maanden schuil moest houden voor 
iedereen. De enige man, die mijn adres 
kende werd kort daarop in zijn huis door de 
SD lafhartig vermoord. Hierdoor kwam ik 
geheel los van mijn contacten met de bui. 
tendienst, waardoor het gehele bedrijf stag
neerde. 
1De dagelijkse nieuwsbulletins enz. konden 
dus niet doorgezonden worden naar het 
daarvoor bestemde contact.adres. Toch 
moest het beqrijf blijven doordraaien, daar 
hiervan teveel onderduikers befaald wer
den. Ettelijke uren heb ik zitten peinzen, 
zonder een geschikte plaatsvervanger voor 
mijn verm_oorden kame,aad te vinden. Op 
een avond zat ik in de huiskamer te praten 
met mijn kostbaas. Deze vertelde mij toen, 
dat zijn achtjarig zoontje zijn vriendje een 
gat in het hoofd had geslagen, omdat deze 
in het bijzijn van nog enkele vriendjes ver
teld had, dat er bij hun thuis een onderdui
ker was. Door dit verhaal kwam het idee 
bij mij op, dit kereltje te gebruiken. 

Ik sprak hierover met zijn Vader en deze 
was zeer ingenomen met dit. plan. 
Joost zelf was er vol van en drie maanden 
lang, twee maal per dag ging hij met een 
pakje papieren tussen zijn blouse verstopt 
twee km. lopen om deze tot heil van het Va
derland, zoals hij zei, weg te brengen. 
Iedere Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag 
en vele Zondagen offerde hij op om brieven 
weg te brengen. Door zijn arbeid heb ik de 
geheel in de war gelopen organisatie weer 
kunnen opbou':17en tot een perf_ect werkende 
machine. 
Niet alleen. was Joost tevreden met koe
rierswerkzaamheden, doch wanneer er sten. 
cilwerk was, moest en zou hij ook meewer
ken. Hele avonden heeft dit kleine kereltje, 
met zijn grote trouwe ogen, naast me ge
staan om de gestencilde papieren uit de 
machine te halen en ze later op te vouwen. 
Nooit heeft hij een woord over zijn werk ge
sproken met zijn vriendjes. 
Aan dit 8-jarige jongetje uit 't,kleine dorpje
kunnen nog heel veel "goede" Nederlan
ders, die in de oorlogstijd alleen maar het 
kopen van een "zwarte" sigaar riskeerden, 
een voorbeeld nemen. 

HANS. 

HONDERD 

PROCENT 

Over de Maastreechter Vrijthof is als een 
weldaad de koestering van de eerste Lente
zonnedag opengebroken. De laatste sneeuw 
van de lVIaanse winter, opgejaagd tot smal
le stroken langs de akkers van het heuvel
land, slinkt zienderogen. 
Maastricht is een stad, waar men zich gauw 
thuis voelt. Men heeft er snel het gevoel 
geen vreemdeling te zijn. De Limburgers -
en zeker de LO-ers en KP-ers daar - zijn 
gastvrije lieden. Je zit er spoedig om de 
haard en voelt je als onder eigen dak. 
Ogze Limburgers zijn gemoed�lijk en spoe
dig tevreden. Het bestaan ontkomt daar, 
meer dan elders, aan de jacht van het mo
derne leven. Het tempo is er anders dan bij 
ons. 
Het doel van onze komst was, ook in het 
Zuiden de verzamelactie voor het Gedenk
boek te stimuleren en in de juiste banen te 
leiden. 
We zijn met een prettig gevoel uit Brabant 
en Limburg terug gekomen. Niet, omdat er 
al zoveel is gebeurd. Dat laat, zoals in de 
meeste provincies, nog veel te wensen over. 
Maar omdat wij de overtuiging kregen, dat 
onz.e mensen in het Zuiden de noodzake
lijkheid van het werk, zoals wij het thans 
willen organiseren, inzien en daarl:iij alle 
steun toezeqden. Wij hebben contacten ge
legd, waarvan wij straks een vlotte gang 
van zaken verwachten. 
Het blijkt uit alles, - en zo is het niet al
leen in het Zuiden - de wil om mede te 
werken is er in het algemeen wel, maar het 
juiste inzicht omtrent de wijze waarop ge
werkt moest worden, ontbrak. 
Nu die werkwijze vaststaat, kunnen wij uit
zien naar de juiste mensen. 'Daarbij kunnen 
wij voorlichting van provinciale- en dis
trictsmensen niet ontberen. Wanneer wij 
binnen niet al te lange tijd met een staf van 
bekw,ame medewerkers onze arbeid in volle 
omvang kunnen aanvangen, is de arbeid 
voor het Gedenkboek een aanzienlijke stap 
vooruit. Wat wij van onze LO- en KP-leden 
vragen, is er voor te zorgen, dat wij in elke 
provincie op de juiste mensen kunnen reke
nen. En dat zij straks aan onze inspecteurs 
correspondenten en journalisten, alle mede
werking zullen verlenen. 
Misschien zijn er, wien het wekelijks repe
teren van onze wensen met betrekking tot 
de geschiedbeschrijving danig gaat vervelen 
Het ligt onder ieders bereik, daaraan zo 
snel mogelijk een einde te maken. Hoe eer
der wij de grote trom in rust kunnen stel
len, hoe liever het ons is. Maar voorlopig is 
het nog gewenst, dat allen meedrummen om 
overal de slaap uit de og_en te doen wijken. 
Wij zijn vervelend. 
Acê:o_ord. 
Maar wij moeten het blijven zolang niet 
ieder zijn plicht heeft verstaan. 
Als je verlangt met rust gelaten te worden, 
dan zit er niets anders op dan eerst te doen 
wat er van je gevraagd wordt. 
Over de Vrijthof te Maastricht gleed de 
eerste koestering van het nieuwe lentezon
nelicht. Dat het ook z'n glanzen werpe over 
de puinhopen van de Zeeuwse hoofdstad, 
over de wriemelende mensenmassa's der 

· grote steden in het Westen, de Zwolse Pe
perbus, Oldehoverr en Martini.
De gemoedelijke Zuiderling en de stoere
man van het Noorden hebben jarenlang ge.
streden voor eenzelfde ideaal, nooit ver
loochenende de eiqen aard en inborst Thans
wacht hen nog één taak, nl. ons volk in te
lichten over onze geloofs- en vrijheidsstrijd,
zodat de toekomstige çi-eneraties daarover
geen onzeker geluid zullen vernemen. 
Er komt schot in de voorbereiding!!! 
Maar we zijn niet tevreden voor we achter 
het hoofdstuk "Voorbereiding" 100 pCt. kun
nen zetten. 



JAN NIKLAAS VELDMAN 
(,,JAAP"), 

Zoals Jan Nicolaas Veldman een correct zaken
man was, zo was hij ook een correct Nede"r
lander. Hiervan kunnen niet alleen zijn wapen
broeders, maar ook zijn vijanden getuigen. 
Toen hij zich in 1943 voor krijgsgevangen
schap moèst melden, was hij genoodzaakt om 
onder te duiken. Onder de schuilnaam "Jaap" 
kwam hij al spoedig -bij een KP. terecht. Zijn 
arbeidsterrein strekte zich uit over de provin
cies Holland en Brabant. En bij al zijn werk
zaamheden wist hij zich gedragen door de 
steun van zijn echtgenote, die steeds met hem 
mee vocht en· van al zijn plannen op de hoogt� 
was. 
Zijn durf en ondernemingsgeest, alsmede de 
zekerheid en vastberadenheid waarmee hij 
steeds zijn werk deed, stempelden hem tot de 
trouwe kameraad, die altijd en onder alle 
omstandigheden, bereid is zijn plicht te doen. 
De overval op de Weteringschans werd ook 
voor hem, zoals voor vele anderen, zijn laatste 
actie. Toen Jaap met zijn 'kameraden op de 
binnenplaats van de gevangenis omsi_ngeld 
was en zij na een korte, maar heldhaftige strijd, 
hun munitie verschoten hadden, antwoordde hij 
op een desbetreffende vraag van de Duitsers: 
,,Ik vecht voor God en mijn land." 
Ja, zo was het, hij was de harde werker, die 
de strijd tegen den bezetter bovenal geestelijk 
zag en deze wetenschap is voor zijn echtge
note een grote troost. 
Een dag na de overval is Jaap in de duinen 
gefusilleerd en op 27 Nov. 1945 vond hij 
naast vele andere strijdmakkers een laatste 
rustplaats op de Eregrafhof. 

FREDERIK JAN VAN ELBURG 

Zodra het nodig bleek 1llegaal te gaan werken 
was Frederik Jan van Elburg één van de eersten 
die zich inzette. 
Als assistent op de Boekelose Zuivelfabriek 
heeft hij met zijn patroon, die helaas nog, niet 
terug mocht keren, en met de Enschedése ille
gale vrienden vele onderduikers verwerkt. 
Vooral werden veel Joden verborgen en ver
zorgd. 
Het werd echter steeds moeilijker en onrus
tiger, zodat ook hij in Juli 1943 het slacht
offer werd van de S.D. Via Enschedé, Den 
Bosch en Haren, kwam Jan tenslotte in Vught 
terecht. 
Toen de geallieerden i� September 1944 na
derden, werd hij met vele anderen weggevoerd 
naar Sachsenhausen en vandaar naa, Dachau. 
Ook Jan heeft dus de verschrikkingçn van de 
kampen door moeten maken. Echter bij alle 
satanische middelen Jie toegepast werden en 
alle vernietigingen die uitgevoerd werden, bleef 
het geloof in Jezus Christus. Wat kon hij 
daarvan getuigen en wat zijn er heerlijke be
lijdenissen beluisterd in die helse kampen. 
Zijn lichamelijke toestand wa� enkelé weken 
voor de geallieerde legers Dachau bereikten 
zeer slecht. Maar ondanks de toestand waarin 
hij verkeerde, slaagde hij erin zijn woonplaats 
nóg te bereiken. Zo kwam hij op 22 Mei 1945 
in Enschedé. Zijn gebed om eens in het vader
land te mogen sterven sch�en dus verhoord te 
worden. 
Boven ieders verwachting evenwel trad herstel 
in en geleidelijk aan werden geest en lichaam 
weer beter. Helaas volledig herstel is het niet 
geworden, want na een half jaar kwam de in
zinking ten dode. 
Groot is het lijden van dezen jeugdigen strij
der geweest. Zoals hij zich vol Christenplicht 
gaf voor de zaak van Gods Koninkrijk, zo gaf 
hij zich ook voor Vorstin en Vaderland. Hij 
deed wat van hem verwacht werd. God gaf ons 
in hem een hard werker, die tenslotte toch nog 
als slachtoffer der Duitse terreur is gevallen. 
Onder enorme belangstelling is Jan op 24 
December 1945 ter aarde besteld. Het getuigde 
van de grote plaats die Jan in de verzetsbe
weging innam en hiervan werd ook aan de 
groeve getuigenis afgelegd. 

0 

Dr. JARL. RUINEN 
(FLIPSE) 

Zij, die het voorrecht gehad hebben met dezen 
groten mensenvriend te strijden voor vrijheid 
en recht, kunnen getuigen van de diepe over
tuiging, waaruit hij de kracht putte om voor 
allen een voorbeeld te zijn in de grote strijd. 
Zijn grote vaderlandsliefde en zijn .sterk ont
wikkeld rechtsgevoel stempelden hem tot een 
waar partisaan. Zijn mooi beroep (hij was arts 
te Ee) maakte het hem mogelijk vele Duitse 
maatregelen te saboteren. Dit was hem echter 
niet voldoende. Ook op ander gebied stelde 
hij zich beschikbaar. Geen gevaar of risico 
was, hem te groot. Uiteindelijk is het vervoer 
van wapens hem noodlottig geworden. 
Na enige dagen van marteling werd deze on
vergetelijke strijder op 28 Januari 1945 te Dok-
kum gefusilleerd. 
Een grote ontroering ging door de gelederen 
van de ondergrondse strijders en de gehele 
bevolking van het Noorden des lands. Moge 
zijn ziel de eeuwige r.ust vinden en moge het 
offer van dezen vrijheidsstrijder een bijdrage 
zijn voor een hecht fundement voor Vrede, Vrij
heid en Recht. � E. 



602 CORNELIS ZWART, 
Nassaustraat 3 Zaan
dam, geb. 12-2-1895, 
ill. werker C.P.N., 
gearr. door de S.D. op 
23 Nov. 1943, naar 

Weteringschans, 
25-2-44 naar Amers
foort, 11-10-44 naar
Neuengamme. Laatste
bericht Dec. 1944,
lag a� zieke in het 
Revier. 

603 KLAAS KEIMPE 
PATJE, Zuiderstraat 
22 Sappemeer, gearr. 
15 Juli 1944 te Aalter
veer bij Hoogeveen 
met 5 andere onder
duikers. Vanuit Hoo
geveen op transport 
naar Assen, vandaar 
naar Amersfoort en op 
8 September naar het 
C.C. kamp Neuen
gamme. Later vervoerd
naar kamp Huzum bij 
de Deense grens. Hier
het laatst gezien in half October 1944; na
dien niets meer vernomen.

504 Gerard van Putten, 
oud 20 jaar, lengte 
plm. 1.75 M., gearr. 
omgeving Elburg (ach
ter Putten) op 14 Mrt 
'45; vain Amersfoort 
getransporteerd naar 
waarschijnlijk Ham-
burg. Voor de bevrij
ding nog gezien . in 
Neuengamme. Vandaar 
waarschijnlijk vèrvoerd 
naar kamp Woblin. 
Woonde voorheen te 
Elburg. 

605 Gerrit Jan van de 
Veen, oud 23 jaar, 
donkerblond, trekt iets 
met linkerbeen, op 18 
Dec. 1944 gearr. door 
de S.D. en landwacht 
op boerderij van Os, 
Op 't Harde bij leger
plaats Oldenbroek voor 
pilotentransport. Van 
Amersfoort waarschijn
lijk naar Woblin, 
woonde voorheen te 
Elburg. 

606 "LANGE JAN", zeer bekende figuur in het 
P.D.A. te Amersfoort. Enige tijd Lager·
Altester, 1 e Block-Altester en na Juni 1944 
Sanitäter in K IV. Begin Oct. 1944 waarschijn
lijk naar Neuengamme vervoerd. 

,.DEN VIJAND WEERSTAAN". 

GraUs exemplaar ,roor aabestacnadea ,raa 

onze ,rerzetslachtoffers. 

M"l:!erdere malen is reeds bekend gemaakt, 
dat de "Voorloper" van ons Gedenboek bin
nenkort zal verschijnen. 
In deze voorloper geeft de Gedenkboek
commissie verschillende historische schet. 
sen van de LO- en KP-verzetsactie. Zij koes
tert o.m. de hoop, dat deze schetsen ons te
genwoordig geslacht nader tot de offers 
brengen, die ons volk voor de vrljhèld der 
natie heeft moeten brengen, en daarmede 
tevens tot de nabestaanden van de verzets
slachtoffers. 
Het brengt ons in herinnering, dat deze of
fers ons een plicht voorhouden tegenover 
deze nabestaanden. 
De Gedenkboekcommissie heeft gemeend 

hiervan ook zelf een voorbeeld te moeten 

geven en zij heeft daarom besloten voor 

rechtstreekse nabestaanden van de verzets

s!achtojfers van LO en LKP dit boek gratis 
ter beschikking te moeten stellen. 

Men richte zich hiertoe schriftelijk tot ons 
bureau (afd. Geden.kboek) onder vermelding 
van de naam van de(n) gevallene, met het 
verzoek om toezending van een enquête
formulier voor gesneuvelden. 
Ook met het oog op. het Gedenkboek en de 
Gedenkdag, die wij in de komende zomer 
D.V. hopen te houden, is het van groot be
lang, dat wij een volledige opgave hebben
van al onze gesneuvelde leden en mede
werkers.
Wij doen daarom nogmaals een oproep tot
al onze LO-ers _en KP-ers om ons de namen 
en adressen te willen opgeven van al hun 
vrienden en bekenden, die door hun illegale 
werkzaamheden in onze organisatie, zijn 
overleden of gefusilleerd. 

DE GEDENKBOEKCOMMISSIE. 

* 
• Er ts maar

_,,,,,. _,,,,,. 
een 

c;'edenkboek 

en 

werk ik 

daar 

aan mee. 

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 1e Etage, Amsterdam. 

Naam: ........................................................................................................................... . 

Adres: ........................... ............................. .............................................................. . 

Plaats: .......................................................................................................................... . 

Provincie: ............................................................... : ................................................... . 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwis�el/of bij aanbiedir.g van ecu postkwitantie betaald 
(Poorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting. 

REHABILITATIE H. E. BRÓUSTRA. 

(Oom Henk: Oom Arie). 

Het Hoofd P.OJD., district AppingedOill 
deelt mede, dat de Heer H. E. Broekstra 
te Bedum, in Juni 1945 werd gearres
teerd en enige tijd in arrest gehouden, 
omdat zeer bezwarende aanklachten te· 
gen hem waren ingediend. 
Door een uitgebreid onderzoek is than11 
komen vast te staan: 
l. dat de heer Broekstra geheel onschul
dig is aan hetgeen hem ten laste werd
gelegd.
2. dat de heer Broekstra tijdens de be
zetting juist 'n heel goede houding heeft
aangenom;n en door zijn illegaal werk 
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt

De heer Broekstra is op verzoek van de top 
der L.O. indertijd voor spionnage doelein
den toegetreden tot de NSB als sympathise
rend lid. Een zeer gevaarlijke rol, die hem 
bovendien na de bevrijding door misver
stand en kwaadspreken tijdelijk zijn vrijheid 
kostte. 
Alle krachten zijn in het werk gesteld om 
hem te rehabiliteren. Dit is thans gelukt. 
Wij vertrouwen, dat alle verdenking op hem, 
hierdoor weggevaagd zal worden en hopen 
dat de teleurstellingen door de behande
ling hem verder geen parten zal spelen. 

REDACTIE. 

.ADVER TENTIES 

(Bij antwoord moeten de nummers van 011ze 

advert-e11ties vermeld worden). 

Wie stelt een kamer, slaapkamer en keuken be
schikbaar voor jonge onderwijzersweduwe met 1 
kind. Man gefusilleerd. Brieven met opgave van 
prijs onder nr. 127 a. d. blad 

Oud K.P.-medewerker, 21 jaar, ongehuwd met 
goede algemene ontwikkeling, thans ais recher
cheur werkzaam, zoekt een passende werkkring 
b.v. als vertegenwoordiger, echter event. ook an
derszins genegen. Brieven onder nr. 128 a. d. blad. 

Oud-S.G.-er, 23 jaar,. electrotechnisch-Bankwerker, 
zoekt een hem passende betrekking, heeft diploma 
ambachtschool, en volgt een P.B.N.A.-cursus voor 
adsp.-constructeur en electrotechniek. Van goede 
getuigschriften voorzien. Brieven onder nr. 129 a. 
d. blad.

De Firma van Laanen, Aannemersbedrijf te Dinther 
(N.B.), vraagt voor wederopbouw en betonbouw 
enkele goede timmerlieden, metselaars en een be
kwame boekhouder met aannemersbedrijf op de 
hoogte. LO.ers of K.P.ers genieten de voorkeur. 

Gevraagd bedrijfsleider, ongehuwd, leeftijd bij 
voorkeur 25 à 30 jaar. Geref. of H., op boerde
rij groot 9.!/i H.A. Brieven onder nr. t 30 a. d. 
blad. 

Het Bestuur der School met den Bijbel te Hulzen 
(Nijverdal) vraagt een vast 011derwijzer en een 
tijdelijk 011derrvijzer, één van deze tevens als tij
delijk hoofd. Geen woning beschikbaar. Hulzen 
ligt tussen Hellendoorn en Nijverdal, plm. 2 km. 
van elk dezer plaatsen verwijderd. Prachtige om
geving. Bus- en treinverbinding met Almelo en 
Zwolle! Sollicitaties aan den voorzitter A. Tijhuis 
te Hulzen-Nijverdal. 

De Heer en Mevrouw Kuypers-Sepers geven met 
grote blijdschap en dankbaarheid kennis van de 
gebaorte van hun zoon 

HUBERTUS CORNELIS 

Rotterdam, 4 Maart 1946. 
Statensingel 169 a. 
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NU "DE ZWERVER" VERDWIJNT ....

L
ANG "dreigde" het reeds, maar nu zal 
het er toch van komen. Ik ben me er 
van bewust, dat dit klinkt als een ge
meenplaats, maar toch kan ik het niet 
anders voelen en zeggen: ,,dreigen" was 

het juiste woord van te voren en nu het gebeurd 
is, k�n�en we niet anders spreken dan van een
,,verlies . 
Op onze laatste spreekbeurt in Kampen heb ik 
dat reeds gepoogd te zeggen, maar aangezien Oom 
Frits er toen zelf bijzat, was dit een onbegonnen 
werk. Want of die man nu op de preekstoel staat 
of er onder zit, praten moet hij. Je kunt hem drie 
kwart van de beschikbare tijd toestaan, doch dan 
ben je van het laatste kwart nog niet zeker. 
Oom Frits praat en moet praten - en gelukkig 
maar! Dit neemt echter niet weg, dat ik nu maar 
mijn toevlucht zal nemen tot de blijvende :;;;:_werver,
om ten afscheid iets tot en over den verdw11nenden 
Zwerver te zeggen. 
Ik geloof, dat ik daartoe het recht heb. Want al 
dateert onze persoonlijke kennismaking eerst van 
de tijd, dat Oom Frits in battle-dress de linie door
brak, toch heb ik heel ·wat met hem opgetrokken 
sinds de dood van pater Lodewijk en op die toch
ten van Rotterdam naar Groningen en dan nog 
eventjes terug naar Roosendaal heb ik hem mee
gemaakt, zoals hij is: een bezorgde en zorgzame 
vader - een onbetaalbare reisgenoot (het heeft me 
dan ook heel wat geld gekost) - een hartelijk -
belangstellende vriend - een altijd ad rem z;inde 
plager - een verstandige raadgever - een on
verwoestbare idealist - een man met een ontzag
gelijk groot en warmkloppend hart en ...... een nooit 
te remmen prater. 
Onder dat laatste zou ik een streep willen zetten 
en herhalen: gelukkig maar! Want wat die man 
al bij en voor elkaar ge_praat heeft, kan alleen 
God berekenen en vergelden. Hij praatte een ge
organiseerd verzet over heel Nederland bij elkaar 
- in dagen van tegenslag en depressie praatte hij
alle moedeloosheid weg en een onwankelbaar ver
trouwen op God er in - als het hier of daar scheef
dreigde te gaan praatte hij de juiste en enig-ware
geest voor, waarin gewerkt moest worden. Hij praat·
te tot de bevrijding eindelijk kwam en...... moest 
toen nog praten. 
Nauwelijks waren de Canadezen binnen of Oom 
Frits kwam ook eens praten; en terwijl wij allemaal 
zaten te springen om naar huis te gaan en de zaak 
zo spoedig mogelijk te liquideren, kwam hij met 
nieuwe ideeën, nieuwe plichten: ,,Nu moesten we 
eens gaan praten met het Nederlandse volk!" Toe 
maar! 
Oom Frits praatte echter door en won het. De 
andere partij was sprakeloos bij zijn woordenvloed 
en zag met inspanning van alle krachten nog juist 
kans om in het midden te brengen: ,,Goed, maar 
dan begin jij er maar mee." 
En de Zwerver ging opnieuw zwerven. Hij mat zich 
een pater aan in de persoon van Lodewijk; en 
staande tegen de geestelijke achtergrond van het 
verzet ging deze nieuwe coalitie van Dominé en 

priester spreken over een herrijzenis, een hernieu
wing, een wederopbouw van Nederland op de enig 
ware Hoeksteen, die Christus is. 
Het is een zegetocht geworden van maanden, van 
bijna een jaar lang. En nu we 'een punt moeten 
zetten, lijkt het me goed om nog even terug te 
zien QP die k.m. lange weg - misschien dat Oom 
Frits zich er dan ook mee kan verzoenen, dat ik 
deze krabbel geschrevrn heb. De oorspronkelijke 
bedoeling van deze spreekbeurten was, om de 

,,mensen" te laten zien, dat het geen kwajongens
werk was geweest en dat onder die eenvoudige zer
ken en kruisen op bijkans alle kerkhoven van ons 
land geen avonturiers of jong-overmoedige heet
hoofden rusten maar helden, die allen uit vader
landsliefde en bovendien voor verreweg het grootste 
deel uit christenplicht hun toekomst-idealen en 
mogelijkheden offerden. I'k hoop, dat de Zwerver 
dat bereikt heeft, en ik geloof het ook wel; maar 
wat hij zeker bereikt heeft, is wel niet het oucle 
laaiende enthousiasme, doch de veel kostbaardere 
stille bezinning bij onzt honderden eigen jongens 
en meisjes - bij onze mannen en vrouwen, die 
na deze ruige jaren en het nooit-aflatende gevaar 
- deze vrijheid bereiken mochten. Mogelijk, dat
men zich dit wel eens te weinig realiseert, gezien
de vraag: waarom we als maar blijven spreken over
die geestelijke achtergrond. Persoonlijk vind ik het

\ 

echter een van de rijkste vruchten, dat met en door 
die spreekbeurten aan onze eigen mensen - en 
nu denk ik bij voorkeur aan de jongeren onder 
ons - de rust, de vrede, het zelfvertrouwen weer 
werd geschonken. Want het is en blijft een be
angstigend feit, dat de bevrijding ons niet alleen 
niet bracht, wat we eens in onze naïviteit meenden 
te mogen verwachten, maar bovendien - en dat 
is oneindig veel erger - door de minzaam neer
buigende laatdunkendheid van heel veel "tegen
woordige" grootheden is bij honderden van onze 
mensen het vertrouwen in zich zelf en de zaak, 
welke zij dienden, geschokt. ,,Is <lan alles toch een 
vergissing geweest?" ,,Was het dan toch dom en 
naïef, om in die jaren je vrijheid en je jonge ieven 
te wagen?" 
leder kent daarvan de voorbeelden in eigen omge
ving. Op de laatste top-vergadering hebben we 
daar nog druk over gesproken. In de spreekbeur
ten van Oom Frits, is echter al een geneesmiddel 
geboden. Gezien tegen die geestelijke achtergrond 
- ook al ben je je die in de bezettingsjaren niet
ieder ogenblik bewust geweest - was onze strijd
goed - was naast de dood van onze vrienden ook 
onze inzet gerechtvaardigd - is het geen gevaar
lijk kinderspel geweest.
Zeker, ieder die overwogen en bewust de verzets
weg insloeg was ervan overtuigd; maar het gaat
niet om wat wàs, maar om wat nu is, ook nu mogen
en kunnen en moeten we ervan overtuigd zijn.
Jongeman en jong meisje - ik weet, dat je omgeving
je erop aanziet en dat honderdin een oprecht mede
lijden met je hebben, dat je eens zo dom bent ge
weest om daaraan mee te doen, maar weet je,
waarin ik als in een vaste overtuiging geloof:
"Men" kan om ons lachen - ,,men" kan schamper
en zelfs schimpend spreken over die "ondergrondse"

, - ,,men" kan je zelfs zover brengen, dat je angst
vallig bij een nieuwe kennismaking verborgen houdt, 
dat_ je eens illegaal werkte - maar als het tijdens 
ons leven - wat God verhoede - nog eens nodig 
mocht worden, dan komen we allemaal weer -
zonder uitzondering - alleen we beginnen vroeger 
en doen het intenser. 
Met deze uithaal zwerf ik schijnbaar wat al te 
vei- van "De Zwerver" af, maar toch was dit 
nodig, om enigszins de betekenis - ook voor ons 
zelf - te begrijpen van een man als "De Zwerver", 
die zó dacht en duizenden anden;n zó leerde den
ken, moed hebben en leven. 
Heb ik dan teveel gezegd, als ik zijn verdwijnen 
een "verlies" noemde? Toch kon deze "Zwerver" 
bij Gods genade en eigen rusteloze inspanning niet 
anders doen, dan gehoor geven aan zijn opdracht: 
zwervend verder trekken, om in een verheidensd 
deel van ons land als sprekend over God en de 
Goddelijke zaken te bouwen aan ons nieuwe Ne
derland. 
Oom Frits - de Zwerver - Ds. Slomp - God 
moge je belonen met Zijn Zegen - wij danken je 
- niet in het minst hij, die zo lang met je mee
mocht zwerven:

PASTOOR VICTOR. 



,Hallot 
',' Met Henkî Ja, Kees, vertel het eens. 

Zeg kerel, luister eens. We hebben vanavond 
een reunie, met de bedoeling gegevens voor 
het qedenkboek te verzamelen. Ben jij ook van 
de partij? 
Ja joh, weet je wat het is? Eigenlijk zou ik van
avond juist een artikel voor "De Zwerver"
schrijven, maar ja, nou ja, weet je wat. Dat 
gedenkboek moet toch ook klaar; dat is van 
nationaal belang . .,De Zwerver" vullen ze wel
met artikelen van H. v. R. en Frits. Goed, ik 
kom; het wordt inderdaad tijd, dat we er wat 
aan gaan doen 
Ja, ik hoorde, dat ze uit andere streken al zo 
veel brieven hebben We mogen niet achterblij
ven. Cor, Rudolph en Bertus komen ook. 

All rjght. Tot een uur of acht. 
Goed, so long hoorl Bonjour, Henk. 

STICHTING 

HERSTELUNGSOORDEN 

Uit verschillende delen van het land krijgen wij 
berichten, dat men over de activiteit van de Stich· 
ting Herstellingsoorden, inzake het verkrijgen van 
geldmiddelen niet helemaal tevreden is. 
Hiertoe worden namelijk avonden georganiseerd, 
waarvan de opbrengst dan voor de Stichting Her· 
stellingsoorden is. Het gaat nu over de aard van 
deze avonden. Men meent, dat die niet voldoende 
in stijl zijn met het gestelde doel. Soms is het een 
misplaatste toneelvoorstelling, soms een bonte avond, 
soms lijkt de avond bedenkelijk veel op een caba
ret. Dit alles wekt de ergernis van de oud-illegale 
werkers op. 
Nu moet men hier in de eerste plaats in het oog 
houden, dat de Stichting Herstellingsoorden en de 
Stichting 1940-'45 twee aparte organisaties zijn, 
waarvan de eerste alleen zorg .draagt voor herstel 
van oud-illegale werkers in een geschikte omgeving. 
Wel is er contact tussen deze twee organisaties 
en is de overeenkomst getroffen, dat de Stichting 
Herstellingsoorden in algemene zin onder de ver
antwoordelijkheid van de Stichting 1940-'45 werkt. 
Uit dit alles volgt, dat de wijze van geldinzamelen 
voor de Stichting Herstellingsoorden niet zo'n de
licate zaak is, als voor de Stichting 1940-'45. De 
middelen van de eerste Stichting zijn in het alge
meen onbruikbaar voor de Stichting 1940-'45. 
Houdt men dus in het oog, dat het organiseren 
van avonden niet gebruikt wordt voor de hulp aan 
nagelaten betrekkingen, dan blijft nog de vraag 
over, of de uitvoering van de geldinzameling door 
de Stichting Herstellingsoorden op gepaste wijze 
geschiedt. Tegen een muziekuitvoering of tegen een 
lezing zal wel niemand bezwaar hebben. En al moch
ten er zijn, die het gebruik van toneeluitvoeringen 
voor dit doel niet toejuichen, zij zullen er zich in 
schikken, wanneer het over een waardig toneelstuk 
gaat. Bonte avonden, cabarets enz. zijn, hoe men 
er verder ook over denken moge, onkies, in ver
band met het gestelde doel. 
Het is ons bekend, dat er in dit opzicht een aantal 
misplaatste avonden georganiseerd zijn en we be
treuren het, dat daardoor ook de Stichting 1940-'45 
in discrediet is gekomen. 
Er is natuurlijk wel een oplossing voor dit alles, 
maar de sleutel hiervan ligt voornamelijk in han
den van de Stichting Herstellingsoorden. Zij moet 
haar beloften nakomen overal in het land, 
waar ze tot organisatie van een avond willen ge
raken, uitvoerig overleg plege1.1, met het bestuur 
van de Stichting 1940-'45 ter plaatse, met name 
inzake het programma. Waar dit niet geschiedt, 
zullen van tijd tot tijd ongelukken gebeuren. 
Aan onze mensen vragen wij om in alle gevallen, 
waarin zij zich beklagen over het optreden van 
de Stichting Herstellingsoorden, het bestuur van 
die Stichting en de Stichting 1940-'45 op de 
hoogte te brengen. 

H. v. R.

15 MAART 1946 

Een huivering vaart door mijn leden, 
Nu ik het zwart op wit zie staan: 
Blokzijl zal morgen 't vonnis ondergaan, 
Het peloton is aangetreden. 

Mijn hart, dat schreeuwt om heilig recht, 
Krimpt even in om deze bitfre nood: 
Een man, die wéét het tijdstip van 

zijn 'dood, 
Wiens zaak voor eeuwig is beslecht. 

Moet 'k dan niet denken, aan zo ' 
groot getal 

Van hen, die zwaar en dapper streden, 
Die zelf, en in hun dierb'ren, leden 
En die hij mede hielp ten val? 

Vergeet 'k dan hem, die mooglijk in 
dezelfde cel 

Zijn vonnis wachtte en die ook wel wist, 
Dat over zijn jong leven was beslist, 
't Welk hij beminde, diep en fel? 

Zijn lijf, door kogels wreed geschonden, 
Heeft van geen laatste zorg geweten, 
Werd ruw en achtloos weggesmeten, 
We hebben 't overschot zelfs niet 

gevonden. 

Al deze smart vlamt wild in mij omhoog. 
Het bloed, het leed, de goede zaak, 
't Roept al om recht, al past geen wraak. 
De tranen staan ons nog in 't oog. 

En toch, nu de beslissing viel, 
Ik 't vonnis in de bladen heb gelezen, 
Komt uit mijn hart de beê gerezen: 
Rechtvaardig God, neem Gij zijn ziel. 

D. v.d.S.

,,Stel niet uit tot morgen, wat ge heden duen kunt". . . . voor ons &edenk�oek. 

2 1 M AAR T 
Vorig jaar zal het weer einde Maart goed zijn ge
weest. In elk geval wijst mijn kamp-, kalender" van 
toen aan, dat er elke dag, de hele week door, 
luchtalarm was. Op een ander papiertje staan weer 
gegevens, dat wil ik straks nazien. 
Bij de data staan nog andere getallen vermeld, heel 
klein. 
Zo: 18-29. Dat betekent: 
negen en dertig weken geleden kwam ik met een 
transport in dit SS-Arbeitslager. 
bij 21 staat 43 - drie en veertig weken Duitsland. 
bij 22 staat 73 - drie en zeventig weken na de 
arrestatie. 
bij 23 staat 54 - vier en vijftig weken concen
tratiekamp. 
Ingewikkeld? Dat valt mee, voor elk nieuw kalen
derblaadje, dat ik tekende, was het voor de Zon
dagen, de Woensdagen, de Donderdagen en de 
Vrijdagen zaak, de reeks zonder meer te vervolgen. 
Zo liet ik voor de week van de bevrijding bij Vrij
dag 27 April 59 staan, bij Donderdag 26 April 78. 
Mijn gevangenschap duurde dus 78 weken plus 
1 dag of anderhalf jaar. 
Maar ik ben begonnen over het weer en ik ver
telde al, dat er een papiertje is, waarop gegevens 
daarover staan. Hier is het stapeltje. De laatst ge
noteerde gegevens zijn van 27 April, de dag van
de bevrijding. " 
19 Maart nachtvorst, mooie zonsopkomst, zon, zon, 
zon. 
25 Maart zeer zachte nacht, droog, vorst tegen 
zonsopkomst, zon, zon, zon. 
Achter de tussenliggende dagen staat ongeveer 
hetzelfde genoteerd. 
Waarom ik over het weer ben begonnen? De laat• 
ste week heeft elke dag de zon geschenen. Alle 
takken botten, het gras wordt groen, de eerste bloe
men komen kijken. 
Nu ik dat alle dagen zie, moet ik aan voorjaar 
1945 denken, toen we nog geen Rijnoffensief ken
den. Hoe lang zou 't nog duren? De voedselpositie 
werd niet beter. Ik raadpleeg mijn aantekeningen, 
mijn "eetkalender" van 18/3 tot 24/3. ,,Brotzeit" 
dagelijks 1/10 (± 150 gr.), 3 x 'n stukje "Schmalz". 
Middagkost gedroogde koolraap in water, 'n min· 
netje er achter, in de rubriek "vlees" een ?. 
Avondbrood afwisselend 1/4 en 1/5 kuch, belegging 
voor de hele week. 1 lepel jam op Zondag, 1 lepel 
kwark op Zaterdag, 2 maal 'n stukje "Schmalz" en 
2 x 'n schijfje worst, elke dag koffie, thee of soep 
(troebel water) toe. 
In vergelijking met andere kampen was het bij ons 
zo slecht nog niet. Ik hoor nog wel de opmerking 
van één der Holl. Häftlinge: ,,die koolraap is niks 
dan cellulose. Mijn maag is nog steeds geen pa
piermolen". 
Wat deze voedselsituatie met het weer te maken 
heeft? 
Vandaag zag ik een rozet van de paardebloem 
door het gras komen. En deze rozetten waren onze 
dagelijkse bijvoeding, met klaverzuring en kervel, 
bij , Brotzeit", middagkost en avondeten. Als we 
even de kans zagen tussen de werkuren, kropen 
we over het grasgedeelte van het fabrieksterrein en 
zochten de prilste paardebloemrozetten, de haast nog 
opgerolde jonge blaadjes van de zuring, de rag
fijne takjes van de kervel bijeen in onze etens
schaal. Dan vlug wassen onder de kraan, uit laten 
lekken en hakken, alles zo mogelijk onder werktijd. 
Een jampot geheel aangestampt gevuld mee naar 
het Lager g�f, voor den buurma!1 mee, een heerl!jke 
garnerino van de soep. een fnsse broodbeleggmg, 
de koolr;apsoep bond je ermee, zonder iets was het 
een goede buikvulling. En als je dan zout of azijn 
had kunnen organiseren, maakte je een uitstekende 
sla. 
Gelooft U, dat ik na de bevrijding nog eens "ge
graasd" heb? 
Nu is het voorjaar weer ontwaakt. 

68959. 



�=======,,ER ESCH U L D"========� 
Laten we den lezer meteen uit de droom hel· 
pen. Dit is de titel van een boekje, uitge
gegeven door V.V.G., Voormalig Verzet 
's-Gravenhage. Dit boekje behandelt een 
ontwerp van wet voor de voorziening in 
pensioenen van nagelaten betrekkingen van 
gevallenen uit het verzet. 
Op het eerste gezicht doet het sympathiek 
aan, dat de V.V.G. zich hiervoor interes
seert en een plan ontworpen heeft. Ondanks 
alle goede bedoelingen is echter de ach
tergrond van dit alles heel wat onsympa
thieker. 
De historie is in het kort deze, dat iemand 
uit ambtelijke kringen, reeds in de bezet· 
tingstijd, een ontwerp van wet gemaakt 
heeft. Dit ontwerp werd door de V.V.G. 
aanhangig gemaakt op het Departement. Of 
het daarbij wijziging ondergaan heeft, is ons 
niet bekend. Na vele besprekingen heeft 
men tenslotte het ontwerp in druk doen 
verschijnen en toegezonden o.a. aan alle 
Kamerleden. 
Bestond er dan geen Stichting 1940-'45?
De heren waren op de hoogte. Zij hebben 
intussen niet gedaan, wat van hen ver
wacht kon worden, nl. langs de hierar
chieke weg hun ontwerp aanhangig te ma. 
ken. 
Wel hebben zij in een mondeling onderhoud 
op de GAC over hun plannen verteld en be
loofd het ontwerp op te zenden. Dat is in
tussen nooit gebeurd. Tot de Stichting zelf 
heeft men zich niet gewend, wel tot een 
hoofdbestuurslid, wien men het ontwerp ter 
controle toezond, maar voordat deze heer 
tijd gehad had om adem te halen, voordat 
hij aan de lezing begon, kwam het druk
werk al uit. 
Dat is geen methode heren, dat is princi
pieel onjuist en de practijk zal U en ons
leren en heeft dat reeds gedaan, hoe scha
delijk Uw handelwijze voor de nagelaten 
betrekkingen is geweest. 
Ten eerste is hier een belangrijke tactische 
fout gemaakt. Men heeft de goodwill van 
de Stichting schade gedaan door buiten de 
Stichting om op het Departement over dit 
onderwerp besprekingen te arrangeren. 
Men heeft dat eveneens gedaan door het 
ontwerp in het land te verspreiden. Men 
heeft dat vervolgens gedaan door de "Vrije 
Pers", een blad, dat in het Noorden uit
komt, suggesties te geven voor een artikel, 
waarin zo ongeveer staat, dat de V.V.G. 
nu eindelijk het initiatief heeft genomen om 

Voor de vestiging van tal van bedrijven zijn in
gevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 vesti· 
gingseisen vastgesteld. 
Daartoe behoren het bezit van het Middenstands
en het betreffende Vakdiploma, terwijl tevens de 
eis van credietwaardigheid wordt gesteld. 
In de bezettingstijd ontbrak evenwel aan de ille
gale werkers veelal de tijd voor studie; velen, die 
een cursus volgden om de genoemde diploma's te 
behalen, moesten daarmee ophouden en tal van 
anderen hebben niet eens de gelegenheid gevon
den, met die studie te beginnen. 
Het is dan ook geen wonder, dat bij ons Afwik
kelingsbureau tal van brieven zijn ingekomen met 
de vraag, of de oud-illegale werkers, die hierdoor 
zijn gedupeerd, niet geholpen kunnen worden. 
Gelukkig kan worden medegedeeld, dat voor het 
verkrijgen van een vestigingsvergunning aan oud-

FATSOEN 

Wij treffen nogal wat bladen aan, die met een ze
kere vrijmoedigheid artikelen uit "De Zwerver" 
overnemen. 
Dat is op zichzelf een verblijdend verschijnsel, 
maar het is niet altijd met inachtname van de re
gelen van het fatsoen, dat men deze artikelen 
overneemt. Men vergeet namelijk nogal eens de 
bron erbij te vermelden. 
Voor procederen en het sturen van kwitanties in 
dergelijke gevallen voelen we niet zoveel. We zijn 
echter geneigd in de toekomst te publiceren, welke
bladen zonder voorkennis van de. Redactie en/of
zonder bronvermelding, artikelen uit ons blad 
overnemen. 

REDACTIE. 

de zorg voor de nagelaten betrekkingen, 
van staatswege op te nemen met het De
partement. Tussen haakjes, dat laatste is1 
natuurlijk een aparte onwaarheid, want de 
Stichting 1940-'45 is daarmede al .bijna een 
jaar bezig en is op weg te slagen. 
Men begrijpt, wat voor indruk het in het 
land moet wekken, wanneer langs de nor
male kanalen (Stichting 1940-'45) en langs 
abnormale kanalen (V.V.G.) plannen open
baar worden gemaakt. De verwarring wordt 
grenzenloos en het vertrouwen in de eens
gezindheid van de illegaliteit en met name 
in de activiteit van de Stichting 1940-'45
wordt (ten onrechte) ondermijnd. In plaats 
van de zaak te dienen, wat men ongetwij
feld beoogd zal hebben, heeft men de zaak 
van de Stichting hierdoor, vooral ten De
partemente, schade gedaan en daarmede 
de zaak van de nagelaten betrekkingen. 
Dit feit is zo simpel, dat het ons onbegrij
pelijk voorkomt, dat de V.V.G. door deze, 
overwegingen, niet weerhouden is van haar 
destructief werk. 
Destructief inderdaad, want als er al goe
de gedachten in het ontwerp zouden ste
ken, dan zouden die bij de Stichting aan
hangig gemaakt moeten worden. Nu ze di
rect bij het Departement aanhangig ge
maakt zijn, gaan ze verloren door fouten, 
die uit de aard der zaak in dit ontwerp 
moeten zitten. 
En dat laatste slaat op ons materieel be. 
zwaar tegen deze handelwijze. Wij willen 
niet ingaan op dit ontwerp in een gedetail
leerde analyse: maar we constateren al· 
leen dit feit, dat de knapste koppen op dit 
gebied, wanneer ze zelfstandig een ont· 
werp zouden maken, onherroepelijk een 
verkeerd ontwerp zouden produceren. De 
Stichting 1940-'45 heeft nl. een historie, zij 
heeft sinds 1944 haar plannen ontwikkeld 
en de eisen van het Departement moeten 
tezamen met deze plannen en met de ont
wikkeling van de Stichting in het land in 
harmonie gebracht worden. Wordt de Stich
ting 1940-'45 in dit ontwerp vergeten, dan 
hangt het wetsontwerp in de lucht. 
De figuur, die de V.V.G. gekozen heeft, Is 
in de stakingswereld beter bekend als die 
van onderkruiper. Kruip naar boven he
ren, langs de ordelijke weg, via de Stich· 
ting en breek Uw actie, die in feite op een 
dlsqualificatie van de Stichting uitloopt, on
middellijk af. 
Uw geste is onwaar en onwaardig. 

H. v. R.

illegale werkers thans tijdelijke ontheffing kan 
worden verleend van de daartoe gestelde eisen. 
Aan betrokkenen worden dan echter bepaalde 
voorwaarden gesteld, bijv. met betrekking tot de 
termijn, waarbinnen zij alsnog de genoemde di
ploma's moeten beh1len. 
De oud-illegalen, die hiervan gebruik wensen te 
maken, kunnen zich in eerste instantie het beste 
wenden tot de Kamer van Koophandel in hun 
ressort. 
Het zal voor vele oud-mede-strijders niet meeval
len om na hun vestiging opnieuw of voor het eerst 
aan de studie te gaan om vorengenoemde diploma's 
te behalen; in de bezettingstijd waren zij even
wel niet voor een kleintje vervaard; laten zij -
zij het op ander gebied - ook nu tonen, wat ze 
kunnen. De weg is thans tenminste vrij. 

EXCURSIE NAAR "WEERBARE 
DEMOCRATIE", 

A. J. M. 

Bij voldoende belangstelling zullen er van
uit Utrecht enkele excursies plaats vinden 
naar de tentoonstelling "Weerbare Demo· 
cratie". De firma Hagenouw heeft hiervoor 
enkele autobussen beschikbaar gesteld, die 
des Zaterdags 3.00 uur n.m. zullen vertrek. 
ken vanaf haar garage aan de Moreelse
laan te Utrecht. Gegadigden kunnen zich 
opgeven bij den heer N. J. Woortman (.,Ger. 
rltsen'l), Mo.relstraat 65 I te Utrecht. De 
kosten bedragen f 3.- inclusief de entrée
prljs voor de tentoonstelling. 

X-old u..elwiag, u..an, de ,pi,e.n.ailu!. 
(J.('Á,gacteAituJ det � . .ll. e.

o.p, 20 »iaa1tt 1946. 

Zoals bekend komt de G.A.C. slechts zelden meer 
in plenaire vergadering bijeen. De afdoening der 
zaken is gedelegeerd aan het Bureau. 
Voor beslissingen over enkele principiële aangele
genheden is de G.A.C. op 20 Maart 1946 nog 
eens in plenaire vergadering bijeen geweest. 
Op de voorlaatste bijeenkomst der G.A.C. is uit
voerig gediscussieerd over de vraag, wanneer de 
G.A.C. zou moeten worden opgeheven. Daarover 
liepen de meningen sterk uiteen. Aan het Bureau 
is toen opgedragen om op de volgende plenaire 
vergadering der G.A.C. met een voorstel te komen.
Hoewel het Bureau van oordeel was, dat het vast
stellen van het tijdstip, waarop de G.A.C. moet 
worden opgeheven, altijd betrekkelijk willekeurig 
zal worden gekozen, zo meende het toch, dat het 
niet geheel van zin ontbloot zou zijn, om de slot
zitting der G.A.C. te houden omstreeks de dag, 
waarop de nieuw gekozen Kamer bijeen zal komen. 
Ook thans waren de meningen der G.A.C.-leden 
aanvankelijk nog verdeeld; sommigen wensten de 
datum van opheffing eerder vastgesteld, anderen 
wilden de mogelijkheid openhouden om de G.A.C. 
nog langer t� doen voortduren. Uiteindelijk is toch 
het voorstel van het Bureau met algemene stemmen 
aanvaard. 
Een volgend punt' van belang was de bespreking 
van het Memorandum aan de Ministerraad; in dit 
Memorandum wordt uitvoerig uiteengezet, dat men 
van Regeringswege met tal van adviezen der G.A.C. 
geen, althans onvoldoende rekening heeft gehouden, 
zowel op sociaal gebied als op het terrein van de 
zuivering en de berechting. Mededeling kon wor
den gedaan, dat er van de Ministerraad een schrij
ven was binnnengekomen, waarin de bereidheid 
tot uitdrukking werd gebracht om een delegatie 
van drie personen, gekozen door en uit het Bureau 
te ontvangen om al de betreffende kwesties nog 
eens te bespreken. Bedoeld Memorandum zal in 
extenso worden opgenomen in het eerstvolgende 
nummer van het Mededelingenblad der G.A.C. en 
onze lezers zullen daarvan dus te zijner tijd ken
nis kunnen nemen. 
De meningen liepen zeer uiteen over het opnemen 
van contact met de buitenlandse verzetsbewegingen. 
Deze zijn verenigd in een Unie. Enerzijds werd be
toogd, dat een toetreding tot een dergelijke Unie 
ons in politiek vaarwater zou brengen en dat een 
deelname te minder zin had, omdat de G.A.C. toch 
omstreeks September 1946 zal worden opgeheven, 
anderzijds was men van mening, dat een dergelijk 
contact bevruchtend kan werken op de arbeid der 
G.A.C. Besloten werd, enige afgevaardigden te 
zenden naar het Internationale Congres, dat door 
bedoelde Unie in Praag wordt belegd om nogmaals 
poolshoogte te nemen van de doelstellingen en 
werkwijze van de Unie. 
De overige agenda-punten leverden niets meer op, 
dat vermeldenswaard is. 

Het plaatsen van een 

,,In Memoriam" 

A. J. M. 

Het is nodig om er even de aandacht op te vesti
gen, dat in ons blad de artikelen, onder de rubriek 
"In Memoriam", geplaatst worden in volgorde van 
binnenkomst. 
Gezien het feit, dat we nog een groot aantal foto's 
hebben liggen, zijn we verplicht ons aan deze stel
regel te houden. 
Correspondentie hierover gelieve men zoveel mo
gelijk te vermijden. 
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WELNEE, NATUIIALUK OVER HEf 

GEDE�OEK. 

Geen ééndagsvlieg 

De étalages liggen vol. 
Vol met dure boeken. 
Boeken over kampellende en over het verzet. 
De oogst is zo overvloedig, dat velen onzer er reeds 
geen weg meer in weten te vinden. Voor den bui
tei:i.staander is dat zelfs ,volstrekt onmogelijk. Hij
gnJpt naar datgene wat t meest wordt aangepre
zen. 
Het is volkomen uitgesloten zich uit die chaos 
een juist beeld te vormen van de leidende gedachten, 
die het verzet droegen, zich ook maar enigermate 
een voorstelling te maken van omvang en aard der 
illegaliteit. 
De meeste van die boeken zullen eendagsvliegen 
b)ijken. Voor ee_n enkele stonde glanzen hun pa
pieren vleugels m het licht, doch dan zinken ze 
snel vergeten weg en worden vertrapt in het slijk 
van de tijd. 
Ons g�denkboek ligt nog niet in de étalages, waar
voor zich het koopzieke publiek verdringt. 
Gelukkig niet. 
Want het kan en mag géén ééndagsvliegje zijn. 
Het zou waarlijk niet moeilijk zijn in korte tijd 
iets in elkander te zetten, dat wat omvang betreft, 
alles wat tot nu toe verscheen, in de schaduw zou 
stellen. Het zou zonder twijfel mogelijk zijn met een 
serie denderende verhalen te komen, waaraan de 
grote massa zich onmiddellijk zou vergapen. Een 
boek om over te praten. 
Maar dat doen wij niet. 
En daarom ligt ons gedenkboek nog niet in de 
étalages. En zal het nog geruime tijd duren voor 
het er komt. 
Het gedenkboek van de L.0.-K.P. zal een waar
dig gedenkschrift moeten zijn; een document, dat 
de toets der critiek ten volle zal kunnen doorstaan; 
geen samenraapsel van ongecontroleerde en opge
blazen verhalen; geen verheerlijking V'an deze of 
die belangrijke figuur. 
De bezwaren, die wij onder onze mensen ont
moeten, zijn dikwijls ook de onze. Zij praten liever 
niet, over hetgeen zij presteerden. omdat zij het 
niet belangrijk achten, blijven liever in de scha
duw, maar zijn bang, dat degenen die in de bezet
tingsjaren in de schaduw leefden, thans voor het 
voetlicht zullen treden. Dat gevaar onderkennen 
wij zeer goed. En er is maar één methode, waar
door het bezworen kan worden. Dat kan alleen, 
wanneer niemand zich door te grote bescheidenheid 
laat weerhouden ronduit over zijn werk te praten. 
Gekleurde verhalen zullen wij door een intensief 
controle-systeem tot hun ware proporties weten te
rug t� brengen. 

Zo alleen kan een werk tot stand komen, dat 
ten volle verantwoord is. 
Wij kunnen niet buiten critiek. 
Maar wacht niet met Uw critiek tot het boek er is. 
Voordien zult ge gelegenheid hebben invloed te 
oefenen op de samenstelling. 
Verzuim die kans niet. 
Gij zijt het verplicht tegenover het nageslacht. 

D 
e moffen wilden een zo volledig mo
gelijke registratie van de arbeids
krachten in alle bedrijven hebben. 
Hiertoe werd de medewerking van 
de vakgroepen ingeroepen om het 

zgn. Z-kaarten-systeem, U.K.-Verfahren ge
naamd, toe te passen. 
Alle bedrijven moesten hun arbeiders regi
streren door een Z-kaart in 3-voud in te 
vullen. E�n van de drie ging naar de vak
groep, die haar advies gaf of het noodza· 
kelijk was of de bewuste arbeider in het 
desbetreffende bedrijf aanwezig was. Daar
na ging de tweede kaart naar het arbeids
bureau voor een zelfde behandeling (mis
handeling). Als dit geschied was, waren de 
bedrijven voor 

"
uitkamming" gereed. 

Dit was geenszins naar de zin van de jon
gens van de KP. De verschillende toppen 
zouden in onderhandeling treden met de in
stanties, welke deze aangelegenheden be
handelden, om langs die weg van mede
werking verzekerd te zijn. 
De groep Soest was eveneens de mening 
toegedaan dat er iets op het gebied van 
de Z-kaarten gedaan moest worden en liefst 
zo spoedig mogelijk. 
Wim L. toog op onderzoek uit. Allereerst 
naar Zwolle, waar hij zelf op het Rijksbureau 
voor Werkverschaffing in de provincie 
Overijse! gewerkt had. Hij had daar enige 
goede relaties, die voor dit geval benut 
konden worden. Hij vernam er dat de di
recteur er prijs op stelde het geheel zo 
snel mogelijk klaar te hebben om de Duit
sers de zaak in handen te geven. Nu dat 
was dus meteen prijs. Afgesproken werd 
dat hij ogenblikkelijk een telefoontje zou 
krijgen als de bubs gereed was. 
Vrijdagmiddag, om ongeveer 4 uur kwam 
het telefoontje: .. Vanavond alles klacu". 
Het w

.
as Beer, die deze boodschap aanpakte 

en z n antwoord was kort: Oké, wij 
komen". 
Beer belde direct Wim op. 
,.Hallo Wim." 
.. Ja, wat is er." 
,.Met Beer, we gaan naar Zwolle. Kom van
avond om half zeven aan 't station Soest
duinen." ,,Meisje meebrengen". 
.,Oké, zal er zijn." 

Beer maakte haastig met z'n werk voort. 
Voorzag de ketels nog van de nodige voor
raad kolen en maakte zich toen als een 
haas gereed om naar huis te gaan. Hals over 
kop gegeten en onderwijl zei hij tegen 
Mama: 

"
Ik ben vannacht niet thuis, we moeten

naar Zwolle," en hij vertelde, wat er zou 
gaan gebeuren. 

"
Goed zo, maar voorzichtig zijn hoor," was 

Mama's advies. 

"
Koµit in orde, hoor, morgenmiddag ben ik 

weer thuis." 
Bij het station Soestduinen zagen zij elkaar. 
Wim L. had reeds drie kaartjes Zwolle ge
kocht. Spoedig kwam de trein en stapten 
ze in. In Amersfoort moesten ze overstap
pen en met hun drieën kwamen ze in een 
wehrmachtswagon terecht. Maar dit von
den zij geen bezwaar, ze stonden goeá in 
de zijgang en bovendien was het niet zo 
vol als in de andere · coupe's. Onderweg 
moesten ze, omdat het 2e klas bleek te zijn, 
nog 1 gulden extra betalen. Dat was nog 
eens 

"
service" van de 

"
Nederlandse" 

Spoorwegen, de moffen konden prinsheer-

lijk zitten luieren voor niemendal en wij 
Hollanders moesten voor staan nog extra 
betalen! Enfin je moet iets voor je land 
over hebben. 
Tijdens de reis kwam er evenwel een 
,.Hoge" mof van de Feldgendarmerie con
troleren. De jongens schrokken zich lam. 

Het was een wagon met een zijgang en hij 
ging gelukkig eerst de coupé's binnen. 
Beer stopte zo snel mogelijk z'n 

"
meisje" 

in zijn grote laarzen. Rein bond z'n 
"

meisje" 
aan een touw waarvan hij het andere eind 
aan zijn bretel vastmaakte. Z'n 

"
meisje" liet 

hij in z'n broekspijp bungelen. Wim hield 

"
haar" rustig in z'n broekzak. Daar was de 

mof bij hen. 
.,Gute Abend" begroetten de jongens hem. 
Wim duidelijk hoorbaar, terwijl Beer en 
Rein wat mompelden. 

"
Abend" was het korte antwoord. Wim 

schoof netjes de coupédeur, waar zij tegen 
aangeleund stonden, voor hem open en zei: 

"
Bitte", waarop de vette mof prompt naar 

binnen stiefelde. Tot zover ging het goed. 
Wim hield hem in de gaten en toen Paddel
tje klaar was met z'n controle, maakte hij 
weer netjes de deur voor hem open en met 
een buiging was het weer: ,,Bitte". Beer deed 
in beleefdheid niet onder en opende de vol
gende coupédeur met 

"
Bitte". Een genadig 

knikje was zijn dank. Hier herhaalde zich 't 
zelfde en toen hij klaar was, maakte ditmaal 
Beer de deur voor hem open en werd deze 
ook weer achter hem gesloten met 

"
Bitte" en 

zowaar de mof zei: , .Danke" en ging verder. 
Enige hunnebedden rolden van de jongens 
af. Als ze nog niet gevonden zijn slingeren 
ze ongetwijfeld nog op de Veluwe tussen 
Amersfoort en Zwolle. , 
In Zwolle gekomen, ging Wim op pad. Hij 
bracht de jongens bij kennissen van hem, 
terwijl hij zelf een vriend, een zekeren Max 
ging opzoeken. 

l �-----------�----�-------------------�------�------------�-----.-,...;. 

Kan het nÏet zoals het moet, dan 



Samen kwamen zij weer bij op.s terug. De 
bewuste Max had twee zakken meege
bracht, benevens een grote zak met peper. 
Deze peper was goed te gebruiken, aange
zien de afstand van het arbeidsbureau naar 
de woning kort was, en een eventuele 
speurhond dit korte traject wel eens "door" 
kon krijgen. 
Met z'n vieren gingen de jongens op pad. 
Max nam z'n fiets mee en zou hiermee op 
enige afstand van het bureau, kwasi langs 
de kant van de weg staan wachten en een 
oogje in het zeil houden. Zo was althans 
afgesproken, maar Max vond het erg ge
vaarlijk en wilde liever wat verder van het 
bureau af gaan staan. Hij was goed be
kend in Zwolle en men zou hem wel eens 
kunnen zien. Wim was er op tegen, maar 
Beer zei : 
"Natuurlijk, dat is veel beter. Ga maar 
goed ver weg staan, of weet je wat, laat 
de fiets maar hier en ga maar weg. Het is 
hier veel te gevaarlijk voor je. Als ze je 
zien, ben je erbij." 
En hij ging. Het was een opluchting voor de 
jongens. Zij waren in het bezit van de sleu
tel van de voordeur. Het was dus nogal 
simpel om binnen te komen. Dit mocht even
wel niet bekend worden en daarom zouden 
ze na afloop in de keuken een ruitje in
slaan en de keukendeur los laten staan, zo

doende de indruk vestigend dat zij op die 
wijze binnengekomen waren. Even loeren 
of alles veilig was en dan. . . . naar bin
nen. Fiets mee de gang in en daar stonden 
ze binnen. De zaklantaarn flitste aan, 
waardoor ze de situatie konden opnemen. 
Eerst beneden en vervolgens boven. Daar 
lagen de kaarten, netjes op grote stapels, 
gerangschikt en wel. De zakken werden er 
bij gehaald. Eerst werd de ene volgestopt 

en daarna opgebeurd om weggezet te wor. 
den. Maar ojé, de zak bleek verrot te zijn 
en scheurde aan de onderzijde open. Toen 
de andere zak geprobeerd. Deze was beter. 
Wim en Rein brachten hem weg om de pa
piermassa in een nabij gelegen water, de 
Willemsvaart, neer te strooien. 
Ondertussen snuffelde Beer verder in het 
gebouw rond. Het was lichte maan en er 
was voldoende licht om te zien waar men 
liep. Overal stonden er moóie' kasten en 
bureaux. ,.Dat is niets voor ons" dacht Beer. 
Op één der achterkamers evenwel vond hij 
een grote hoeveelheid klCXl)pers die reke
ningen bevatten. 
"Dit zoodje door elkaar kon wel eens een 
grappig gezicht zijn", mompelde Beer in 
zich zelf. Hij greep klem nummer één en 
met zijn arm zwaaiend, kneep hij de klap. 
per open. Daar daalde een P,apiervloed 
neer. 
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"Mooi gezicht", zei Beer en hij greep de 
tweede klapper. Ze volgden elkaar nu snel 
op en spoedig stond Beer temidden van een 
papierberg. 
.,Nu er nog maar eens goed doorheen bag
geren," zei hij tot zich zelf. En al doende
mengde hij ook met z'n armen de zaak door 
elkaar. Hij nam letterlijk een papierbad. 
Het was een enorme bende. 
"Wat een feest, wat een feest," juichte Beer
zachtjes voor zich heen. Hij hoorde Rein 
en Wim terugkomen en al badende riep 
Beer hun toe waar hij zich bevond. Ze kwa
men zonder kloppen de badkamer binnen, 
hetgeen niet netjes was. Spoedig lagen ze 
dubbel van het lachen. Toen dit eniger
mate bedaard was, werd er verder ge
werkt. In een paar tochtdekens, door Beer 
gevonden tijdens een inspectietocht door 
het huis, werd de rest van de kaarten ge
pakt. Ze zouden het hele zwikkie meene
men als ze het huis verlieten. Rein moest 
eerst nog een souvenir hebben, zoals bij 
iedere overval zijn gewoonte was. Ditmaal 
was het een stuk vlakgom erf een potlood. 
Ondertussen zette Beer zich aan een groot 
bureau, nam een rood potlood en een bloc. 
note en begon te schrijven. De directeur 
had een lesje nodig. 
Een paar slagzinnen kwamen hiervoor goed 
van pas. 
Op elk der bureaux werd een dergelijk 
papier gedeponeerd. Dit onderdeel werd 
een volledig succes, want bij het onder
zoek, dat de volgende dag gehouden werd, 
moest het voltallige personeel, benevens de 
employé's van een type-bureau in de stad, 
op het politiebureau 10 maal deze regels 
opschrijven. Wat een reclame! 
Voor deze mensen zijn nooit Z-kaarten 
meer klaar gemaakt! 
Alvorens het bureau te verlaten moest het 
raampje in de keuken nog kapot geslagen 
worden . De keuken had een stenen vloer en 
het vallen van de glasscherven zou veel 
lawaai veroorzaken. Wim haalde de mat 
van de voordeur en legde deze voor de 
keukendeur. Wat een geluiddemper! Van 
deze handeling wisten Rein en Beer niets 
af. De politie te Zwolle was zo snugger het 
niet te ontdekken. Waar ze maar liepen 
strooiden de jongens peper. Het was wel 
surrogaat, maar dat mocht niet hinderen. 
Wim ging met de deken.s plus inhoud en 
de fiets de vootdeur uit. Onderwijl tracht
ten Beer en Rein het ruitje stuk te krijgen. 
B�er stond er met z'n rug tegen en Rein 
drukte aan de andere zijde. Hij had spoe
dig succes, evenwel niet zonder lawaai. Zij 
luisterden voorzichtig en toen het stil bleef 
gingen zij snel de tuin in. Enige huizen 
verder ging een raam open, voor een an
der open raam kuchte iemand. Zouden de 
buren het gehoord hebben? Niet langer
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dralen, het karwei was afgelopen en ze 
moesten toch weg. 
Ze deden de schuttingpoort open en liepen 
snel het gangetje, dat zich evenwijdig aan 
de straat, achter de huizen bevond, door, 
naar de straat toe. De jongens zagen niets, 
hoorden niets. Ze vergaten niet doorlopend 
peper te strooien. 
Voor het gebouw langs liepen zij naar de 
Willemsvaart. Even uitkijken of alles rustig 
was en na wat heen en weer geloop werd 
de reisdeken opengemaakt. Als vrolijke 
schooljongens op hun eerste vacantiedag 
begonnen ze met de kaarten over het wa. 
ter te keilen. Dit duurde echter te lang en 
daarom pakten zij de deken weer op en 
nadat Beer en Rein ieder twee punten van 
de deken hadden vastgepakt, werd de in
houd het water ingejonast. 
Een, twee, drie, hup, daar ging de vracht 
en even later konden de kaarten onderdui
kertje spelen. 
Het werk was gedaan en de jongens gin
gen naar huis waar zij precies om 11 uur 
aankwamen. 
De volgende morgen ging de eerste trein om 
6.01. Een grijze' muis, die in hetzelfde huis 
woonde, ging met dezelfde trein. Ze moest 
naar Dordrecht. Het was één van die Duitse 
kinderen, die kort na de vorige oorlog lief
derijk in ons land werden opgenomen en 
er een tweede vaderland vonden. Ze was 
evenwel opgeroepen en had zich gemeld. 
We stapten met haar in een wehrmachtscou. 
pé. Rein zette zich naast de grijze muis, ter-

wijl Beer en Wim aan de overzijde plaats 
namen. In Oldebroek stapten nog twee mof
fen in, die naast hen plaats namen. Beer of. 
freerde hun een cigaret, na eerst geknip. 
oogd te hebben tegen Rein. Ze weigerden 
evenwel. Beer voelde zich niet helemaal rus
tig, want hij had zijn "meisje" in de linker
buitenzak zitten van zijn korte leren jekker. 
Als die mof goed keek, kon hij "haar" zo
zien, en dat was natuurlijk beter van niet. 
De tocht verliep echter zonder incidenten. 
uitgezonderd het feit, dat de coupé onver
warmd was. In Amersfoort stapten zi! over 
in een goed verwarmde electrische trein en 
toen was het leed geleden. 
Spoedig was Soestduinen bereikt en konden 
zij zich weer neer hun dagelijkse bezighe
den begeven. 

�-�------------------------------�------------------�--------------------��-----�-------

het maar zoals het kan. • • • met ons cedenkboek.



HENK AKSE 

(Arie v. d. Pol) 

Zelf ondergedoken in de Z.W. hoek van 
Friesland, begon hij aldaar direct plaat
sen te zoeken voor onderduikers. 
Een principiële kerel, die het illegale 
werk niet als avontuur beschouwde, doch 
het zag als een heilig moeten. Hij wist, 
dat de strijd tegen den bezetter ging om 
bewaring van de hoogste goederen, recht 
en vrijheid. Hij wist ook, dat de inzet 
van zijn werk niets minder was dan zijn 
leven. 
Doch geen gevaren konden hem weerhou
den de weg van het verzet stap voor stap 
verder te bewandelen. . 
Zeer vele jongens zijn door hem gevrij
waard van de slavengang naar het derde 
rijk. Vele gezinnen, wier kostwinner on
derdook, werden door het N.S.F. via hem 
gesteund. Door weer en wind volbracht 
hij zijn taak, als een onmisbare schakel 
in de machtige, door de moffen zo ge
vreesde verzetsbeweging. 
Op 20 Maart 1944 kwam aan zijn werk 
een einde, toen Arie door Steenwijk fiet
sende werd aangehouden door een paar 
landwachters, waarvan één hem herken
de. Via de gevangenissen van Arnhem en 
Utrecht werd hij met twee jaar tucht
huisstraf naar Duitsland gezonden. 
Enige weken na de bevrijding hoorden we 
voor het eerst weer van hem. Hij had het 
grootste offer gebracht, dat een mens 
brengen kan, n.l. zijn jonge leven. 
Hij heeft de bevrijding nog mogen bele
ven, maar slechts voor enkele dagen. Toen 
de Amerikanen zijn kamp kwamen bevrij
den, was hij reeds ernstig ziek. Operatief 
ingrijpen mocht niet meer baten. De be
vrijding, waarnaar hij zo vurig verlangde 
en waarvoor hij zich geheel had gegeven, 
heeft hij, naar menselijk inzicht, te sp?e
dig moeten verwisselen met de eeuwige 
bevrijding. .. Overgegaan in een beter leven heeft htJ 
de beloning in ontvangst mogen nemen 
voor zijn werk. 
In onze handen heeft hij gelegd de er
fenis van zijn idealen met de verpli:hting 
ze uit te dragen in de wereld, die we 
bezig zijn te vormen. 
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Ds. G. CH. H. PLANTAGIE 

,,Hij overleed in gevangenschap te Dachau op 23 Maart 1945." 
Zo eindigt het inschrift in de gedenksteen, die te zijner gedach
tenis in het voorportaal der kerk werd aangebracht. Als men het 
Kerkgebouw te Dieren betreedt, valt de eerste blik op de steen; 
dat is veelzeggend. Maar wie zal zeggen wat deze en al die an
deren met hem verricht hebben? 
Men gedenke ze! 
Meer echter dan dit uitwendige leeft hij in ons voort. Hij was 
hier ter plaatse voor ons de vader van het verzet. Kwamen wij 
bij hem, in de put omdat naar onze mening h�t werk ai.et vlotte,
dan wist hij ons op te beuren en het enthousiasme opmeuw aan 
te wakkeren. Waren we al te enthousiast, dan kalmeerde hij ons 
vaderlijk. 
Veel ja zeer veel werk is door hem verricht. 
Er bestond voor hem maar één weg. Tegen den vijand. 
Hij wist de jeugd voor Nat. Soc. invloeden te vrijwaren. 
Hij stuurde ze op de goede weg. Tegen den vijand. 
Een strijder was hij voor het zaad des verbonds 
Met grote liefde verzorgde hij de ondergedokenen, geen werk 
te zwaar, geen moeite te groot. 
Ook de illegale pers steunde hij waar hij kon. ,,Trouw" kon op 
hem aan. 
Hij wist, dat het gevaar naderde, .�e _voel��n het allen, maar van
ophouden wilde hij niet weten. HtJ wist ZtJn taak van boven op
gelegd, en zou doorvechten tot het laat�te moment. En hij vocht 
door! Voor vrijheid en recht, maar bovenal voor het behoud van 
Christus' Kerk. . Hij zorgde, dat zijn werk, zo hij gepakt mocht worden
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derd kon doorgaan. Zo werkte hij, totdat de S D. hem m Januari 
1944 wegsleepte. Geschopt, getrapt, gebeuld, eerst naar Arnhem, 
Scheveningen, Vught, Oraniënburg, . .  en ten�)otte na�.r Dachau, w�ar 
hij op 23 Maart 1945 overleed. Tijdens ziin �erbliif te Schevenin
gen werden pogingen ondernomen, met hem m contact te Ic.omen. 
Er werd zelfs getracht hem te bevrijden. Doch het mocht met zo 
zijn. Hoe verlangden we allen naar hem te!.ug. Naar den trouwen 
werker die zo heel veel meer deed dan ziJn gemeente weet. We 
zoude; veel van hem kunnen vertellen, maar hij zelf .. hield er 
helemaal niet van om op de voorgrond te treden en van z11n daden 
te vertellen. Daarom zullen wij hierin zijn voorbeeld volgen. Toen 
de bevrijding kwam zouden we hem gaan halen. Wan! een be
vrijdingsfeest zonder' hem, dachten wij niet te kunnen vi�ren. . 
Wij ondervonden alle mogelijke steun van de bevoegde ms!anties 
en mochten hem zelfs in Duitsland opzoeken. Alles werd m ge
reedheid gebracht, we zouden hem in alle stilte gaan halen, zon?.er 
dat iemand er van wist. Dan zou de verrassing des te groter _z11n. 
Doch toen, onderweg bij het zien der lijsten dat korte bericht: 
G. Ch. H. Plantagie 13-12-97. 23-3-45 te Dachau overleden.
Dus toch. Toch alles tevergeefs. We waren er wel bang voor, maar
wilden en durfden er niet aan denken. 
Ja toch. 
Zwaar was de weg terug. En droef is nog dit weten.
Maar door al het donker heen, straalt het licht, waJ?�, hij heeft 
de goede strijd gestreden. De reine zelfopofferende stnJd. 
De strijd des Geloofs ! 
En de Vader heeft hem gegeven de Eeuwige Heerlijkheid in het 
Land van de blijvende vrijheid. 
We missen onzen Dominé nog erg. Maar het is heerlijk te weten, 
dat hij toch "THUIS" is. Dit steunt ook zijn dappere vrouw, die 
hem in alles terzijde stond. 
En met dankbaarheid

. 
gedenken wij zijn werk! 

B. R. 
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LUIT JEN MULDER 

(Louis Molenaar) 

Toen Louis op 3 Januari 1945 te Echte
nerbrug werd gearresteerd. konden zijn 
medewerkers heel gerust zijn. Ze wisten, 
dat Louis niets zou zeggen. En Louis 
heeft dit vertrouwen niet beschaamd. Hij 
heeft gezwegen. 
Manmoedig heeft hij het zeer zware ver
hoor doorstaan. Alle pogingen der S.D.
beulen waren tevergeefs. Na vijf dagen 
bezweek hij aan de bekomen verwondin
gen. De sadisten durfden zijn lijk niet 
vrijgeven, noch begraven, doch hebben 
het verzwaard met een ijzeren staaf, on
der het ijs geschoven. 
Eerst een maand of vier, vijf na de be
vrijding werd zijn lichaam toevalligerwijze 
gevonden. 
Kort voor de arrestatie van Arie was 
Louis in de ploeg opgenomen. Nog maar 
nauwelijks ingewerkt, moest hij reeds de 
plaats van Arie innemen. Het verzet kost
te geregeld offers, doch het kende geen 
open plaatsen. Hij werd een waardig op
volger. Bezield door de zelfde verzets
geest, gedragen door hetzelfde beginsel, 
gaf Louis zich volkomen, totaal, zonder 
enige restrictie. 
Na de oprichting van de N.B.S., werd hij 
belast met de sectie-operaties. 
Helaa's heeft ook hij de bevrijding niet 
mogen beleven. God riep dezen strijder 
tot Zich om hem naar waarde te belonen 
voor zijn werk. Zijn leven was geweest 
een dienen" van anderen. Daarin heeft 
Loui� zijn hoogste en heilige plicht ver
vuld naar het voorbeeld van Christus. Dan 
mogen wij ook vast vertrouwen, dat on
danks de ontzettend zware weg, die hij 
moest gaan, hij aan het einde daarvan 
ook de eeuwigheid heeft mogen aan
$Chouwen in volle pracht en rijkdom, 
welker waarde ver uitgaat boven al het 
andere. 

Die hoop kan al het leed verzachten." 
Dat gold voor hem in de moeilijke uren, 
dat geldt nu bovenal voor hen, die hem 
nastaan. Ook zijn nagedachtenis zullen 
wij in hoge ere houden. 

0.



Het is op 15 April a.s. een jaar geleden dat bij de 
spoorweghalte St. Pancras twintig politieke gevan
genen werden gefusilleerd als repressaille op een 
daags tevoren gepleegde aanslag op de spoorlijn 
Alkmaar-Den Helder. 
Direct na de bevrijding werd op· die plaats een 
eenvoudig houten kruis opgericht, terwijl liefde
volle handen niet opgehouden hebben aan de voet 
van dat kruis steeds verse bloemen te leggen. 
Bij de bevrijd:ngsfeesten in September j 1. werd het 
·kruis vervangen door een eenvoudig houten ge
denkteken in zwart, waarop in wit de namen der
slachtoffers stonden. De vlag, halfstok, heeft sinds
dien den voorbijgangers de wrede daad van den be
zetter gepredikt.
Spontaan brachten de inwoners der drie dorpen,
t.w. Oudorp, Koedijk en St. Pancras, die elkaar op
deze plek begrenzen, een som geld bijeen tot stich
ting van een blijvend monument.
Het ligt nu in de bedoeling dit stenen monument
op de jaardag van het droef gebeuren, dus op
Maandag 15 April a.s., te onthullen en over te
dragen aan de drie genoemde gemeenten. De resp.
Gemeentebesturen hebben toegezegd gezamenlijk
het onderhoud ervan voor hun rekening te zullen
nemen.
De plechtigheid zal aanvangen om 2 uur des na
middags.
Personen of verenigingen, die een krans zouden '
willen leggen, worden verzocht daarvan vooraf
mededeling te doen aan den heer Jac. Glas, Bei:ie
denweg 115, Koedijk.

• E REG RAFH OF •

Het komt herhaaldelijk voor, dat er herdenkings- ·· 
plechtigheden plaats vinden in de eregrafhof zon
der dat het eregrafhof-comité daarvan op de hoog
te is gesteld. 
Dit is een verkeerde toestand. leder, die een der
gelijke plechtigheid wil organiseren, moet zich 
daartoe eerst verstaan met het eregrafhofcomité, 
Heerengracht 499, Amsterdam (C.). 

DE lAATSTE EER AAN 'N STRIJDMAKKER 
Zeer velen, meest oude strijdmakkers, hebben den 
bekenden oud R.V.V.-er en KP.-er ]. Kok, beter 
bekend als "Wim", op Woensdag 6 Februari 1946 
uitgeleide gedaan naar het crematorium te Wester
veld. Het is een zware gang, een makker naar zijn 
laatste rustpla,ats te begeleiden. Het is een af
scheid, dat onverbiddelijk is. Het is de verloren 
strijd, die het niet-kunnen en willen geloven koppig 
voert met het droeve weten. Het is het verlangen 
naar nog één blik, één woord of gebaar van hem, 
die heenging. De breekbare mens staat in onmacht 
tegenover de Dood, die onbarmhartig is voor hen 
die achterblijven, goed echter voor hen, die worden 
meegevoerd. 
De band die tussen hem en ons was, is te hecht 
om plaats te laten voor het besef, dat wij hem 
verloren hebben. Daarvan getuigde ieder van ons. 
De meesten zwijgend, een enkele met een kort 
woord, gesproken in de aula van het crematorium, 
maar elk woord gericht tot hem, de drager van 
grote idealen, tot Vrouw en Kameraad Ali en je 
kleine meiske Helga, was een woord namens ons 
allen. 
"Evenals Wim", aldus Pierre K.P. ,,dienen wij de 
vele moeilijkheden die wij in de strijd voor een 
werkelijk vrij en zuiver Nederland op onze weg 
zullen ontmoeten, te overwinnen en de tegenwer
king te staan van die personen, die de desillusies 
van velen van onze oude kameraden op hun ge
weten hebben". Hij spoorde Wims vrienden aan 
om toch vooral de stri)d, waaruit de dood hem 
heeft weggerukt, voort te zetten. 
"Ik behoef niet stil te staan bij het gevaarlijke 
werk, dat Wim als verzetsman gedaan heeft", zo 
zeide J. Asjes, consul van de R.V.V. van District 
Alkmaar. ,,Wim voelde zich geroepen te strijden 
voor een betere samenleving en hij deed dit met 
inzet van zijn gehelen persoon". 
"Oom Gerrit" sprak namens de illegaliteit van 
het district Alkmaar in dezelfde geest en de heer 
de Jong, voorzitter van 't Centraal District Noord
Holland van de C.P.N. memoreerde eveneens de 
strijd van den overledene tegen het fascisme en 
wekte eveneens op tot het voortzetten van de strijd. 
Diep ontroerde de aanwezigen het afscheidswoord 
tot den overledene van zijn vrouw en strijdgenote 
Ali, voorgelezen door een van Wim en Ali's vrien
den. 
Namens de familie dankte de Heer H. de Jong, 
voor de belangstelling en vriendschap door de aan
wezigen betoond. 
De eenheid vaq wil en gedachte, die bij het ver
scheiden van Wim werd gedemonstreerd, adelde 
dit laatste eerbewijs aan den dapperen strijdmakker, 
den vurigen idealist, den voortreffelijken vriend. r 

L.K.P., ALKMAAR.

De "nieuwe" deed het 

Jantine Jansen, Jantine Jansen, 13 Juli 1920, 13 
Juli 1920, Slochteren, Slochteren, Jantine Jansen, 
13 Juli 1920, Srochteren. 
Tot vervelends toe heb ik dit op zitten dreunen, 
hardop en voor mezelf, thuis en bij de weg, maar 
het resultaat was dan ook verbijsterend. Als m'n 
slapie me midden in de nacht aan het oor trok 
en er daarna intoeterde: ,,Hé, wie ben je", dan 
kwam prompt het antwoord: ,,Jantine lansen, 13 
Juli 1920, Slochteren." Wel een beetje te prompt, 
midden in de nacht, half slapende- en vooral voor 
een afgetobde dienstbode, zoals het PB aangaf. 
Met een grijns bekijk ik nu het valse PB en het 
daarbij behorende bewijsje, dat mijn fiets niet voor 
vordering in aanmerking kwam. Het geheel was 
wel een beetje geforceerd vuil. Destijds had ik mijn 
handen eens in een kolenkit laten glijden, die wel 
leeg was in die dagen, maar die het toch niet kon 
loochenen kolen te hebben bezeten. Daarna ging 
ik het PR nog eens bekijken om dè nieuwigheid 
wat te weren. Zo'n splinternieuw ding leek me niet 
zo safe. Ik was trouwens helemaal niet zo gek op 
valse papieren. Maar het was zover met me geko
men, dat men het nodig oordeelde mij een nieuw 
PB op zak te geven. Zelfs sprak men er over 
mijn zwarte pruik te laten blonderen, maar voor 
dergelijke buitensporigheden deinsde ik vooralsnog 
terug. 
Zo toog ik van familie en vrienden heen naar et,n 
voor mij onbekende standplaats. Daar zag je niet 
als anders tegen op. Je voelde je altijd zo'n beetje 
een nichtje of zo. De één kon wat hartelijker doen 
dan de ander, maar dat was een kwestie van karak
ter. Ze meenden het allemaal goed. 
Vanaf die tijd sliep ik meestal niet vaker dan één 
nacht in hetzelfde bed. Vandaag hier, morgen daar. 
Nu eens sliep je in een warme huiskamer op een 
kermisbed, dan weer op een luxieuze meisjeskamer, 

om de nacht daarop je in een bed op een vliering 
neer te vleien. 
Na zo'n vlieringnacht heeft m'n nieuwe PB de 
toets der "echtheid" doorstaan. De sneeuw begon 
te dooien en het was echt smeuïg bij de weg. 
Komende van daar, waar Overijssel aan Duitsland 
grenst en gaande naaT de Drentse venen, floot ik, 
met een pakje voor een kennis in Beilen achter op de 
fiets, m'n hoogste deun. In Ommen even bij den 
dominé aan voor een ontmoeting met den chef, 
waar natuurlijk wel een kop koffie aan zou zitten 
en dan eerst nog maar even bij Balkbrug aan. Ge
laafd, floot ik nog opgewekter op de Balk aan en 
zag als altijd de Duitse wacht al staan. Waarom 
die er stond begreep ik niet, want nog nooit had 
ik gezien, dat er iemand werd aangehouden. Maar 
of het de verveling van. het nietsdoen, dan wel m'n 
opgewekte kouë neus was, weet ik niet, maar ik 
mocht afstappen en mijn persoonsbewijs tonen. 
Toen heb ik in m'n laarzen staan trillen en ver
scheiden druppeltjes gezweet. Door de positie 
waarin ik verkeerde, was ik al wat moeilijk van 
de fiets gekomen. Het persoonsbewijs opscharrelen
de, begon ik er al iets griezeligs aan te vinden. 
Hij begon het ding te bestuderen, terwijl ik in
tussen m'n doopceel nog eens repeteerde. Aan alle 
kanten werd het bekeken en ik begon me al wat 
onzeker te voelen. Ik schold al in mezelf: daar heb 
je 't gegooi in de glazen al, had ik de ouwe maar 
meegenomen. Maar het beste was niet te lang te 
foeteren, maar te overleggen, wat te zeggen op 
eventuele vragen. 
Ik deed alzo. Via een kennis in Beilen (en dat 
was zo, mochten ze gerust informeren, die wisten 
toch verder niets van me af) ging ik naar mijn 
moeder in Groningen met vacantie. 
Jé tijd om vacantie te houden. Intussen peuterde 
hij al aan het pakje, achter op de fiets. 1 paar 
schoenen en wat kleren! 
Lekker, pestmof, de moed om dat te denken had 
ik nog. 
Toen bekeek hij nog eens het PB en nam me daar
na van top tot teen op. Voor een maagd zag ik 
er wel wat te gezet uit en dat vond hij blijkbaar 
ook Wéér keek-ie op het PB. Nee, niet gehuwd. 
Wohin? Ik vond wel, dat er een klank van zuiver 
belangstelling in zijn vraag lag. Derhalve kreeg 
ik geiegenheid mijn bedenksels te spuien. Met va
cantie. Was? Ferien. Ach so, Ferien. Ja, naar mijn 
Moeder. Hij keek meewarig, niet misprijzend. Ach 
so, zei hij nog eens. Dan plotseling: ,,Wiedersehen" 
en ik kon inrukken, maar in zijn ogen bespeurde 
ik een licht medelijden met mijn Moeder, die 
zo'n dochter op haar dak zou krijgen. 
Ik had voor niets gefoeterd, voor niets gezweet en 
voor niets getrild, maar ik wist nu toch, dat de 
,,nieuwe" het deed. 

GRETHA. 

U KOMT TOCH OOK OP DE LAN DELIJKE 

HERDENK INGSDAG DER LO.-LKP. TE ZEIST? 

Op 20 Juni hopen wij gezamenlijk onze gevallenen te herdenken. Daartoe zullen 
wij in het mooie Zeist, niet voor niets genoemd: ,,De parel der Stichtse Lustwa· 
rande", een landdag houden. In deze zo rijk met natuurschoon gezegende om
geving, belangrijk centrum onzer LO., gelegen in het midden des lands onder de 
rook van de stad Utrecht en met uitstekende treinverbindingen met alle delen cles 
lands, hopen wij al onze vroegere medewerkers en medewerksters te ontmoeten, 
om onze in het verzet gebleven doden te eren. 
Hier zult U persoonlijk kennis kunnen maken met vele, vroeger anonieme mede
werkers, waarvan U hoogstens de schuilnaam wist en oude herinneringen uit de 
bezettingstijd kunnen ophalen of verfrissen. 
Laat deze landdag worden tot een grootse manifestatie van DIE idealen, welke 
ons verzet droegen. 
Heel de wijde kring van onze LO.-LKP.-familie GEEFT HIERAAN NATUURLIJK ZIJN 
MEDEWERKING. 
Begin hiermee door omgaand het aan de achterzijde van dit blad afgedrukte for
mulier in te vullen en als brief te verzenden aan de voorbereidingscommissie, 
secretariaat: SLOTLAAN 2, te ZEIST. 
U vergemakkelijkt daarmee ten zeerste de werkzaamheden dezer commissie, 
welke gegevens over het globaal aantal der te verwachten bezoekers nodig heeft, 
zulks in verband met eventueel logies, �xtra treinen, en de keuze van het terrein. 
Bij voorbaat onze hartelijke dankl 



WÏe kan ÏnlichtÏn1:en werschaff en? 
607 SIKKE v. d. VEER, 

geb. 11 Aug. 1900 te 
Makkum (Fr.) werd 
door de S.O. op 29 
Juni 1944 gearres
teerd te Arnhem, waar 
hij woonde. Op 11 Juli 
vervoerd naar Vught 
en op 5 of 6 Sept. 
d.a.v. naar Sachsen
hausen overgebracht.
In Duitsland in ver
schillende kampen ge
weest o.a. in Neuen
gamme en Meppen.
moet 25 Maart 1945 nog geweest zijn te
Neuengamme.

608 JACOB J..(N HOOGERS, oud 20 jaar, wo· 
nende te Hattem. Ambtenaar P.T.T. is 18 Aug. 
1944 door de landwacht te Hattem gearr., naar 
Amersfoort vervoerd, blok 10, en vandaar 8 of 
9 Sept. 1944 naar Neuengamme gebracht, waar 
hij 6 December 1944 is overleden. Wie kan zijn 
Moeder iets van zijn laatste levensdagen 
mededelen? 

609 CORNELIS C0LIJN, 
geb. 12-4-'05 te Voor
hout. 25 Mei 1944 
naar Dachau. Overle· 
den volgens S.D. be
richt 4 of 8 Oct. 1944 
te Heilsinger. Later 
bericht gekomen van 
het M.G., dat hij in 
kamp Flossenburg is 
overleden, tevens be
richt uit Hersbruck, 

Ambergerstrasse 76. 
Opgegeven Stammamt 
Hersbruck. Van Aug. 
1944 tot October 1944 niet bekend 

610 JACOBUS JEREMIAS VAN DEN BOOGERT 
geb. 21 Jan. 1906 te Delft, chef distr.kantoor 
Epe, Gelderland. Gewoond: Huize "Vossebes" 
A. 118, Wissel, gem. Epe (Gld). Tercchtge•
steld op 15 Aug. 1944. Gevangen gezeten in
Arnhem en 't laatst in Utrecht. Couranten
bericht: 15 Aug. 1944 in De Haagsche Cou
rant. Waar begraven?

611 BERNHARDUS WILHELMUS BEELEN, 
geb. 23 April 1920 te Utrecht, wonende Eli
sabethlaan 3, Eindhoven, gearr. 16 April 1943 
bij Cabouw-Schoonhoven door de Duitsers. 
17 April vervoerd naar Schoonhoven, 18 April 
1943 naar Gorkum, 19 April 1943 naar Dord
recht, hierna niets meer bekend. 

Ondergetekende 

612 BASTIAAN RO-
MEYN, geb. 16-5-13, 
gearr. 12-5-1944 in 
'verband met vernieti
ging bevolkingsregis
ter te Lisse en ver
voerd naar Rotterdam, 
vandaar 13-6-44 naar 
Vught, daarna op 
5-9-44 naar Oranien
burg, vandaar ver
m<lledelijk btigin Oct.
1944 naar Hamburg,
daarna nooit meer iets
vernomen, signalement
blond krullend haar, blauwe ogen, lengte .
pl.m. t.75 M.

613 WILLEM GERRIT 
ADRIAAN WOO-
NINK, geb. 25-6-1921 
te Arnhem, gearr. op 
8 April 1944, ingeslo
ten in Huis van Bew. 
te Arnhem. Op 27 
April 1944 overge
bracht naar Amers
foort. Van daar op 
transport naar Duits
land op 11 Mei 1944, 
ondergebracht ,in het 

Zivilarbeitslager, 
D.E.W., Horst Wes-
,ellstrasse 2 te Remscheid. Op 13 Maart 1945
Remscheid verlaten en in uitgeputte toestand
in Neheim aangekomen, overgebracht naar
Unna bij Dortmund. Op 16-6-45 opgenomen
in Stadt Krankenanstalten Westfalendamm te
Dortmund. Op 19-6-45 aldaar overleden aan
T.B.C.

614 PAUL MELCHERS, 
op 18 Febr. 1945 in 
het concentratiekamp 
te Buchenwalde over
leden. In 1943 voor 

Arbeidsinzet naar 
Dusseldorf bij Rhein 
Metall, later in Mün-

chenerbernsdorf. In 
Duitsland weer illegaal 
gewerkt, in Buchen
walde gezeten, aldaar 
overleden, op 18 Febr. 
1945. Woonadres was: 
Brederodestraat 38 1, 
Amsterdam-W. 

Naam ..... -........ . ... _ .............. . ........... Voornaam ................. .. 

Woonplaats ·- .. . . -..... . .  .......... _ Adres 

LO-LKP functie ........................... -..... -... -. ................................................................... -............ . 

zal zo mogelijk aan de LO-LKP Gedenkdag in Zeist op 20 Juni deelnemen in ge

zelschap van 

a. zijn echtgenote/verloofde

b. ..... medewerkers, familieleden van gevallenen en onderduikers. 

Ondergetekende 

Naam ...... _ ....................... ............ -........................ .. _ ............... -....................... ......................... _Voornaam ... 

Woonplaats -.... -..... _._ ....... -............. .. ... -----· .. --.. - Adres 

LO-LKP functie .............................. ............ .. 

verzoekt na het bezoeken van de LO-LKP Gedenkdag logies ter plaatse voor 

a. hemzelf.

b. zijn echtgenote c ...... ............... . .......... . .... manl. en ............... .. vrl personen. 

Verzoeke, dit invulformulier ten spoedigste duidelijk ingevuld op te zenden aan de 
Regelingscommissie Gedenkdag, Alg. Secr. H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist. 
Aan aanvragen voor logies, die na 11 Mei binnenkomen, zal niet meer kunnen 
worden voldaan 

.ADVEltTENTIES 

D.V. 6 April hopen onze Ouders
]. W. BOUWMAN (Jansen) 

en 
H. BOUWMAN-HOMMES

de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in het 
huwelijk traden. 

• Hun dankbare kinderen.
Gelegenheid tot feliciteren 6 April van 4-5 uur, 
Maassluis, Haven 17, rood. 

Verloofd: 
RIE VAN GUILJK 

en 
DICK NAGTEGAAL 

(Piet Vink) 
21 Maart 1946. 

Mijdrecht, Hofland. 
Uithoorn: Dorpsstraat 39. 

Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij 
uitsluitend langs deze weg kennis van de geboorte 
van ons dochtertje 

BAUKJE ANNIE 
Groningen, 16 Maart 1946, 
Oppenheimstraat 70a. 

CHR. v. d. LINDE 
A. v. d. LINDE-DE JONG.

Wij hopen met onze kinderen op 7 Afril ons 25-
jarig Huwelijk te herdenken. God ga ons ruime
zegeningen. 

H. ]. WIKKERINK
D. G. WIKKERINK-EPPINK.

Patrimoniumstraat 10, 
Aalten. 
Gelegenheid tot feliciteren 8 April van 4-6 uur in 
de Sociëteit Hofstraat. 
Zaltbommel, 21 Maart 1946. 

De Heere verblijdde ons met de voorspoedige ge
boorte van een welgeschapen dochtr en zusje 

Oliestraat 56, 
Zaltbommel. 

Verloofd: 

JAN NETTE 
(Nettie) 

D. MOLLEMA
(Dirk uit Rossum) 

J. MOLLEMA-v. d. HEUVEL
WIMMIE.

META WILD BERGH 
en 

BOB VREE 
Utrecht, 7 April 1946 . 

Wittevrouwensingel 62. 
Receptie: 3 - , 5 uur . 

Kinderloos echtpaar zou gaarne een me1s1e van 
1 à 1.Yz jaar tot zich nemen, om het geheel op hun 
naam, op te voeden, b.v. kinderen van oud-strijders, 
die in de oorlog gesneuveld zijn. Te allen tijde 
referenties beschikbaar, o.a. bij de Ned. Herv. 
Kerk ter plaatse. Brieven onder nr. 13 t v. d. blad. 
Oud L.0.-medewerker, 35 jaar, zag zich gaarne 
geplaatst als chauffeur. Brieven onder nr. 132 van 
dit blad. 

Gevraagd: een woning, liefst benedenhuis in Am
sterdam, indien mogelijk omgeving Helmerstraat 
voor vrouw van gefusilleerd illegaal werker. Heeft 
momenteel absoluut geen woning. Brieven onder 
nr. 133 v. d. blad. 

Oud S.G.-er, 30 jaar, timmerman, zoekt een hem 
passende betrekking, liefst in gemeente of Rijks
dienst. Sedert de bevrijding werkzaam geweest bij 
de politie. Brieven onder nr. 134 v. d. blad . 

Wie kan een flinke boerenzoon, oud 28 jaar, ex- � 
onderduiker, aan vast werk helpen, kan goed met ] 
paarden omgaan of als jachtopziener, boswachter ë 
of iets dergelijks. Brieven onder nr. 135 v. d. blad. < 

:XXXXXX:::::tCJ!CXX::xx:x:x::>iC �
;; 

Als ied,r werkt zoals het moet, 
,...:. 

komt 't gedenkboek spoedig goed. :c·
i 
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PERSPECTIEF 
DE PARADOX. 
Op een klein stipje in een onmetelijk heelal, dat 
met een verbluffende, maar ook angstaanjagende 
regelmaat in beweging is, krioelen millioenen men· 
sen rond. En die mensen willen iets. Deze gedachte 
is belachelijk en verheven beide. Wat wil toch die 
mens in dat meedogenloos uurwerk van de kosmos? 
Wil hij daar iets veranderen. iets ontwikkelen; 
heeft hij dan enige invloed? Ja, die mens wil iets 
en doet iets. Ondanks die onverbiddelijkheid van 
tijd en ruimte, van sterven en zwaartekracht is 
hij zich van zichzelf en zijn kunnen bewust. 
En als de oneindigheid en de eeuwigheid hem 
herinneren aan eigen onmacht en Gods almacht, 
dan herinnert zijn ::igen hart h•m aan zijn '.1:m
delen in vrijheid, aan zijn: beelddrager God's zijn. 
In een onverwoestbaar optimisme is de mens zo 
door alle eeuwen heen steeds weer de weg van de 
eeuwigheid en de oneindigheid opgegaan, zich be
wust van zijn opdracht om de schepping te be
heren en ontplooien en om na te speuren, ,,al wat 
geschiedt onder de zon". 

ONZE BESCHAVING. 
Sinds eeuwen heeft de Westerse beschaving hierin 
de leiding gehad. Is haar tijd gekomen? Haar 
grootse overwinning op de patuur in het machtig 
bouwwerk der techniek heeft haar niet in het be
loofde land der vrijheid gebracht. Die heroïsch, 
optimistische beschaving siddert op haar grond
vesten onder het dreunend geweld K - .. ee ver
schrikkelijke oorlogen. De weg van Faust loopt 
dood. 
Heeft Spengler gelijk, dat het blinken onzer be· 
schaving gaat plaats maken voor het verz'nken; 
dat we in plaats van onze toekomst te maken, ons 
graf graven met de techniek? 

DE GROTE AARZELING. 
In het jaar onzes Hceren 1945 kwamen volkeren, 
geladen met idealen, onder het juk van den be
zettt'!r vandaan. Zeker, uit de modder van een 

_oorlog stijgen giftige gassen op, maar 't zijn ook 
, wel schone waterlelien, die uit die modder oprij

zen. 
Een stroom van lectuur daalt als een gestage re; 
gen op ons neer, om ons de ogen te openen voor 
d'e idealen, om 'Ze te vormen, om ze te verwerke
lijken. 
Na driekwart jaar lezen en lezen over deze idealen 
ben ik moe van lezen. Moe. zoals de schrijvers moe 
zijn van schrijven, zoals onze beschaving doodmoe 
is van worstelen om het- ongrijpbare te grijpen. 
De wijze prediker zegt, dat alle dingen zo moe 
worden, dat niemand het uitspreken kan, dat alles 
al eens geschied is onder de zon. Al deze dingen 
zijn al eens gezegd, beter of slechter; mensen heb
ben dat alles al eens gewild, er zich blind -Op ge
staard en ze zijn erbij onder gegaan, zoals een 
mens ondergaat, die zijn idealen ziet wegsmelten 
in de harde ":'.erkelijkheid. , 
Ja, dat is het benauwende van onze tijd. dit zo 
kort na de bevrijding, de idealen tot woorden zijn 
geworden, eindeloze rijen van woorden, ontelbare 
variaties van het thema, dansend als muggen om 

de verterende vlam van de werkelijkheid. Men 
schrijft woorden. Gelooft men ze nog? Worden 
z� niet als dooi: automaten uitgeworpen, zonder 
ziel en zonder zm? De idealen ebben weg in een 
stroom van woorden. En terwijl men ze nog sta
melt, staren de ogen naar den einder, waar luch
ten zwanger van zware tijden, van oorlogen en 
revoluties. dreigend op komen zetten. 
Er krioelen mil!ioenen mensen op deze stip in het 
heelal en ze wilden iets. Nooit meer oorlog· dat 
wilden ze in ieder geval allen en ze maakten' hun 
plannen ervoor. Maar geen macht van mensen 
in deze wereld schijnt het onvermijdelijke te kun
nen ontwijken. 
Het spontane optimi�me •fan de pers heeft kolom· 
men ingeruimd voor <le ·\1, ëiging van conflicten 
op de aanrakingsvlakken der grote natiën. De 
idealen zweven er als zeepbellen grotesk tussen
door; een grauw van het oorlogsmonster en ze 
spatten uiteen. 
En nu wil het niet meer met het willen. Nu trekt 
de grote aarzeling .als een ,schaduw over het avond
land. De aarzeling van Hhmlet. 
Er is geen geloof meer, ·er is geen kracht meer 
't willen is willoos geworden, Sommigen breie� 
nog voort aan de oude idealenkous. De atoombom 
zal het ze verleren. 

HET NIHILISME. 
Velen zijn reeds in de faze der decadentie aange
land, de decadentie, die R. Rolland in zijn "Jean 
Christoffe" zo meesterlijk over het grote Frankrijk 
beschrijft. 
En vandaar is h�t maar één stap tot het nihilisme, 
de spotlach om de idealen, de ont'kenning cler 
waarden. de "Gil"mentaliteit. 
Deze gevaarlijke vijand onzer beschaving knaagt 
aan de harten. Ze ondergraaft alles, ook het mo· 
tief, waaruit wij ons verzet hebben. In de "Prin
cestad" van 5-1-1946 lezen we onder: ,,Jeugd en 
Illegaliteit": • 

' 

,,Wij we.ten, dat het een gewaagde veronder
stelling is en het zal nog moeten blijken, in 
hoeverre zij juist genoemd kan worden, maar 
het is voor ons zeer de vraag, in hoeverre er 
een wezenlijk verschil bestaat tussen de 17 -20-
jarigen (we trekken globaal een grens), die 
deelnamen aan den illegalen strijd of aan den 
strijd...... aan het Oostfront. Er zijn jonge 
mensen geweest, die van het ene kamp naar 
het and0re overliepen en per saldo behoeft dat 
niemand te verwonderen. Wat de jeugd in het 
algemeen dreef( was een spontane reactie op 
de complicaties van. een samenleving, ·die de 
jeugd eerst zeer laat of helemaal niet aan het 
woord liet komen Bij deze jeugd ging het meer 
om den strijd zelf dan om het doel, dat er aan 
verbonden was". 

Toegegeven, dat hier alleen de jeugd beschouwd 
wprdt, dan nog is deze beschouwingswijze funest. 
Ze erkent a)leen de strijd, niet de norm voor de 
-strijd. (Intussen, al mag dit voor enkelen waar 
zijn, voor de jeugd als geheel en met name voor 
de Christelijke jeugd was het niet waar. Zij wist, 

waarom het ging en aan welke zijde der frontlijn 
ze behoorde te staan). 
In dez� redenering is de opstandeling, die slaagt, 
een keizer en die niet slaagt, een rover. Dan zou 
het gelijk ook aan de zijde van een overwinnend 
Duitsland geweest zijn. Dan is de theorie van den 
Fransman Fouché, om de partij van de meerder• 
heid aan te hangen, de beste en veiligste weg. , 1
Zijn we zover al gekomen? Goddank neen, maar 
de infectie van het nihilisme vreet toch door aan 
ons volksgeweten. 
Zie maar eens naar de ontspanningsmanier. 
De jacht om verstrooiïng als reactie op de bezet
ting, begint een vlucht te worden uit de proble
matiek van het leven. Men heeft geen hoop meer. 
Ontspanning wordt verdringing. 

DE EX-ILLEGALITEIT. 
Hoe anders is (of was?) het onder de oud-illegale 
werkers. Wat ze geloofd hebben, waar ze voor 
streden, willen ze nu realiseren. In de verwarring 
van allerlei soort idealisme hebben ze hun weg ge
zocht, maar ze hebben er geen houvast aan gekre· 
gen. Ze schudden de utopieën wrevelig van zich 
af en bijten zich als terriers vast in die concrete 
problemen, die als uitvloeisel van de bezettingstijd 
om een oplossing vragen, met name, de zuivering, 
de berechting en het rechtsherstel. 
Wie hun hartstochtelijke verontwaardiging over 
de lamentabele toestand bij de zuivering, over het 
onrecht in rechtsherstel niet begrijpt, die moet 
nog maar eens ter schole gaan om de les van de 
verzetshistorie te leren, om te leren, wat hun 
idealen waren, waarom ze hun leven inzetten, hoe 
ze vochten tegen collaboratie en defaitisme. Dan 
zal men het grauwen der illegaliteit tegen het 
sanctionneren van collaboratie en defaitisme beter 
verstaan. Dan zal men zich, hopen we, voortaan 
schamen om langer te meesmuilen om die domme 
illegalen met gebruiksaanwijzing. 
Het gros van het Nederlandse volk lacht om de 
problemen van de oud-illegalen, als men zich ten 
minste nog de moeite geeft te lachen en te denken. 
.Qat lachen kan op een enkel punt wel terecht zijn 
maar wij verachten en veroordelen het, omdat d: 

,.DE ZWERVER" 
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geestesgesteldheid, waijr,Uit het gebeurt, onwaar
achtig is. 't Miskent �, strijd en het offer voor de 
vrijheid, het bagatell\seert het verzet tegen de 
anti-christelijke macht'. van het nationaal socialis
me en zulks op grond van het feit, dat men zelf 
verstek liet gaan, toen de plicht riep tot verzet. 
't Is de compromissengeest, 't is in wezen nihilis
me, ontkenning van wprden, ontkenning van offer, 
ontkenning van recht · en onrecht. 
Maar deze "men" leest dit niet en we zullen ons 
met hen niet verder vermoeien. Wat we nog kun
nen doen, is elkaar de waarheid zeggen. 
Als ons volk als geheel gevaar loopt, décadent te 
worden, dan is de obcessie het gevaar der oud
illega.(en. De zuivering enz. dreigt een obcessie 
dec. verzetsmannen te worden. De blik is zo ge· 
fixeerd door deze speciale problemen, dat men 
daaromheen niets meer ontwaart. 't Is alsof men 
oogkleppen voor heeft. De wereld kan bij wijze van 
spreken morgen in een nieuwe oorlog vergaan, als 
de zuivering maar slaagt. 
Met moed en vol idealisme hebben we ons van 
meetaf aan het werk gezet om de zuivering en 
om het rechtsherstel van oud-illegalen en onder· 
duikers te doen slagen. Ook met wijsheid? 
Vergeef mij, als ik zeg, dat ik tot de overtuiging 
gekomen ben, dat we met name inzake de zuive· 
ring als een stier in de porceleinkast rondgespron· 
gen hebben. De zuivering is een veel subtieler 
zaak dan we gedacht hebben. We oordelen met 
gevoelsargumenten, maar die zijn ondeugdelijk om 
te zuiveren. Wie zich intussen verdiept in de mo• 
gelijkheden van een reclttvaardige zuivering, zal 
het benauwende gevoel krijgen een zaak onder 
handen te hebben, waarvoor geen gave oplossing 
bestaat. We zijn druk bezig Nederland kapot te 
zuiveren. Vertel mij niet, dat anderen de zuivering 
hebben doen mislukken, dat de leidende instanties 
de zuivering kapot gemaakt hebben en als er iets 
te verwijten valt, dat aan die adressen moet ge
schieden. Ik weet het. Verwijt mij niet, dat ik dus 
den burgemeester, die drie piloten aan de S.D. 
uitleverde enz. enz., wil laten zitten. Ik zal daar 
niet in berusten. 
Daar gaat het hier in feite niet om. 't Gaat erom, 
dat deze zuivering naar haar wezen, ook met goe
de zuiveraars een onverteerbaar brok moest zijn. 
't Gaat erom, dat er in ieder geval een moment 
komt, waarop het verder zuiveren ons volk zal 
verteren in de hartstochtelijke strijd van pro's en 
contra's. En ik vrees, dat dit moment niet ver 
meer weg is. Nog eens, ik doel niet op incidentele 
en evidente zuiveringsgevallen enz., ik doel op de 
zuivering als systeem, als obcessie. 
Wij hebben als oud-illegalen de plicht om afstand 
te gaan nemen (ik zeg niet afstand te doen) van 
deze problemen. We moeten er achter en er boven 
gaan zien. Er is meer aan de hand in deze we
reld en ik doel op dat, wat ik hiervoor zei. In 't 
kort: op het probleem van de toekomst van onze 
beschaving, van onze cultuur. 

HORIZONT AAL-VERTICAAL. 
De historie van onze Westerse beschaving vertoont 
ons de ontwikkeling van den willenden mens, die zijn 
wil tenslotte in de aarzeling zag smoren, van de 
noodlotbedwinger, die noodlotbelijder werd. Op 
het toppunt van zijn macht komt de willende mens 
tot de paradoxale conclusie, dat hij geen kracht
meer heeft en Faust wordt Hamiet. 
Is hier geen hoop meer, is er geen bezielende 
saambindende kracht meer in onze beschaving? 
Op de horizontale weg: neen. Daar is geen hoop. 
Daar is alleen maar verval, decadentie te· verwach· 
ten, ondanks alle schone schijn. 
Dat is de weg, waarop sinds eeuwen de verbin
ding tussen God en mens is doorgesneden. En het 
hopeloze vervolgverhaal is de UNO. Dat is de 
weg der negatie, de weg van het wereldisolement, 
de weg van Faust. 
De wereld wordt geregeerd door beginselen. Laat 
U niet wijsmaken, dat karakter, kracht of bescha
ving de wereld regere!}, Daarachter staat het be
ginsel en dat is beslissend. 
Er is een beginsel van Christus en er is een be
ginsel, dat Christus negeert. 't Eerste ligt in de 
verticale lijn, 't tweede in de horizontale lijn. De 
verbinding moet hersteld worden. 
Dezelfde Prediker, die ons de schildering van de 
horizontale lijn, hiervoor gaf, zegt aan het slot van 
zijn boek: ,,Van alles, dat gehoord is, is het einde 
van de zaak: Vreest God en houdt zijn gebo
den ...... ". 
Ziedaar de spil, waarom de wereld nog draaien 
kan. 
En in het teken van dat gebod, heeft Goddank ook 
ons verzet gestaan. De consequentie ervan is de 
bereidheid tot het offer, het hoogste offer en waar 
dat gebracht is, is de weg voor de toekomst open· 
gebroken, de verticale weg. 
In het offer om Christuswil is de hoop voor onze 
beschaving verankerd, omdat Zijn offer er aan 
ten grondslag ligt. Dat is de weg uit de obcessie 
voor de verzetsmannen, de weg in de ruimte. 

H. v. R.

Jelmer Wiersma 
graaft .... 

door 

Harm. de Jong 

oyer het wijdé Friese �.andschap drijven laag de grijze regenwolken Een kouwige 
wmd. doet het donkerh1kende water der smalle landslootjes licht rimpelen, terwijl 
de hoge bomen, die om het erf staan van een boerderij, ruisen als de zee die ach
ter de hoge dijk ligt. Eenzaam en somber staat de grote boerderij van Jelmer 
:Wiersma aan een smalle grindweg, die zich voort kronkelt door de groene velden. 
Al meer dan eE:n kwart eeuw woont Jelmer Wiersma op de boerderij, die de naam 
draagt van " Niet klagen ". Het is een vreemde naam en dikwijls heeft zijn vrouw
er bij hem op aangedrongen de naam te veranderen in , Landzicht" of Veld
wijk" . Jelmer wilde hier niets van weten; sinds de laatste ho'nderd jaar had"op de 
boerderij niemand anders gewoond dan één uit het geslacht Wiersma en zolang 
er een Wiersma zou wonen, zou op het zwarte ijzeren hek geen andere naam ko
men dan "Niet klagen ".
Met het bovenlichaam iets gebogen loopt een man op de grindweg; terwijl zijn 
broekspijp�n om zijn benen slingeren, duwt hij zich voort tegen de straffe wind, 
die zijn ogen doet tranen. Hij is op weg naar Jelmer Wiersma, die voor zijn boer
derij staat èn over de groene velden staart. Wanneer Haaysma het erf opgaat, ont· 
waakt Jelmer uit z'n diep gepeins. Alsof Haaysma op zijn gezicht leest waaraan 
hij stond te denken, vraagt hij: ,,En, Jelmer, al iets gehoord van Freerkr 
Er volgt niet terstond een antwoord en wanneer Jelmer nog afwezig staart in de 
verte, zegt hij: .,Neen, Haaysma, nog steeds niet." 
,,Zou hij nog komeni" 
,,Ik wil niet klagen, Durk, je weet, de Wiersma's hebben dat nooit gedaan, maar .. 
laten we hopen." 
Dan is het weer stil en roken de beide boeren hun pijp, terwijl ze tegen de muur 
van de boerderij staan, waar de wind hen niet deert. 
Jelmer denkt weer aan zijn enige zoon, Freerk. Eens - een jaar geleden -
gooide hij de schop er bij neer en zei: ,,Vader, ik ga vechten tegen de Duitsers." 
Sinds dien hebbe� ze van hem niets meer gehoord, dan een kort briefje, waarin 
hij schreef, dat h11 in Holland was en illegaal werkte. Een adres had er niet op
gestc;ian, zodat terug schrijven niet mogelijk was. Met lede ogen hadden ze dage· 
lijks den postbode voorbij zien gaan zonder enig bericht van Freerk. De Hoofd
onderwijzer van het dichtstbijzijnde dorp, die wel eens kwam aanlopen, had ge· 
zegd: ,,Wees maar niet ongerust, Jelmer, die jongen van jou zit natuurlijk allang 
in Engeland." Doch Jelmer was hierop niet gerust geweest. De onzekerheid was 
na de capitulatie van Duitsland toegenomen, toen Freerk nog steeds niet kwam 
opdagen. De Hoofdonderwijzer had hem in overweging gegeven eens een ad ver -
tentie te plaatsen in verschillende dagbladen in Holland. Jelmer deed het, doch zonder enlg resultaat. Wist dan niemand waar Freerk wasi Het werd Jelmer moei
lijk zich tt.. !louden aan de naam, die z'n boerderij sinds meer dan een eeuw droeg. 
Zou hij de eerste uit het geslacht der W.iersma's zijn, die ging klagent 
,,Jelmer," zegt Haaysma, ,,Ik heb bezoek gehad van een meneer uit Holland." 
Even lichten Jelmers ogen met een wonderlijke glans; hij luistert aandachtig. Dan 
vraagt hij: ,,En wat kwam die vertellenr 
"Hij kwam iets vragen, Jelmer, hij vroeg of wij ook wisten op welke plaats de
Duitsers in 't vorig jaar die mensen uit Holland neergeschoten hadden." 
Jelmer gaat voor Haaysma staan, met zijn handen gekruist op de borst en kijkt 
in zijn heldere ogen, terwijl hij vraagt: .. En wat wou die meneer dan Durkt' 
,,Hij vroeg of we genegen waren hem te helpen bij de opgravingen." 
,,Bij de opgravingen Denkt hij dan dat de moffen die mensen daar hebben be· 
gravent" 
,,Ja, Jelmer." 
Even denkt Jelmer Wiersma na dan zegt hij: ,,Goed, Durk, ik kom." 
Wanneer de mannen scheiden klinkt van ver het monotoon geluid ener dorpsklok 
en deint melancholisch over het trieste landschap van Friesland. 
De middag vangt aan .... 
Triest v.alt een druilerige regen neer op de wegen en weiden. De wind is gaan 
liggen en langzaam drijven grote donkere wolken langs het luchtruim en zinken 
weg waar horizon en hemel elkander ontmoeten. 
Drie mannen stappen voort door de mieserige regen. Twee, die op klompen zijn, 
dragen !>P hun brede schou�ers een schop. De andere, die gekleed is in een lange, 
zwarte 1as, draagt onder z11n arm een bruine actetas. Zwijgend stappen de man
nen voort, terwijl het grind knerpt onder hun voeten. Achter hen volgt langzaam 
een boerenwagen; de voerman zit weggedoken in een ruige bruine jas. 
Jel�er Wiersma wijst. met zijn grove werkhanden in de richting van een klein 
bos1e waar reigers krijsend af en aan vliegen. Als ze staan blijven op een plek 
dicht bij het bosje, voeren ze op sombere toon een gesprek. Dan beginnen de twe� 
grote gestalten te graven, ter.wijl de man in de zwarte jas aandachtig toe kijkt. 
De regen wordt gichter en zacht ruisen de toppen der bomen Langzaam lopen 
grote zweetdruppels van onder Jelmer zijn pet en blijven hangen aan zijn zware 
wenkbrauwen; dan vallen ze neer op de donkere aarde. Soms blijven de mannen 
even staan en rusten met hun bovenlichaam op de schoppen Even schudden ze 
meewarig hun hoofd dan graven ze weer verder. Jelmer graaft. ... en graaft .... 
Wanneer Haaysma het eens op een andere plaats gaat proberen, uit hij plotseling 
een kreet en laat van schrik zijn schop vallen. Jelmer richt zich op en ziet in 
het lijkbleke gezicht van Haaysma. Dan stapt hij met grote passen naar hem 
toe. Even nog tracht Haaysma hem terug te houden van het droeve schouwspel, 
dat de donkere aarde hem te zien geeft. Jelmer Wiersma knielt neer bij de kuil, 
die Haaysma gegraven heeft. Dan richt hij zich iets op en schreeuwt met schorre, 
klagende stem: ,0, Freerk .. .. Freerk .... mijn jongen .... " 
Het geluid van zijn machtige stem deint over het trieste Friese landschap. 
Sinds moeder aarde boer Jelmer Wiersma zijn zoon terug gaf, heeft hij de naam 
van zijn boerderij laten veranderen. 
En, in goede letters prijkt op het zwarte ijzeren hek: 
,,Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht." 

Zeg mij welke boeken gij leest ..... 



MOED, BELEID EN TROUW 
In aansluiting op hetgeen ik reeds eerder heb ge
publiceerd onder dit opschrift, is het mijn bedoe
ling in een ·kort slotartikel thans nog enige aan
dacht te schenken aan de met de M.W.O. gede
coreerden. 
In artikel 18 van het reglement van administratie 
en discipline voor de Militaire Willemsorde wordt 
bepaald: 
"Indien een korps bijzonder heeft uitgemunt zal 
het zelf, bij een bijzonder besluit, · de eer kunnen 
genieten, dat deszelfs vaandels of standaarden met 
de tekens der Willemsorde versierd worden". 
Deze eer is aan drie vaandels van het NederJands 
Indische leger te beurt gevallen, terwijl het een
maal is voorgekomen, dat een oorlogsbodem met 
het ridderkruis is onderscheiden. 
Toen de orde werd gesticht, - in een vorig arti· 
kei zagen .wij, dat dit plaats vond op 30 April ' 
1815 - hadden de Nederlandse korpsen nog geen 
vaandels en standaarden, vandaar dat geen der 
vaandels van het Nederlandse leger het ereteken 
voert. 
De volgende vaandels zijn met de M.W.O. gede
coreerd in de loop der historie: 
1. Het vaandel van het 7e bat. Infanterie, voor de

omtrekking van Djaga, Raga op Bali in 1849, 
bij K.l,l. van 11 December 1849, Nr. 44. De 
chefs der korpsen zijn gemachtigd om eiken 
militair, die deel genomen heeft aan het om
trekken en aanvallen van de genoemde plaats 
in het stamboek onder de woorden: ,, 1849 Der� 
de Expeditie tegen Bali" in.... te spirijven: Heeft 
op 15 en 16 April 1849 deel genomen aan het 

omtrekken en veroveren van Djaga-Raga, voor
welk wapenfeit het vaandel van het 7e Bataljon 
Infanterie .met het teken der M.W.O. is ge
dee()reerd". 

2. Het vaandel van het 3e Bataljon Infanterie voor
de krijgsverrichting in Atjeh van 1873 t/m 1876 
bij KB. van 24 Maart 1877 Nr. 2. In dit be
sluit staat te lezen: ,,Overwegende, dat het 3e 
Veldbataljon van het Nederlands Indisch leger 
een buitengewoon roemrijk aandeel nam aan 
vele gevechten op Atjehse bodem geleverd, dat 
het met name bijzonder uitblonk bij de ver
meestering van Kampong, Lemboek de 25e 
December 1873. Dat deze legerafdeling ook
na die datum, hetzij in haar geheel dan wel 
gedeeltelijk tegenwoordig was bij schier alle 
belangrijke ontmoetingen met den vijand en dat 
zij gedurende de operatie der IV, IX en XXII 
m;oekim van 16 Januari tot 7 Maart 1876 op
niet.tW uitblonk, enz."

3. Het vaandel van het Korps Marechaussee van
Atjeh, bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van dit Korps op 2 April 1930, waarbij het een 
vaandel kreeg. 

Het KB. van 3 Maart 1930 Nr. 21 vermeld: 
"Overwegende, dat het Korps Marechaussee van 
Atjeh en onderhorigheden sedert zijn oprichting 
van 1890, zich op de meest eervolle wijze van zijn 
taak heeft gekweten; dat het door een reeks van 
uitmuntende daden heeft uitgeblonken in talloze 
grotere en kleinere gevechten, enz." 
Dit korps Marechaussee heeft zich door zijn da
den de naam van "Leeuwenbàtaljon" verworven. 
Het is in dit verband interessant, de artikelen 19 
t/m 28, waarin behandeld worden de plechtighe
den, die bij de uitreiking der kruisen moeten 
plaats vinden, een kort ogenblik onder de aan
dacht te nemen. De eed, die door de ridders moet 
:worden afgelegd bij het in ontvangst nemen van 
een ridderkruis, luidt: 

.,1k beloof en zweer, mij als een getrouw en wak
ker ridder te zullen gedragen, mijn leven al·
tboos veil te zulTen bebben voor 'Koning en 'Va
derland en door al mijn vermogen, mij steeds 
tracbten waardig te maken de onderscbeiding, 
mij door den 'Koning toe te staan. Zo waarlijk
belpe mij Çod Almacbtig". 

Volgens artikel 23 moet de onderofficier of sol- . 
daat, op de dag, waarop hij wordt gedecoreerd, 
aan de officierstafel van zijn Korps of van zijn 
chefs worden genodigd en toegelaten. Nu "Korps
officierstafels" niet meer bestaan, zal dit artikel 
ook niet meer trot.tW opgevolgd worden. 
Nader wordt omschreven door wien de decoraties 
in de verschillende rangen behoren uitgereikt te 
worden, terwijl de grootmeester(es) zich het recht 
voorbehoudt ze zelf te overhandigen. 
Van dit recht heeft Koning Willem I eenmaal ge
bruik gemaakt, toen hij na een inspectie gehouden 
te hebben langs het Zuidelijk front der Nederlan-

den, dat als afweerlinie tegen mogelijke Franse in
vallen werd ontworpen, om daar de vestingen in 
ogenschouw te nemen, die door onze Cenie
officieren en ingenieurs waren ontworpen en ge
bouwd, op 12 Mei 1823 in het Koninklijk Paleis 
te Brussel, het Groot-Kruis van de orde ter hand 
stelde aan den leider van deze werkzaamheden. 
Ook H.M. Koningin Wilhelmina heeft eens per
soonlijk decoraties der M.W.0. uitgereikt. Het 
was op 6 Juli 1895, dat op het Malieveld te 
's-Gravenhage, de in het land aanwezige gedeco
reerden uit Lombok het erekruis uit Haar handen 
mochten ontvangen. Bij deze gelegenheid werd te
vens een eresabel uitgereikt, terwijl tenslotte een 
20-tal eretekens voor belangrijke krijgsverrichtin
gen in ontvangst werden genomen. 
Behalve dat personen en zoals blijkt uit dit arti·
kel, ook vaandels gedecoreerd kunnen worden is 
het eenmaal in de geschiedenis voórgekomen, 

1

dat 
een oorlogsbodem met het .ridderkruis is onder
scheiden, terwijl kort na de Duitse inval in het 
jaar 1940 in ons Vaderland de opperbevelhebber
van land- en zeemacht, bij besluit van 18 Mei 
1940, KB. Nr. 1, het ridderkruis der M.W.O. 
toekende aan het wapen der Militaire Luchtvaart. 
De onderscheiden oorlogsbodem was de bekende 
corvet Medusa, die onder commando van Kap. Lt. 
ter Zee De Casimbrot, die zelf ook de orde ont· 
ving, met drie andere schepen, deel uitmakende 
van een escader in Japan, in September 1864 de
straat van Simonoseki heeft geforceerd. 

' 

Naast de zijden vlag, waarin dit zeer bijzondere
wapenfeit staat vermeld, schonk Koning Willem 
III het schip een oorkonde, waarin Hij zijn bijzon
dere tevredenheid te kennen gaf over de moed, het
beleid en de trouw van den commandant, de offi·
eieren en de schepelingen bij die gelegenheid en
bij die gevechten, welke er in Juni 1863 aan wa·
ren voorafgegaan.
Deze oorkonde draagt de persoonlijke onderteke·
ning van Koning -Willem III. De oorkonde is g\·
borgen in een verguld zilveren koker en deze ko
ker is versierd met het ridderkruis van de
M.W.O.
Zoals hierboven reeds terloops opgemerkt, is het
ridderkruis dezer orde ook toegekend aan de 
Militaire Luchtvaart; de juiste bijzonderheden
staan ons niet ten dienste, wij bepalen ons slechts 
tot de gegevens van de dagbladpers uit die dagen, 
waarin melding wordt gemaakt van de bijzonder 
grote moed en zelfopoffering bij de vervulling van
de oorlogstaak van dit wapen. Zonder te letten op 
aantal en hoedanigheid der vliegtuigen van de te
genstanders hebben tot 't uiterste de Nederlandse 
vliegtuigbemanningen, zonder de minste aarzeling, 
overal aangevallen, waar zich daartoe de gelegen
heid voordeed. De Militaire Luchtvaart heeft zich 
onsterfelijke roem verworven. 

UIT DE INDISCHE KRIJGSGESCHIEDENIS. 

De eerste ridders it1 de :Militaire 'Willemsorde.
Op 30 April 1815 door 'Koning 'Willem 1 ingesteld.

De eerste ridders werden benoemd bij K.B. van 12 
September 1818, zulks naar aanleiding van de 

en ik zal zeggen wie gij zijt' 

eerste zware krijgsverrichtingen in de Molukken 
in 1817. 
Het waren er tien, alle officieren, met uitzonde
ring van den bootsman der oorlogsmarine, W. 
Geerts, die dus de eerste Ridder M.W.O. �e klas· 
se was, beneden de rang van officier. 
Bij de bestorming van de versterkingen van den 
hoofdverzet�leider Matulesia op het eiland Sapa· 
toewa bereikte Geerts als eerste de vijandelijke 
wal, plantte daarop de Nederlandse vlag en hield 
daarbij, getrouw aan de traditie van ons aloude 
roemrijke zeevolk, dapper stand tot zijn kamera· 
den hem te hulp sprongen. 
Tijdens de daarop volgende woelige jaren van de 
vestiging van o?� ?ezag in de Indische Archipel 
was het voor !!llhtairen beneden de rang van otfi· 
cier practisch uitgesloten ook nog het l{idderkruis 
M.W.O. 3e klasse te verwerven.
Eerst op 18 Februari 1861 kwam hierin verande
ring toen de sergeant der artillerie Çerrit Jan ter
'Woord voor zijn vele, buitengewone daden werd 
bevorderd tot Ridder 3e klasse. Onze gedachten 
gaan een ogenblik uit naar dezen oQvergetelijken 
soldaat. 
Ter Woord was een man van geweldige lichaams·
bouw en schier bovenmenselijke lichaamskracht en 
daardoor reeds bij voorbaat als aangewezen voor 
de dienst bij het zware wapen der Artillerie, waar· 
heen hij kort na zijn aankomst in Indië in 1849 
werd overgeplaatst. 
Voor krijgsverrichtingen op Borneo }n de jaren
1854 en1855 werd hij als korporaal twee malen 
eervol vermeld en daarna in 1857 tot 'Ridder M. 
W.O. 4e kl., daarna in 1856 .op Timor wederom 
als korporaal voor de 3e maal eervol vermeld, 
waarop in 1861 zijn bevordering tot Ridder 3e 
klasse volgde. 
Het is vrijwel ondoenlijk alle schitterende wapen,
feiten van Ter Woord hieronder te vermelden; 
wij moeten volstaan met één enkele aanhaling. 

• Bij de opmars naar het hoofdverzetscentrum Mon
trodo in de Wester afdeling van Borneo (Juni 
1854) moest langs een moeilijk begaanbaar pad 
ook een vuurmond tot een gewicht van 370 kg. 
worden meegevoerd, waarbij uiteraard van paar
denbespanning geen· sprake kon zijn, zodat de 
kanonniers zelf het stuk moeste.n trekken.
De oersterke Ter Woord had op zich genomen
het ontbrekende boompaard tussen de herriebomen
te vervangen. 
Men denke zich deze krachtsprestatie even in bij
een tropische temperatuur. 
Plotseling stond men voor een door de regen
sterk gezwollen riviertje, waarover slechts een in 
de haast samengesteld loopbruggetje kon worden 
geslagen, te zwak echter voor het kanon, zodat 
dit dwars en onder water door, met gebruik van 
touwen, met vereende krachten naar de overkant
moest worden gehaald. 
Het gevaar voor omkantelen en beschadiging van
affuit en andere onderdelen, was daarbij zo groot, 
dat Ter Woord er op stond zijn stuk niet in de 
steek te laten en zijn plaats tussen de bomen te 
behouden, alhoewel hij tijdens de overtocht daarbij 
enige ogenblikken onder water zou moeten blijven. 
Aldus geschiedde en ziet, het waagstuk gelukte, 
dank zij aller inspanning en de geweldige lichaams· 
kracht van de bestuurder van het kanon, die na 
ertige angstige [OgenbliJ<ken, proestende aan de 
overzijde kwam opduiken. 
Terecht zegt zijn levensbeschrijver, de overste
Booms, dan ook van hem: ,,Zo was het altijd! 
Overal, waar men met terreinhindernissen, moci· 
lijke wegen of tegenspoeden te kamptn had, over
al waar krachtdadig handelen nodig was, zelfs 
onder het zwaarste vuur van den vijand, was het 
altijd Ter Woord, die het voorbeeld gaf van 
plichtsbetrachting en opgewektheid en wien niets
te veel, niets te zwaar, niets te gevaarvol was. 

..FRITS" 



WELNEE, MAlOURLUK OVEÄ. H!.f 

GE{?E�O_EK 

OP PAD VOOR HET GEDENKBOEK.
De eerste Maandag in de lente 1946. Een stra:
lende dag en de eerste dat ik me op pad be
geef voor het gedenkboek. Ik moet bekennen,
dat het met enige vrees en beving was, dat ik
dit begon. Ik had maar zo het idee dat er ge
zegd zou worden, gedenkboek, och, wel aar
dig natuurlijk, maar wat moet ik daar nu voor
vertellen. En zie, op deze stralende eerste lente
Maandag gooide ik het hoofd in de nek en
hoopte dat het gaan zou.
Zo ving ik weer aan te zwerven van den een
naar den ander. Niet alleen omdat me dat trok,
maar omdat we allemaal de tijd die achter ons
ligt en de gebeurtenissen daarin gepasseerd,
willen bewaren. In onze herinnering zou het
vervagen, maar een gedenkboek zal alles le
vendig houden en ook voor het nageslacht van
onschatbare waarde zijn.
Het eerste contact was een onderwijzer, niet
thuis natuurlijk, maar zijn vrouw beloofde mij
hem 's middags direct uit school vast te hou
den. Het waren -oude bekenden en het deed me
deugd weer te worden ontvangen met de oude
hartelijkheid. KP-leiders waren in dienst en
niet aanwezig. Ik beloofde schriftelijk mijn
tweede komst te zullen melden, zodat ze me
konden antwoorden, wanneer het niet ge
legen kwam. Toen naar de volgende plaats.
Ik belde, de deur ging open, ik buig en zeg
plechtig: Paulus. ,,As je me nou, komt er in,
dat is leuk. Gauw naar boven, -dan kun je mee
eten. Vrouw, een bord met bijbehoren en
schuif maar gauw bij". ,,Maar vertel eens, wat
voert je weer tot ons. En dan antwoord ik met
dezelfde plechtstatigheid als waarmee ik mijn
entree maakte: het gedenkboek. Nou, eerst
maar eten en de kinderen van de vloer en toen
dat op vaders bevel rap geschied was, stak
Paulus van wal. Hij was begonnen met te zeg
gen, dat het per slot een kleine plaats was en
er wel beschouwd niets was gebeurd.
Maar dat viel hem zelf mee. Er kwam telkens
weer wat bij en de o ja's waren niet van de
lucht en het eind van het liedje was, dat hij
toch niet alles precies meer wist en we maar
eens een gezellige avond moesten beleggen,
want de anderen wisten er nog wel meer van.
Ja, warempel, zegt-ie, er zijn toch nog wel din
gen gebeurd, die de moeite waard zijn.
Het is me zelf ook meegevallen, want ik heb
ook gedacht: wat moet dat nou worden, maar
ik weet nu, dat ik mis was.
I}< stapte deze eerste avond, ergens in de pro
vincie, in bed, met een tevreden gevoel en met
de overtuiging dat het Gedenkboek er zal ko
men.
Ik ben op pad voor het Gedenkboek. Mijn
rayon is Overijse! en ik._hoop, dat ik op alle
plaatsen word_t ontvangen met enthousiasme en
een berg gegevens.
Tot ziens, -.. GRETHA.

wee &eU4iJd .... 1 • 

'Wat verschijn 
'Wat verdwijn 
't '.Hangt niet aan een los geval 
1n het voorleden 

maa11, niet Wlij ? 
Ligt het "beden" 
1n het "nu" wat worden zal. 

IDLDER.D1JK. 

Niet vrij? vroeg een Amerikaanse vriend van �e
I.S. me toen ik me in gedachten verzonken liet
ontvalle� ,,Wel bevrijd .. , ... maar niet vrij?" Hij
trok zijn borstelige wenkbrauwen naar de voorbij
trekkende regenwolken en gooide een peuk van
minstens nog aébt trekken op de plavijen in het
smalle gangetje.
Waarom dan niet? Jullie Hollanders zijn geloof 1k
nooit tevreden, bij ons is dat anders".

Anders, vroeg ik verwonderd, anders? Misschien
omdat jullie niet door een Germaans volk bezet
zijn geweest, misschien omdat jullie niet vier jaar
lang als paria's en verschoppelingen tegen een
tyrannieken bezétter hebben gevochten, dat de
doodvonnissen om je oren vlogen of elke minuut
van de dag kans had zelf voor een vuurpeloton te
staan. Als jullie ...... verder kwam ik niet, want ik
liet me teveel gaan. Ik moest zwijgen, want an
ders zou ik woorden gebruikt hebben, die onbe
schaafd geleken zouden hebben.
Mack zag dat ik me opwond, bood_ een sigaret
aan en trok me mee naar zijn gezellig ingerichte
werkkamer, trok een ruw houten kastje open en
presenteerde "Russische Wodka" recht uit Berlijn,
voegde hij er ten overvloede aan toe. To�n �e
goed en wel achter ons glaasje zaten, moest 1k m11n
relaas voortzetten.
Ik vertelde hem, hoe wij als KP-ers uit Boekel
hadden gevochten, hoe wij Distributiebureaux,
Gemeentehuizen, opslagplaatsen, Politiebureaux
hadden overvallen en gekraakt. (Vooral dat ge
kraakt vond hij erg Amerikaans). Hoe wij ter dood
veroordeelde makkers uit hermetisch gesloten ge
vangenissen hadden gehaald. Hoe wij onze gea)li
eerde piloten met veel hulp van burgerkleding
voorzagen en naar hun )and tesughielpen. Et! h�e
wij vochten toen de "Airborns nog lang met m
Boekel waren- hoe we toen al Duitse patrouilles,
die zich in 

1

Niemandsland waagden krijgsgevan
gen maakten en zodoende meer dan .30 krijgsge
vangenen .l)aar de Amerikaanse linie brachten,
door de Duitse linie heen.
Mack keek met grote ogen en luisterde aandach
tig, hij vergat te drinken. En nu, vervolgde ik, !lu
hebben we weer een tijd achter de rug van ruim
een jaar papier en woordenstrijd, die we vandaag
hebben verloren. Een jaar hebben we gevochten
met rapporten hier en rapporten daar, 'instantie
hier en instantie daar op de bekende methode van
kastje en muur en nu denk ik dat we het verlo,
ren hebben. W� hebben nu al een jaar lang bu_r
gcmeester Schaftrath, die photo's liet maken_ m
'40 van hem en de Duitse overweldigers als vnen
den voor het gemeentehuis, die met de staking�
dagen mensen naar kamp Vught �iet brengen, d,e
tot drie-vier maal toe mensen opnep om het door
de geallieerden gebombardeerde vliegveld Volkel
weer te herstellen, die een verklaring vroeg en
kreeg van de Duitse bezetters, die hij hen goed
gezind was, die probeerde onze mensen van hun
organisatiewerk af te houden, die daden heeft ge
daan om mensen naar Duitsland te helpen, enfin
een man, die kroop voor de moffen onder het
voorwendsel zijn gezin te moeten beschermen.
Hebben wij dan gedacht bij ons werk aan onze
families, hebben onze gesneuvelde manne�an
gedacht, terwijl zij voor het vuurpeloton stonden,
dat het niet verantwoord was geweest tegenover
hun gezin. Moet gezinsliefde dan voorgaan op Va
derlandsliefde. Hebben wij dan ons leven gewaagd,
om piloten in veiligheid te brengen, om ze hem
vanuit zijn eigen kamer aan de Duitse bezetters te

zien ·overleveren, of om ze hem zelf te zien gaan
halen met politie-hulp op de plaats, waar zij ont
dekt werden? Even moest ik ademhalen, want het
werd me groen en geel voor de ogen. Ik had geen
trek meer in de echte Russische Wodka.
Een jaar lang, vervolgde ik, hebben onze oude
medewerkers, onze oude KP-ers uit .Boekel de
grootste vernederingen uit te staan gehad, door een
stelletje ophitsers, die misschien zelf opgehaald
hadden moeten worden, evengoed als hun burge
meester. Bij hen werden tot driemaal toe de rui
ten ingegooid met grote stenen, aan hun adres
verschenen smaad en schimppamfletten, met 01-di
natre taal en beschuldigingen.
Openlijk werden deze mensen beschimpt en vals
beschuldigd, zij die toch de gehele bezetting ge
toond hadden Nederlander te· zijn.
Is het niet om te huilen Mack, dat zo'n man nu
weer (door den Commissaris der Koningin van
Brabant) eervol of oneervol, daar blijf ik buiten,
1s hersteld. Is het niet diep-treurig, dat zo'n man
weer op plechtige wijze is ingehaald, alsof hij voor
de eerste maal als burgemeester kwam. Is het niet
hemeltergend, dat zo'n man nog uit volle borst
ons dierbare Wilhelmus durft te zingen, alsof hij
enkele jaren geleden het Duitse niet gezongen
zou hebben, als men dat had gevr.aagd? Ja, en
door wie is hij ingehaald, wie was hier de feest
commissie, die 'tiem deze eer bereidde? Niemand
anders, dan zij, die wij wegens politieke onbe
trouwbaarheid tijdens de omwentelingsdagen had
den 'geïnterneerd. Natuurlijk, ook zij hebben nog
wat te verrekenen met de ondergrondse, ook zij
loeren op revanche.
Mack, als die revanche dan toch moet komen,
laat het dan in Godsnaam toch met recht gebeu
ren, maar niet zo.
In het verleden ligt het heden, in het nu wat wor
den zal.
Even keken we elkaar aan, we begrepen elkaar.
We dronken onze Wodka uit en Mack schonk
nieuwe Wodka.
Wat denk je nu Mack, zijn wij een ot;\.tevreden
volk?
Anders dan jullie? Neen, wat die ontevredenheid
betreft heb je gelijk. Maar anders zijn jullie, heel
anders.

Ook zij loeren op revanche 

Wij zouden het dat jaar niet uitgehouden hebben,
wij zouden veel korter geweest zijn, radicaler. Ja,
Mack, radicaal, maar wij willen het normaal pro
beren, wij zijn vijf jaar getyranniseerd, wij willen
anders. Wij willen trachten recht te doen gelden.
Ik heb een hekel gekregen om met een pistool te
gaan schieten. Het moet anders kunnen, en het kan
anders. Mack knikte, hij begreep me. Ik stond op
en nam afscheid, blij iemand gevonden te heb
ben, al was het dan geen Nederlander, die ons wel

begreep.
LELOX.
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Ze;: mij aan welk boek ;:ij medewerkt. Is het �t ;:edeJJ 



GROTE RAZZIA 

, . .  kruipt van schrik in. de preekstoel. 

Het Sallandse dorpje H., met z'n uitge
strekte buurtschappen, is een prachtig toe
vluchtsoord voor onderduikers. Op een en
kele uitzondering na, zijn het bijna allen 
goeie Nederlanders die er wonen en zij we
ten, elk op hun manier, de moffen tegen te 
werken. 
Het plaatsje staat dan ook in een kwade 
reuk bij de S.D.-ers die het kamp Erica te 
Ommen bevolken en het is te voorzien dat 
deze ongehoorzaamheid niet ongestr.aft zal 
blijven, 
De kalender wijst 23 Januari 1944. Bij de 
fam. B. zitten allen gezellig om de tafel bil· 
een en bespreken het laatste nieuws dat 
zo juist door radio Oranje is doorgegeven. 
Vooral de vier jongelui, t.w. twee zoons 
van den heer des huizes en twee onderdui
kers, hebben het druk over de nederlagen 
welke de mof op dat ogenblik te slikken 
krijgt. Plotseling zwijgen allen als er ge
beld wordt. 
Ze kijken elkaar aan, maar daar staat 
moeder reeds op om naar de deur te gaan. 
Gelukkig blijkt het goed volk te zijn. Het is 
een boodschap dat er Vrijdag, Zaterdag of 
Zondag een grote razzia gehouden zal wor
den. Dat betekent dat er werk aan de win· 
kei is, immers alle onderduikers in de buurt 
moeten gewaarschuwd worden, de bon
kaarten en valse stamkaarten e.a. moeten 
nóg veiliger opgeborgen worden. Men mag 
geen enkel bewijs vinden. Als dat gebeurd 
is, gaan B. en zijn vrouw erop uit, om de 
verschillende adressen langs te gaan waar 
gewaarschuwd moet worden. Wim neemt 
z'n motor en gaat naar een paar adressen 
waar men meer te verbergen heeft dan al
leen maar onderd1.ükers. 
s Avonds om tien uur is de familie weer bij 
elkaar. De schuilplaats is goed in orde, dus 
het wordt afwachten. Van slapen komt die 
nacht niet veel. In de meeste gezinnen is er 
in ieder geval wel één die de wacht houdt. 
Het vervelende is dat men niet weet, welke 
dag of nacht zij zullen komen. 't Is al heel 
laat als de fam. B. naar bed gaat en moe
der blijft nog de wacht houden. Zif smeekt 
God of Hij met haar de wacht wil houden. 
Zo komt de Vrijdag. De gehele dag zitten 
zif in spanning, maar er gebeurt opnieuw 
niets. Het wordt weer nacht en weer dag en 

nog heeft zich geen mof laten zien. Langza
merhand begint de gedachte veld te win· 
nen, dat het wel weer loos alarm geweest 
zal zijn, zo als al eens eerder voorgeko· 
men is. 
Henk, één van de onderduikers bij de fam. 
B., begint zich opgesloten te gevoelen en 
Cor, die bij de buren onderdak heeft, wil 
voor de nacht ook nog een andere schuil
plaats hebben. En of de gastheer al zegt: 
"Jongens blijf toclf rustig hier, we hebben 
toch een goede schuilplaats" het helpt niet, 
want Henk voert aan, dat ze wel aange
bracht kunnen zijn omdat er mensen zijn, 
die weten dat zij altijd naar de radio luis
teren. En dan weten ze je toch wel te vin
den, ook al verstop je je nog zo goed. 
Er is geen praten tegen en Henk en Cor 
krijgen het zo ver, dat ze naar de overkant 
verhuizen naar een klein oud huisje, waar 
de pannen hier en daar van het dak ver
dwenen zijn. Inderdaad, daar zal men geen 
onderduikers zoeken. 's Avonds worden de 
bedden overgebracht en Henk en Cor in· 
staller�n zich op de tochtige zolder. [)e 
ladder wordt opgetrokken en er worden 
planken over het zoldergat gelegd. De 
nachtrust kan beginnen of nachtwake, wat 
zal het zijn. Er zijn berichten dat zij wer
kelijk deze nacht zullen komen. De nacht is 
donker en . . . . er gebeurt weer niets. 
De Zondagmorgen breekt aan met veel re
gen en storm die langs de huizen jaagt. Het 
is nog bijna donker als B. uit bed springt. 
Automatisch loopt hij naar het venster om 
naar buiten te kijken. 

... 

. . .  vinden een paar sch9enen 

.. �oeder," roept hij z'n vrouw, ,.kom eens 
vlug kijken. Daar zijn de moffen." En ja 
hoor, daar zijn ze, S.D.-ers, Feldgendarme
rie en vele soldaten. Kijk ze langs de hui
zen sluipen, met het geweer in de aanslag. 
Hoor ze schreeuwen en schieten. Wanneer 
ze een kippenhok of stromijt zien, schieten 
ze erin. 

"
Wat zal dat worden?;_ vragen de bewoners 

zich af. Aan de achterzijde, in de weilan
den lopen ze ook al. Ze hebben de bruggen 
en wegen afgezet, niemand kan er meer in 
of uit. 
Ze onderzoeken niet alle huizen. Hier en 
daar wordt er één overgeslagen en dit ge
schiedt ook bij de fam. B. Ze gluren wel 
door de ramen. Moeder zit in angst voor 
Henk en Cor, die aan de overkant zitten. 
Oh jé, daar heb je het al Twee moffen stap
pen op het kleine huisje toe. Ze gaan naar 
binnen. Even later komt er weer één uit die 
iets tegen de anderen, welke nog buiten lo
pen, roept. Nog wel vijf moffen komen toe. 
gelopen en gaan eveneens naar bin11,en. Bij 
B. denkt men niet anders of Henk en Cor zijn
ontdekt en zij verwachten hen ieder ogen
blik naar buiten te zien komen onder ge
leide van de moffen.

"
Roep mij aan in de dag der benauwdheid

en Ik zal u helpen!" Wat heeft de fam. B. dit 
al vele malen tijdens de bezetting onder. 
vonden. Er gebeurt niets. Later blijkt dat 
de moffen in het kleine huisje een comman
dopost gemaakt hebben. De jongelui die 
boven liggen horen dit allemaal. 
Het jonge vrouwtje dat daar woont, doet 
al het mogelijke om het de moffen naar de 
zin te maken. Ze schenkt hun koffie en geeft 

Één van de moffen blijft de wacht houdèn . . •

er koek bij. Als ze maar in de keuken wil" 
len blijven. De moffen laten zich lijmen en 
blijven bij de kachel zitten. 
Leen en Jaap, twee andere onderduikers, 
zich niet bewust van het gevaar, hebben 
juist besloten die ochtend ook weer naar 
huis te gaan. Eensklaps zien ze dat een 
mof bij de brug de wacht houdt. Ze draaien 
zich meteen om en nemen zo snel mogelijk 
de benen. Achter een buis om en dan een 
hoge heining over waar ze zich vlug ver
schuilen in de rioleringsbuizen die daar lig
gen. De moffen, gewaarschuwd door de 
wachtpost, zijn hun achterna gekomen, 
doch bij de heining raken zij het spoor hijs. 
ter. Over die hoge schutting kunnen de 

"
terroristen " toch niet gegaan zijn. Eén van 

de moffen blijft er toch de wacht houden 
en voor Jaap en Leen wordt het er niet pret
tiger op in de buizen, die slechts een door
snee van 60 cm. hebben. Zes uur hebben ze 
daar moeten liggen eer de mof het opgeeft 
en dat komt pas wanneer het sein verza
melen gegeven wordt. 
Verschillende vreemde situaties doen zich 
nog voor. Bij 0. is de dokter binnengevlucht 
en is daar in een kast gekropen. Bij de 
huiszoeking vinden de moffen een paar 
schoenen en . . . . daar zit een dokter aan 
vast. Dan blijkt dat ze geen doktoren willen 
hebben en hij mag weer vrij vertrekken. 
Van kerkgaan komt die Zondag niets. Zelfs 
de kerk is niet vellig voor het gespuis, 
want ook deze wordt doorzocht. Eén van 
de ouderlingen, een boer, kruipt bij het zien 
van de <Duitsers van schrik in de preek
stoel. Hij wordt echter ontdekt en moet mee. 
Als hij even later verteld heeft dat hij boer 
is, wordt hij enige uren daarna vrij ge
laten. 
Zo zijn er die dag vele door het oog van 
de naald gekropen, want de razzia's die 
groots van omvang is geweest - niet min
der dan 300 persone� namen er aan deel -
heeft als enig resultaat de vangst van .... 
één jongen opgeleverd. T. B.-K.

Hardenberg. 
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wanneer ze een kippenhok of stromijt zien . . .

boek van de LO en LKP, dan zijt 1:e eenreehq;,eaardLO-erof LKP-er. 
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We wachten op ... 
Drentsche Berkenwijn 
Langs de binnenwegen van het Drentse land prijken de eizen met een uitbundigen tooi 
van bloeiende katjes. De fijn-verdeelde takjes van de berken-aanplant staan als kant
werk tegen de voorjaarshem�I. In kruid en bomen stuwen de vo01iaarssappen in één 
machtige drang naar omhO'og. 
De lente heeft lang op zich laten wachten. Nu is haar opmars onweerstaanbaarder dan 
ooit. 
Als je zo door dat machtig-mooie voorjaarsland trekt, wrijf je je de ogen toch wel even 
uit, wanneer je overal aan de berkentakjes grote en kleine flesjes ziet hangen. 
Wat hebben de Dren�n daar nu mee voor? 
Is het nog een overblijfsel van één of andere heidense cultus? 
Diep in de Drentse boerenziel, nietwaar? 
't Lijkt de moeite waard er eens naar te vragen. 
Een paar frisse knapen helpen ons uit de droom. Die flessen hangen daar om aan 
berkenwijn te komen. Er wordt een inkeping in de bast gemaa�t, het flesje wordt eraan 
bevestigd en het voorjaar en de boom doen de rest. Als je een goede boom treft, zo 
vertrouwen de jongens ons toe, dan kun je in één nacht wel een literfles vol krÛgen. 
Met wat suiker erin kun je van dat sap heerlijke berkenwijn maken. 
Zo hangen langs de Drentse' paden de flesjes, de grote en de kleine,- en vangen de 
klare voorjaarswijn. 
Ik heb nog geen berkenwijn geproefd. Maar het kan bijna niet anders of je moet er 
de kracht van het nieuwe stuwende leven uit proeven. 
Dat waren de gedachten, die ons vergezelden bij onze tocht door het Noorderkwartier, 
toen wij daar op pad waren om voor onze verzamelactie voor het Gedenkboek een hechte 
grondslag te bouwen. 
We zagen er een symbool in. 
Zoals jong-Drente z'n flesjes, de kleine en de grote, aan de berkentwijgen bindt en 
daarin de begeerde sappen vergaart, zo zetten wij thans door heel het land, van Dol
lard tot Schelde, onze posten uit. Ook hun taak is het de zuivere levenssappen van �e 
illegale tijd te vergaren. En de wijn, straks daaruit geboren, moet voor nageslacht be-
waren: 

de krachten van hoge stuwende levensidealen, 
het geurig aroma van Christelijke naastenliefde, 
de glans en gloed van de echte vaderlandse geest 

Zeker, op flessen welbelegen wijn ligt ook een laagje stof. Meen niet ,dat wij daaraan 
voorbij zien. Ook aan ons w·erk kleefde het stof van de menselijke onvolmaaktheid. 
Doch het stof van onze fouten kan de wijn niet vertroebelen, zoals God ons deze 
schonk en waarvan wij nooit hadden durven dromen te mogen drinken. 
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TOEKOMT 
Het deed mij een groot genoegen in 
,,De Zwerver" van 23 Maart te le
zen in een oproep van de Gedenk
boekcommissie: 

Ook koeriersters hebben veel 
meegemaakt. 

Uit "De Zwerver" blijkt trouwens 
meer dan eens dat er waardering is 
in het land voor het koerierswerk. De 
kop van Noord-Holland denkt er 
echter anders over. 
Naast de GOIW en de daar onder 
vallende afdelingen is er kort gele
den ook een reunievereniging opge
richt van "echte" oud-LO-ers. Daar
bij is gebleken dat alleen de Oom's en 
verdere bekenden als LO-ers worden 
beschouwd. De koeriersters hebben 
n.l. geen uitnodiging gehad. Waarom
ook wel? Ze hebben hard gewerkt en
zelfs zeer hard. Zij komen echter
voor een dergelijke vereniging niet in
aanmerking. Die meisjes die in weer
en wind met geheime stukken hun
leven hebben gewaagd, zijn schijn
baar niet illegaal genoeg om in een
dergelijke "super"vereniging te wor
den opgenomen. Misschien zijn ze er
wel niet eens op gesteld, maar m.i.
was het niet meer dan plicht geweest
om in ieder geval een uitnodiging te
sturen. . 
Een ketting zonder schakels is geen
ketting en .de LO zonder deze dap
pere meisjes zou niet bereikt hebben
wat ze-nu heeft bereikt, als die scha
kels er niet geweest waren.

L. B.

Het blijkt inderdaad dat onze koe
riersters dikwijls worden vergeten. 
Ze horen er intussen voor 100% bij. 

REDACTIE. 

RECTIFICATIE 
• 

In het artikel "Weerbare Democra
tie" in Nr. 10 van "De Zwerver" is 
aan het slot een opmerking gemaakt 
over de rede van den Minister-Presi
dent ter gelegenheid van de opening 
van de tentoonstelling. • 
Deze opmerking was gebaseerd op 
het commentaar van "Parool". Het 
blijkt thans, dat de door het "Parool" 
gebezigde zinsnede: ,,Vernieuwde 
door de illegaliteit geleide politieke 
beweiging" do'or den Minister-Pre
sident in geheel ander verband ge
bruikt werd, dan waarin "Parool" 
haar plaatste" In zoverre moet ons 
commentaar teruggfnomen worden. 
Wel houden wij staande, dat het ons 
onjuist voorkomt, dat in een dergelij
ke rede door den Minister-President 
vingerwijzingen gegeven worden ten 
aanzien van de door hem voorgesta
ne politieke ontwikkeling, en die in· 
druk werd ons bevestigd hij het lezen 
van de rede zelf. 

REDACTIE. 

1, 

NATIONALE 

HERDENKING 

� 1940-1945 tt),

Allerwege vinden thans herden·kingen plaats van onze gevallen 
strijders. Het spreekt vanzelf, dat dit aller sympathie heeft. Het 
lijkt ons echter gewenst de vele plechtigheden, die thans plaats 
vinden terug te brengen tot één grote nationale herdenking. 
Aan de burgemeesters van alle gemeenten is een circulaire ge
richt, waarvan het voornaamste in dit blad is afgedrukt. Onze LO.
mensen kunnen hier prachtig werk doen door zich te verstaan met 
den Burgemeester hunner Gemeente. 
De eigenlijke "Bevrijdingsdag" is voor deze plechtigheid niet ge
schikt, daar deze stille getuige van het geleden leed niet mag on
dergaan in de feestvreug�e die nu eenmaal een nationale feestdag 
met zich brengt. Het moet voor de nagelaten betrekkingen d_er 
gevallenen niet prettig zijn het gedenken onder te zien gaan in 
de algemene feestvreugde. Ook historisch is deze gang van zaken 
de juiste en daarom het meest aan te bevelen. 

Uitgaande van de gedachte d�t: 
a. een herdenking van aflen, die voor de vrijheid van ons Va

derland streden en vielen, niet achterwege mag blijven;
b. clet eerbiediging van ieders vrijheid om ook op andere da

gen en -plaatsen plechtigheden van dezelfde strekking te or
ganiseren, toch de grote nationale herdenking onzer doden
dient plaats te vinden op eenzelfde tijdstip, door alle Neder-

landers gezamenlijk; 
c. echter de feestelijke jaardag der bevrijding niet geëigend is

tot het houden van rouwplechtigheden als bovenbedoeld;
heeft voornoemde Commissie besloten jaarlijks de avond vóór de 
Bevrijdingsdag - dus dit jaar 3 Mei 1946 - te bestemmen tot 
"nationale berdenkingsavond", en het volgende programma voor 
dien avond. vastgesteld: 
t. van des avonds 18 uur af zullen van alle openbare gebou
wen en particuliere woningen in alle gemeente de vlagge11 half
stok gehangen worden.
2. Om 19.30 zal een ieder, die daartoe in de gelegenheid is,
kunnen deelnemen aan een z.g. ,,stille,i omgang", die zal aan
vangen van een punt, dat niet verder dan,plm. 30 minuten lopens
verwijderd is van die plaats in de Gemeente of naburige Ge
meente, waar Nederlandse verzetsstrijders of -soldaten door
duits geweld de dood vonden of zijn begraven.
3. Van 19.45 af tot 30 seconden vóór 20 uur zullen de klokken
van alle kerken, voor zover aanwezig, luiden.

4. Te 20 uur precies zal, nadat 30 seconden tevoren door mid
del van een zeer kort signaal van de alarmsirenes als anderszins 
dit tijdstip is aangekondigd, t,wee minuten van volkom'Cn stil�e
in acht genomen worden. 
Alsdan zal alle arbeid worden neergelegd en elk verkeersmiddel 
buiten beweging worden gesteld. 
Op dat moment zal een ieder, hetzij in- of buitenshuis vertoe
vend, voor zover da_artoe in staat, staande de doden berdenke11.

5. In overeenstemming met de geest die onzen gevallen helden,
die naamloos streden, bezielde, zullen geen toespraken worden
gehouden, terwijl de weg naar de plaats der plechtigheid slechts
te voet en in volkomen stilzwijgen, zonder vlag of vaandel, wordt
afgelegd.
6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien
van bloemen op de plaats der herdenking, door elk der deelne
mers, zij toegestaan. 
7. Deze "stille omgang" kenne rang noch stand. Slechts de
rechtstreeks nabestaanden der gevallenen, zullen een bijzondere
plaats hebben aan het hoofd van de stoet.
8. In aansluiting op en in overeenstemming met boven.aange•
geven programma, zullen in kerken, op straten en pleinen van 
e)ke gemeente herdenkingszangdiensten worden g�rganiseerd, 
uitgaande van de "Stichting tot verbreiding van het geestelijk 
lied", waartoe verwezen zij naar de van die Stichting uitgaande 
publicaties. 
Te 's-Gravenhage zal een plechtigheid plaats vinden, waarbij 
de deelnemers dezelfde weg zullen lopen als de eer1e "18 do
den". Zij vertrekken te 19.30 uur van de Alkemadelaan naar de 
duinen bij Waalsdorp, waar de fusillering van die eersten en 
honderden na hen, plaats vond. 
Deze herdenking zal door alle Nederlandse zenders per radio 
worden uitgezonden, ook naar de overzeese gebiedsdelen. Te 
20 uur zal door een hoornsignaal uit de Waaldorper duinen 
na voorafgegaan sirene-sein - tijdstip van stilte worden aange
geven. 
Na de 2 minuten stilte zal de Koninklijke Militaire Kapel het 
Wilhelmus spelen, hetwelk zwijgend wordt aangehoord. 
Voor zover organisatie van een en ander nodig is, wordt U ver
zocht deze in handen te leggen van oud-verzetsstrijders en daar· 
toe zo spoedig mogelijk met hen in overleg te treden. 
Tenslotte verzoekt de, Commissie Nationale Herdenking 1940-
1945 U beleefd haar rapport te willen zenden, omtrent hetgeen 
te dezer zake geschied is, terwijl toezending van documentair 
foto- en filmmateriaal zeer op prijs wordt gesteld 
Zo nodig zal de Commissie nadere mededelingen verstrekken. 

De secretaris der Commissie voornoemd, 
C. J. GRIFFIOEN.



WAT ZICH TE WESTBROEK AFSPEELDE 

De vijfde Mei 1945 braéht ons land de vrede en bevrijding. Niet echter in West
broek en omgeving. De aldaar gelegerde Duitse bezetting wilde zich niet over. 
geven aan de plaatselijke B.S. en toen zij niet opgewassen bleek tegen onze jon
gens verzochten zij telefonisch om versterking. Deze kwam in de vorm van onge
veer 200 fanatieke valschermjagers, die, uitgerust met 6 pantserwagens, van 
Bilthoven naar Achttienhoven en Westbroek oprukten. 
Wat vermochten de paar zware mitrailleurs, waarover de B.S. beschikte, tegen 
deze zware wapens? Het was hopeloos, doch dit nam niet weg, dat zij de strijd 
opnamen en het vuur openden. Zo lang bleven de beide lopen keffen tot hun 
schutters, Willem de Kruyff en Leendert van Dam, achter het stuk vandaan ge. 
schoten werden en ter plaatse sneuvelden 
Eén' van hun kameraden, Minne Bouma, werd door de moffen gevangen ge
nomen, op de voorste pantserwagen geplaatst en zó tegen het vuur van z'n eigen 
makkers ingereden. Toen het vuur van onze jongens tot zwijgen was gebracht 
werd een burger geprest op een boerenerf een gat te graven. Minne moest dit 
alles, met de handen omhoog, aanzien en toen het gat klaar was, wilde één van 
die beesten hem met een revolver dood schieten. Het wapen ketste tot driemaal 
toe en tenslotte greep de onverlaat een geweer en schoot hem dood, om hem 
vervolgens nog de ogen uit te steken. De burger moest Minne daarop begraven. 
De razzia, welke op de gevechtshandelingen volgde, kostte nog drie andere B.S .• 
ers het leven. Marinus v. d. Boom werd in een boereschuur ontdekt en de moffen, 
die het niet waagden om naderbij te komen, wierpen een pantservuist naar hem 
toe, waardoor hij dodelijk getroffen werd. 
Hendrik Manten en Benno Jaarsma werden 's avonds bij een ingezetene uit het 
huis gehaald en letterlijk door het dorp gesleept. Toen de jongens niet meer kon
den, werden ze aan de w.aterkant neergezet en het water ingeschoten. 
Een groep van 30 B.S.-ers, die met enige notabelen van het dorp, gevangen werden 
genomen, werden in looppas naar Bilthoven afgevoerd. 
Op een speelplaats werden zij in een kring opgesteld terwijl middenin een mi
trailleur werd geplaatst. Zo heeft men hen 2 uur lang laten staan en uiteindelijk 
werden ze naar het Wolvenplein te Utrecht overgebracht Op 6 Mei volgde in de 
middaguren hun vrijlating. 
Zes jonge kerels uit Westbroek en omgeving moesten het leven laten op de dag 
der bevrijding. ' 

Niet lettende op het aantal van hun tegenstanders hebben zij de strijd aange
bonden. Ogenschijnlijk nebben zij die verloren, maar in werkelijkheid zijn zij 
ingegaan in de Vrijheid, die alle begrip te boven gaat. 
Zij hebben de goede strijd gestreden, een strijd die kort en meedogenloos was, 
maar waaruit zij als Overwinnaars te voorschijn zijn getreden. 

K. 

I 

•



615 MARINUS TEUNIS 
VETH, te Papen
drecht, Noordhoek 78, 
geb. 30 Mei 1920, ook 
wel genaamd Theo, 
"f.ies of Piet, op 28 
Mrt. 1944 van het 
distributiekantoor te 
Alblasserdam wegge
gaan. Op 25 April 
1944 door de S.O. te 
Rotterdam gearr. Naar 

Amersfoort overge
bracht, op 2 Juni 
naar den Bosch, ter 
dood veroordeeld, met -nog iemand gratie 
verkregen en op 2 Juni in de bunker te Vught 
gegaan. (De overige 22 man zijn te Overveen 
op 6 Juni '44 doodgeschoten). Op 6 Septem
ber naar Oranienburg. Daar in contact ge
weest met den Heer A .. J. Teunissen uit 
Dordrecht. Eind October vervoerd naar Zuid
Duitsland. Op 8 Januari '46 uit den Haag 
een briefkaart ontvangen van den Heer Loek 
Janse, dat Piet Veth, op 28 Febr. '45 uit 
Stutgart vertrokken was. Later werd medege
deeld, dat hij op 20 April '45 uit Sachse?
hausen was vertrokken met 35000 man naar 
het Noorden. 

616 A. JONKER, geb. 
11-10-1900, wonende
Bataviastraat 30 I Am
sterdam, gearr. 2 Dec.
1942 te A'dam, via
Weteringschans naar
Vught, 11 Oct. 1943
naar Scheveningen, 6
Juni 1944 naar Vught,
6 �ept. 1944 naar
Oranienburg, verder
naar Dalum bij Mep
pen in Osnabrück,
vandaar in Februari
1945 naar Neuen-
gamme, sindsdien niets meer vernomen. In
het kamp deed hij dienst als kok.

617 SIMON KWADIJK, geb. 14-4-'02, gearr. 
23-11-'43 tezamen met 23 anderen door S.O.
Overgeb;acht naar de Weteringschans, van
daar naar Amersfoort. Vermoedelijk begin 
October 1944 naar Duitsland. Verder ont
breekt ieder bericht. 

618 JAN DRENTH, geb. 
17-12-'18 te Assen,
radio-telegrafist, gearr. 
eind Juni 1944 in Am
sterdam via Wete
ringschans naar Vught. 
Begin September 1944 
naar Sachsenhausen. 
Op 21 April nog al
daar gezien. Gevan
gennummer 100600. 
Zou mee op transport 
naar Schwerin. Wie 

heeft hem gezien? 

DE FILM 
Wij gaan een film maken en wij zijn er zelfs al 
een eind mee op streek. Maar wat we nodig heb
ben dat zijn anecdotes, aardige voorvallen, die een 
film aantrekkelijk maken. We moeten samen die 
film opbouwen en daarom verzoeken wij U binnen

een week Uw interes;ante gegevens op te sturen 
naar den Heer A. de Vries, Hooghalen (Dr.), een 
van de schrijvers· van het scenario. 

DAG: BEST. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

In verband met de in de jaren 1940 en 
1941 ill Amsterdam door de S.O. verrichte 
arrestaties van leden .van de Oranje-garde, 
het Oranjefront, de Leeuwengarde en de 
Geuzen, wordt op hen, die bekend zijn met 
de namen van de gearresteerden, een drin
gend beroep gedaan deze aan ons te wil
len melden. 

.ADVERTENTIES 

Langs officiêle weg ontvingen wij de 
droevige zekerheid, dat onze onvergete
lijke Man, Vader, Zoon en Broeder 

BOB OOSTHOEK 

in October 1944 tijdens een transport is 
omgekomen, oud 23 jaar Strijdend voor 
zijn ideaal liet hij zijn leven. 

Hélène Oosthoek-Zoetmulder 

Edlth-Elizabeth 

Hans-Chris 

Rotterdam: 
J. F. Oosthoek 

E. Oosthoek-Wielaert 

Montreal (Can.): 
F. Oosthoek Jr.

T. Oosthoek-Sanberg
Rotterdam: 

Peter Oosthoek. 

's-Gravenhage, 23 Maart 1946. 
Pauwenlaan 92. 

./ 

De bijzetting zal Óp een nader te bepalen 
dag geschieden op de Eregrafhof te Bloe
mendaal. 

De 15e Maart ontvingen wij het bericht, 
dat het stoffelijk overschot van onzen 
innig geliefden Man en Vader, Zoon, Be
huwdzoon, Broeder, Behuwdbroeder en 
Oom 

JAN FREDERIK DALEMANS 

op 30 Maart 1944, in d� leeftijd van• 35 
jaar door de Duitsers te Scheveningen 
gefusilleerd, opgegraven is op de Waals
dorpervlakte. 

C. W. Dalemans-Overeem

Hanna

Pim 
en wederzijdse familie. 

Amsterdam, 23 Maart 1946. 
Davisstraat 7 III. 

Thans zal zijn herbegrafenis plaats heb
ben op Zaterdag 30 Maart te 2 uur op de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan. 

A. P. Niewold (Gerrit Bos) 
en 

Boukje Huisman 

gevens namens hun wederzijdse Ouders 
kennis van hun· voorgenomen huwelijk, 
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats heb
ben op 26 April 1946, 10.45 uur v.m. Kerke
lijke bevestiging om 11.15 uur in de Park
laankerk, door den Weleerw. Heer Ds. W. 
Loopstra van Den Haag-Loosduinen. 

Groningen, Diephuisstraat 61: April 1946. 
Nieuwe Weg 7 a. 

Receptie van 4.30 uur--6 uur n.m. in het 
C.J.M.V.-gebouw, Spilsluizen.

Toek. adres Assen, Oosterhoutstraat 66. 

Gedelegeerde van Stichting 1940--'45 zoekt 
voor weduwe met 2 kinderen van gesneu
veld illegaal werker, een nette midden
standswoning in het westen of midden des 
lands, buiten. Liefst te huur. 
Brieven onder nr. 136 a. d. blad. 

Oud-LKP-er, uitstekend chauffeur, 25 jaar, en 
ongehuwd, illegaal chauffeur in KP-verband, 
zoekt een betrekking, b.v. bij een zaken
man. 
Brieven onder nr. 137 a. d. blad. 

Oud KP-er, 27 jaar, ongehuwd, zoekt plaat
sing als vertegenwoordiger. 
Brieven onder nr. 138 a. d. blad. 

Oud-LO-medewerker zoekt werkkring als 
controleur bouwbedrijf of als vertegen
woordiger levensmiddelenbedrijf. 
Brieven onder nr. 139 a. d. blad. 

K.P.-er, 37 jaar (gehuwd) van beroep bank
werker, bekend met machinedrijven en sto
ken, autogeenlassen, enz., in vrije tijd, poli
tiehonden-dresseur, zoekt werk onverschil
lig wat of waar. Thans werkzaam bij de ge
zagstroepen.
Brieven onder nr. 140 a. d. blad.

J 

,,CLIMAX" 
(opklimmend in de verdrukking) 
een bundel verzamelde gedichten uit de il
legale pers, welke verkocht worden ten ba
te van de Stichting 1940--'45. 
(Uitgave L.O. Rayon Barendrecht). 
Minimumprijs f 2.50; maximumpriis onbe
perkt, 
te bestellen bij JAN HUIZER, Ben. Ringdijk 
C 362 h., Ridderkerk. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(baar) onder

staande bon Ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver", Prins H;en-

drikkade 152 te Etage, Amsterdam. 

Naam: -·-··------·--·-··-·---···-·-··-·······-···-······-····-····-··--··----··--··········--·-·-·---- ---- !? 
� 

Adres: .:I:" 

Plaats· --------·--··---··-····-·-···· ···········-·····--···-·· ·········-······-···-···-···········-··- .... ··- ·····---·-··----·- r
" �

Provincie: -------·---·----··-····-············· ····-····--······--········--·· -·--·--·-·-··. ··-·---·-····--·---····· ..

Ingang abonnement: ----·-·--·····-······-····-·····-·-·-········-····---·---········-·- ·····-··········-····--··-···-···-··-····-····-······ 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een postkwi
tantie betaald. 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Gironummer 109588 t.n.v. LO .. LKP-Stichting. 
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lANO(WKE OR<c;;ANIIATI, VOOR 

MULP AAN ONDERDUIKERS 

H
ET Nederlandse volk herdenkt in deze 
weken de bevrijding van ons vaderland 

. van vijandelijke overheersing en bezet
mg. 

,#' 

13 APRIL 

N� 15 
:Ze JAARGANG 

LAND-ELUKE 

l<NOKPLOEGEH 

Prijs loasè nummers 20 et. 

Deze herdenking zal in de eerste week van Mei 
a.s. haar toppunt bereiken in feesten en dank
diensten.

Jong Bolland loopt van stape 1 ••• 
Precies een jaar g_eleden werd langzamerhand ons
land verlost van vijf jaren tirannie en gedurende
deze weken hadden wij ons als LO-ers en KP-ers,_
allen min of meer een voorstelling gemaakt van
datgene, wat de bevrijding ons zou brengen.
Het is goed ter gelegenheid van de herdenking
van deze veelbewogen weken een ogenblik stil te
staan bij de problemen en de erfenis van één jaar
bevrijd-zijn, speciaal met het oog op onze Ne
derlandse jeugd.
Over dit veelbewogen bevrijdingsjaar is al veel
gezegd en geschreven, maar hoe verder de histo•
rische dagen van bevrijding in 't verleden wijken,
des te duidelijker wordt het voor ons, dat, in
stede van een geestelijke 'VER:N1E'U'W'J'N y, ons
volk van Nederland een ernstige crisis van geeste
lijke :JER'UÇ'VAE. doormaakt, die vooral op onze
Hollandse jeugd haar bittere uitwerking niet mist.
De kenmerken van deze ontwrichting zijn duide
lijk waar te nemen; toenemende corruptie, groei
ende zucht naar genot en vermaak, afschuiving
van verantwoordelijkheid, grote karakterloos
heid etc.
Al deze ontstellende symptomen zijn opvallend in
strijd met de hardnekkige worsteling tegen den
beestachtigen Duitser, die door de mannen van
het ondergronds front gedurende enkele harde
oorlogsjaren is gevoerd en waarin een groot aan
tal hun, veelal jonge leven, hebben geofferd.
Deze sterk in het oog lopende tegenstelling, dit
conflict, werd gedurende bijna een geheel jaar, in
een ongelijke kamp, op het strijdtoneel "Zuive
ring" uitgevochten. En het is voorhands nog te
danken aan de onverzettelijke wil van den illega
len strijder, dat de strijd nog niet geheel ten ein
de is. Een goed waarnemer ziet echter allengs de
stand in het voordeel van den tegenstander wij
zigen en hij zal door het verloop van deze kamp,
door de ongelijke krachten van de beide partijen,
over de uiteindelijke uitslag, niet meer verwon
derd zijn.
De strijd raakt ten einde en - laten we elkaar
maar niets wijs maken - de kansen op een over
winning zijn, zo al niet geheel verkeken, dan
toch menselijkerwijs gesproken zeer gering.
De tekenen zijn niet anders ...... 
Deze strijd is - zo zeiden we - ongelijk ge· 
weest. 
De gelederen van de verzetsbeweging zijn in de 
loop van de oorlogsjaren aanmerkelijk uitgedund; 
de besten van het Vaderland zijn door het moor
dend lood van den Duitser voor het vuurpeloton 
gevallen. 
Voor "Vrijheid, waarheid en recht" en voor "God, 
Oranje en Nederland" is hun strijd geweest. In 
de heilige overtuiging van de bekroning van hun 
strijd in deze geest, hebben zij - vaak psalmen 
zingend en Code dankend - het "schavot" be
klommen. 
Het schamele gedeelte - althans wat aantal be
treft - dat overbleef, is helaas te gering geble
ken om enigermate een kans op resultaten te 
hebben. 
Collaborateurs, zwarthand'elaren,, bunkerbouwers, 
weermachtsleveranciers, schipperaars, heren van 
het slag: ,,zaken-zijn-zaken", ,,maar-mijn-baantje", 
,,'k kan-niet-anders" en ,,'k wil-geen-last", von• 
den elkaar en hebben in een ongekende eenheid 
(waar ontmoet je die elders?) de strijd verbeten 
voortgezet. 
Alles wat aan karakter en idealisme was over
gebleven, moest worden gebroken. 

Voor een groot gedeelte - wij herhalen het 
is deze strijd beslecht. 
We laten echter dit conflict thans rusten en 
richten slechts even een blik op de resultaten en 
de funeste invloed van dit, in de volle zin des 
woords, karakterloze eerste jaar van de bevrij
ding, speciaal - zo zeiden we - met het oog 
op onze Nederlandse jeugd. 
Onze jeugd had met de oorlogsjaren reeds een 
uitermate moeilijke tijd achter de rug. 
Inzonderheid op hen, had de vijand het gemunt, 
zowel met zijn leugenachtige propaganda als met 
zijn dwangmaatregelen. 
Voor een groot deel zijn ze uit het gezinsverband 
losgerukt en opgejaagd als wild. Zij hebben gro-

. te gevaren gekend, en ondervindingen opgedaan, 
waarvan zich helaas vele ouderen geen enkel be
grip kunnen vormen. 
Vaak verkeerden zij in een omgeving, die volko
men ongeschikt was om de schokken van dit ab
normale ontwikkelingsproces op te vangen. Na 
de bevrijding is het "' ' 1r hen :::"k.::r nic:. ge
makkelijker op geworden_ Het lijfsgevaar moge 
zijn geweken, de geestelijke bedreiging is zo mo
gelijk nog toegenomen, met alle vreselijke gevaren 
daaraan verbonden. 
Veel meer dan de ouderen staan zij bloot aan· 
het gevaar aangetast te worden door de algeme
ne morele ontwrichting. Veler besef voor levens
normen is schrikbarend verslapt. 
Wie zijn oor te luisteren legt in jeugdleiderskrin
gen en ook overigens zijn ogen goed de kost geeft 
in eigen omgeving, verneemt klacht op klacht 
over het geestelijk en zedelijk peil en over de 
grote verbittering van het jonge opgroeiende ge• 
slacht. 
Onmiddellijk bij de bevrijding hebben zich de 
illegale werkers de jonge onderduikers en in het 
algemeen het grootste gedeelte van de Neder
landse jeugd, vrijwillig gemeld voor de opbouw 
van het Vaderland. 
Dit enthousiasme, dat, niettegenstaande de grote 
offers, die zij al had gebracht, onze jeugd beziel
de, is door de droeve gang van zaken en door 
de teleurstellingen die zij heeft ondervonden, zoal 
niet finaal gedood, dan toch in ernstige mate ge· 
schokt. 
Vooral in de kringen van LO. en KP. werd gedu
rende de eerste weken van de bevrijding de strijd 
in Indië (toen nog tegen Japan) en in het alge� 
meen voor een nieuw en fris Nederlands leger 
en politie-apparaat, als een EREP.CJCJ-l'J be
schouwd. 
De strijd in en voor de geest, waaruit het ver
zetswerk was gedaan, moest worden voortgezet; 
dit ideaal moest verder worden uitgedragen. 
Duizenden hebben zich, vaak nog uitgeput van 
hun zware verzetstaak, niettemin vol liefde hier
voor willen geven. 
Vele jonge mannen, bezield door het voorbeeld 
van offervaardigheict en idealisme van de ge
sneuvelde mannen van het ondergrondse verzet, 
hebben, afgezien van hun bestemming, met hei
lig enthousiasme en met de uitdrukkelijke wil om 
zich volledig in te zetten, hun krachten voor de 
opbouw van ons land aangeboden. 
En thans - slechts bijna een jaar later - kunnen 
wij zien, hoe dezelfde mensen, die eertijds van 
·dit enthousiasme wa.'l"en bezi�d, pertinent wei
geren om b.v. aan een oproep om in werkelijke
dienst te komen, gehoor te geven.

Overal in het land - en heus niet alleen in de 
oude verzetskringen - is verzet en blijven zij, die 
werden opgeroepen, rustig thuis. 

- De lust om iets aan te pakken en om zich vrij
willig voor een Vaderlandsbelang in te zetten,
wordt over het algemeen niet meer gevonden.
Niemand twijfele er aan, dat wij de houding van
dienstweigeren laakbaar achten. Dit weigeren
keuren wij - wij willen het duidelijk vastleggen
onvoorwaardelijk af!
Doch eens hebben deze lieden zich met overga
ve en blijd� ijver willen geven; en die kans is nu
finaal voorbij ..... .
En in het leger, èn bij de politie, èn op de De
partementen, èn in de vrije bedrijven, èn waar al
niet, hebben de mannen van het verzet hun hoofd
gestoten, zijn ze weggewerkt. Collaborateurs ble
ven zitten en maakten soms zelfs promoties en
de illegale man, die zonder zucht naar winst of
eer, doch uit geloofsovertuiging, uit rechtvaar
digheidsgevoel, uit vaderlandsliefde de goede
zaal,. heeft gediend, plukt er nu vaak de wrange
vruchten van.
Het is een alledaags verschijnsel, dat illegale
werkers ten achter worden gesteld en dat princi
piële verzetslieden thans moeilijkheden ontmoeten.
Zullen velen gedwongen zijn in het leger te gaan;
zullen ook velen aan deze oproep uit plichtsbesef
gehoorzaam zijn, de liefde voor het leger is weg;
de interesse voor deze zaak is zoek; het ideaal
1s een desillusie geworden.
Als te zijn�r tijd Radio Oranje weer te horen
zal moeten geven: ,,Er is maar é�n nieuwe orde,
de orde van het verzet", kan de jeugd van Hol
land. die hoopt oo betere tijden, weer het gelag
voor het vuurpeloton betalen, dan kunnen de hier•
boven genoemde "vaderlanders" weer rustig hun
gang gaan.
Men vrage zich af, welk een vreselijke invloed
dit alles moet hebben op de jeugd. Onze jeugd,
enerzijds critischer en feller geworden na de oor
logsjaren, anderzijds eenzamer, harder, meer ge
desillusioneerd en dikwijls ten prooi aan verve
ling en doelloosheid.
De jeugd wordt het kind van de rekening.
Zij zal, inplaats van weerbaar en fier, in plaats
van trouw en idealistisch, cynisch en karakterloos
de bittere erfenis van vijf jaren Nazi-slavemii.
van vijf jaar plooibaarheid en kruiperigheid over·
nemen.
Als God het niet verhoedt ...... 
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Wij ontvingen een brief van een Amster
damsen K.P.-er, waarin hij zijn oude K.P.· 
vrienden oproept tot een nieuwe operatie, 
ditmaal geen riskante onderneming, maar 
toch wel een operatie waarvan veel af
hangt: een plan, dat slagen moet. 

Mijn stem moet ,erw::,nderd en wellic.'zt 

enigszins minachtend hebben geklonken. 

Voor we iets naders vertellen over dit ope
ratieplan, laten we hieronder volgen een 
aardige herinnering, welke deze K.P.-er ons 
zendt: 
,,Uit hoofde van mijn functie bij de Inten
dance werd mij destijds opgedragen een 
pakket te gaan halen uit een garage te 
Amsterdam. Wat het pakket bevatte was 
mij niet bekend. Het zal ongeveer 5 uur in 
de middag zijn geweest, toen ik het geval 
in ontvangst nam, doch een tweede bezoek 
hield mij zolang op, dat het reeds half acht 
was voor mijn rijwiel over het asphalt van 
de Overtoom snorde. 
Het werd al schemerig en we moesten in 
die tijd om acht uur 

"
op stok" zijn. Zoals 

gebruikelijk reed ik zonder licht. Plotseling
werd me een halt toegeroepen. 
Twee Amsterdamse 

"
dienaren der gerech

tigheid" versperden me de weg en acht
ten het nodig, dat mijn schoenzolen de 
steun van de asphaltweg zochten. 
,,Afstappen, U rijdt zonder licht". 
Wat doe je in zo'n gevaH 
Als behoorlijk burger doe je wat bevolen 
wordt en je maakt meteen een prevele· 
mentje om er met een schrobbering af te 
komen. 
"Ziet U agent, ik ben zo juist opgestapt en 
had er nog geen erg in, dat die akelige 
lamp niet brandde. 't Ding is afdo.ende ver
duisterd en dan valt het je niet zo spoedig 
op als je geen licht hebt. " 
Maar ze trapten er niet in. 

"
Dat smoesje kennen we. Dat horen we 

tien keer op een avond. Vertel maar eens 
vh:>t wat er in dat pak zit." 
Reeds tastten de vingers van den enen 
politieman langs het pakket, dat ik op mijn 
fiets meevoerde waarvan ik zelf de in
houd niet kende, doch waarvan ik wel kon 
vermoeden, dat er geen oude kranten in· 
zaten. 
Waar de ingevingen op zo'n ogenblik van
daan komen weet je niet, maar ik wist plots 
een keurig verhaal op te hangen over een 
vergeefse tocht naar het boerenland, waar
heen ik dat pak had meegenomen om er 
eten voor te kunnen ruilen. Ze konden wel 
raden hoe je stemming was, als je met de 
kous op de kop thuis kwám; vermoeid, 
later dan je plan was en met je ruil
objecten nog bil Je. 
Daar hadden ze allemaal niks mee te ma
ken, zeiden ze. 't Enige wat hen inte
resseerde was, wat er nu éigenlijk .wel in 
dat pak zat. Ze scheurden zowaar een 
stuk papier van het pak af, waardoor ze 
een schoon gezicht hadden op . . . . een 
serie vullers voor patroonhouders. 
Ieder, die met een sten-gun heeft omge
gaan kent die mechaniekjes, waarvan er 
enkele soorten in gebruik waren en die be
stemd waren om een houder in de kortst 
mogelijke tijd met patronen te vullen. 
,,Wat ziin dat voor dingenr vroeg de één. 
Ik voelde er niets voor, om midden op de 
Overtoom - al schemerde het dan ook -
theorie sten te doceren voor twee dienaren 
van Hermandad, waarvan ik niet wist of ze 
wellicht ook tot de- ,,Sijsjes-lijmers" be
hoorden. 

,,Aldoende leert men" 1 1 1 

. "' "' K. P. AMSTE-RDAM 

Als je jezelf een bepaalde rol te spelen 
hebt opgedragen moet je consequent blij
ven. Het was dus zaak iets te verzinnen, 
waardoor het aannemelijk kon schijnen, 
dat ik deze dingen bij de boeren ruilde voor 
eten. 
Wat konden het nu met enige schijn van 
waarheid zijn? 
En opeens wist ik het. Klemmen met een 
hefboompje. Natuurlijk. M'n stem moet 
verwonderd en wellicht enigszins minach
tend hebben geklonken, toen ik die domme 
politiehersens opfriste met de mededeling, 
dat het . . . . ,,spreeuwenklemmen" waren. 

"
Die ruil ik nu bij de boeren". Ze bleven 

het 
"

gekke dingen" vinden. Ze hadden nog 
nooit zoiets gezien en ik moest toch maar 
even mee naar het bureau. 
Gewillig meegaan leek me niet raadzaam. 
En ik probeerde de heren dan ook aan het 
verstand te brengen, dat ze dat maar niet 
van me moesten vragen. 
Al pratende snuffelde de heren nieuwsgie
rig verder. Ze scheurden het papier steeds 
verder open ,en op een gegeven ogenblik 
trokken ze er een stuk papier af, waarop 
met vette letters stond: 

.. Aan de verzetsbeweging". 

Toen ging ze een klein oliepitje op. Veel 
anders was er ook al niet in die tijd, moet 
je rekenen. 

"
0, ik zie het al. Ga maar door. Zijn jullie 

al klaar om te beginnen?" was de opmer -
king van een der agenten. 
Ik ben toen toch maar afgestapt van mijn 
voornemen om geen theorie te geven mid
den op de Overtoom. 
Punt één was, dat ze voortaan hun 
domme nieuwsgierigheid wat moesten 
beteugelen. En punt twee, dat ze er niet 
op hadden behoeven te rekenen, dat ik aan 
hun verzoek om mee te gaan naar het 
politiebureau gevolg zou hebben gegeven. 
De "spreeuwenklemmetjes" heb ik toch bij
nader inzien maar niet voor eten geruild. 
Ze bleken zelfs Il'og te goed om er spreeu
wen mee te vangen. 
Ze hebben nuttige diensten bewezen bij de 
jacht op grof wild. 
Tot zover het verhaal van dezen Amster
damsen K.P . .:er. 
Nu iets over zijn plannen voor een nieuwe 
operatie (zonder spreeuwenklemmen en 
zonder ... smerissen"). 
Die operatie is er geen op kleine schaal. 
Alle oud-K.P. -ers :zijn ervoo.r nodig. De 
jongens, die de ärijvende bokken en hijs
kranen lieten verdwijnen, de lui van de 
schoonmaakploegen voor sten-guns en wat 
dies meer zij, de instructeurs en de man
netjes, die voor de bikkesementen van de 
ploeg zorgden . . . . ze zullen allemaal nog 
eenmaal moeten aantreden. 
Zonder revolver. 
Zonder sten-gun. 
Zonder 

"
spreeuwenklem". 

Als enig wapen vragen wij: een serie her -
inneringen. Herinneringen voor ons ge-
denkboek. 
De K.P.-Amsterdam heeft verscheidene be
langrijke opdrachten uitgevoerd. Zij zal niet 
mogen falen bij deze laatste grote op
draçht. En met de K.P.-ers van Amsterdam, 
wlllen wij graag alle K P.-ers uit Nederland 
het laatste appèl afnemen. 
Ditmaal geen sten of rapier. 
.,Zet het met pen op papier." 

Als enig wapen vragen wij 

, � � o-v-e'zooo 

WELNEE, NATUUALUK OVER. HE1'

GEDE�OEK 
û gaat een fiand omfwo.g. 
De auto snort over Friese klinkerwegen...... rich
ting Ljouwerd. Dan staat er een man op de weg, 
een nog jonge man. Zijn hand gaat. gebiedend 
omhoog. En de aanwezigheid van twee mare
chaussee's kan ons dat gebaar niet doen misver
staan. Het is geen lifter, maar iemand van de 
Verkeersinspectie. 
We voelen ons een weinig schuldig, ditmaal. O 
zeker, onze papieren zijn prima in orde, maar het 
nummerbord voor aan de wagen heeft ons on
tijdig. de dienst opgezegd en een zwierige krijt
tekening op het rechterspatbord kan dat gemis 
slechts zeer gedeeltelijk vergoeden. Een der mare
chaussee's slaat er al een misprijzende blik op en 
zegt dan, dan we met een slecht nummer rijden. 
Tja, een slecht nummer? Je hebt nu éénmaal niet 
te kiezen met welk nummer je rijden wilt. 
Gesprekken met politiemensen laten echter nooit 
veel ruimte voor misverstand. En zo wordt ook 
hier alle reden tot misverstaan spoedig wegge
nomen. Het bord is verloren. Een bekeuring heb
ben we al. En we kunnen toch niet aan de weg 
blijven staan tot er eens een nieuw börd zal komen 
opdagen. 
Inmiddels heeft de man van de Verkeersinspectie 
onze papieren onder de loupe 'genomen. 
Die zijn prima, daar hebben we geen zorg over. 
Maar ...... hij kijkt er zo vreemd naar. En leest 
dan hardop: Stichting LO-LKP, Amsterdam. 
"Zo rijdt U voor de LO-LKP? Mag ik dan Uw 
legitimatie even zien?" 
Dat kan. En we leggen er meteen die van de 
Gedenkboekcommissie naast. 

"0, bent U voor de Gedenkboekèommissie op 
pad?" 
,,Ja, en jij bent zeker een LO-er of KP-er?" 
,,Ik ben KP-er, ja". 
"Dat treft. Heb je je plicht al gedaan voor het 
Gedenkboek?" 
"Eerlijk gezegd, nog niet. Weinig tijd en veel 
studeren". 
,,Zorg er nu voor, dat je ploeg weer eens bijeen· 
komt. Heus, je zult er geen spijt van hebben". 
,,Dat gaat niet meer. Ik ben maar alleen overge • 
bleven". 
"Dan heb je een dubbele taak. Ook voor hen zul 
je het werk moeten doen". 
,,Maar we krijgen toch vragenlijsten, niet?" 
"Alleen, wanneer het niet anders kan. Want we 
hebben zoveel te vragen dat we bang zijn, dat 
velen ervan zullen schrikken". 
,,Ik reken er toch op, dat jullie er mij één sturen. 
Dan kom ik er eerder toe om alles op papier te 
zetten". 
Zo spreken we af. 
We ontmoeten een Friesen KP-er ergens bij Hee
renveen. Hij kent ons niet en wij kennen hem 
niet. Maar er is direct een band. Zo lopen er 
duizenden zichtbare en onzichtbare banden door 
ons dierbaar Vaderland. Er is ook een knooppunt, 
waar al die banden moeten samenkomen. 

Dat is de Gedenl<boekcommissie. 
Voort snort onze auto weer over de Friese wegen, 
waar de stoere olmen zich door de Westenwinden 
nauwelijks lieten weerhouden om fier en recht 
ten hemel te rijzen. 
Zal ook de Gedenkboekcommissie straks mogen 
zeggen: ,,Frieslan hoppe". 



· ,,Sp1·eken is Zilver, Schrijven is Goud" •••• voor ons Gedenkboek!

EIND FEBRUARI 1944 

ben ik, in het bezit zijnde van vol
ledig uitgewerkte sabotage-plan
nen, gearresteerd door de SD. Na 

"verhoor" enz. en een verblijf van
zeven weken in een Huis van Be
waring, Iëwam ik half April i_n het 
P.D.A. terecht, om daar de rechts
spraak af te wachten. Door aller
lei manipulaties is het verschil
lende zeer actieve en goede
Nederlanders gelukt, mijn proces
te traineren. Zelfs béreikte men
door tussenkomst van een vrouw,
dat de zaak van het Standgericht
overgeheveld werd naar het
Ober .Landes-Gericht. Dit · beteken
de letterlijk en figuurlijk uitstel
van executie. Eind September
1944 heb ik de zaak zelf maar
afgewikkeld, door de ontvluchten.
Na mijn vlucht was het mijn uit
drukkelijke wens dat er het ab
solute stilzwijgen over bewaard
zou worden. Over het algemeen
werd die wens goed opgevolgd,
zodat slechts zeer weinigen wis
ten dat ik vrij was. Bij de outsi
ders was ik dood, of in Duitsland.
Daardoor kon ik het volgende
beleven: Half Februari '45 zwierf
ik in verb,and met ,.,zekere za
ken" in de buurt van mijn oor-
spronkelijke woonplaats. Daar
mijn vermomming reeds ontelbare
bekenden gefopt had, voelde ik
mij geheel veilig voor eigen land
genoten, terwijl een papieren
.. 1W1as" mij afdoende beveilig
de tegen Duitse gevaren. Op een 
koude middag dan, op weg naar 
mijn tijdelijke basis (n.b. in eigen 
dorp) stond er een dame te wach
ten, die vroeg: .. Als U er niets op 
tegen hebt, loop lk met U op." 
Natuurlijk kon ik niet best zeg. 
gen, dat ik er wèl iets op tegen 
had, maar in feite was dat wel 
zo. Want de vrouw herkende ik 

ogenblikkelijk en het was niet 
onmogelijk, dat die herkenning 
wederkerig zou worden: vóór 
mijn arrestatie kende ze mij heel 
goed. Ik moest nog drie km. af
leggen en zij was erg spraakzaam, 
lokte dus ook antwoorden uit. 
Maar het ging best. 
We spraken druk over de gebrui
kelijke o:nderwerpen, zonder dat 
ze ook maar iets merkte. Tenslotte 
begon ik er plezier in te krijgen 
en waargde ik het om haar over 
mijn eigen persoon (mijn echte 
dan) uit te horen. 
Of er hier veel mensen werden 
gesnapt door den Mof . .,Neen, niet 
veel". 
Of er dan nooit eens iemand ln
getippeld was. ,.Ja, eentje maar. 
Zekere - [)ijkstra -". (dat was 
mijn persoon). ,.Hoe is het met 
hem gegaan?" vroeg ik nieuws
gierig. .,Oh, het is vreselijk, maar 
hij is al dood. Vorige zomer heeft 
de politie zijn p.b'. toegestuurd 
gekregen." .. Mens, schei uit", riep 
ik ontsteld. ..Dat is toch niet 
waar?" .. Jammer genoeg wel. En 
het was nog zo'n jonge kereld.'' 
,.Vreselijk, vreselijk!" deed ik ont
zet en meewarig. 

"En weet U ook waarvoor de
Moffen hem opgepakt hebben l" 
huichelde ik verder. ,.Nou, neen, 
eigenlijk niet, maar . . . .  " fluister: 
de ze geheimzinnig,..ze beweren, 
dat hij president was van de on
dergrondse vereniging hier.'' 
Toen heb ik een poosje heel hard
nekkig de andere kant uitgezien. 
Komedie spelen is heel mooi; maar 
de situatie kàn te bar worden! 

WILLEM. 

Dit verhaal is historisch, behal,ve 
de naam Dijkstra. 

* Naar onze Schatting komen er 10.000 KP-ers en LO-ers
op onze Landdag. Geeft U spoedig . op.

r 

NATTIGHEID 
November 1944. Alle dagen regen, regen 
en wind. 
't Viel niet mee op gammele fietsen door 
weer en door wind langs de wegen in 
West.Friesland. En 't regende maar. De 
waterstand was hoog. Vele landerijen 
stonden blank. Ook de landerijen rondom 
de boerenhoeve van S. aan de Berkhou
terweg bij Hoorn. Die boerenhoeve was 
een "broeinest van verzet". De bewoners
rasechte vaderlanders. Onderduikers wa
ren er altijd, in de regel drie of vier te
gelijk. Oom Koos, de districtsleider, was 
er bijna een jaar ondergedoken. De in
richting van de hoeve was als het ware 
op het verzetswerk ingesteld. Zo was er 
b.v. een pracht v.an een schuilplaats, n.l.
onder de vloer van het woonhuis. In een
tot kleerkast herschapen bedstede kon
men achter de daarin hangende kleding
een stuk van het zij-schot openduwen.
Door de daardoor ontstane opening liet
men zich zakken, sloot het geopende deel
zodanig af dat men het vanuit de kleer.
kast niet meer openduwen kon, en men
zat veilig opgeborgen. Geen enkele toe
gang dat de ondergrondse ruimte was te 
vinden.
Op zo'n kille November-regenmiddag was 
Oom Koos met z'n medewerkers L.O. uit 
Hoorn op deze hoeve in vergadering bij
een. Niets bijzonders. Dat gebeurde daar 
elke week. Zo ook nu, nu 't zo regende 
en de waterstand zo hoog was. Een dame 
en zeven heren. Lies, Theo en Harry, Piet 
en Ben, Jan en Rikus en Oom Koos. Als 
gewoonlijk lag de tafel bedolven onder 
allerlei bewijzen van illegaliteit. Vals
echte P B.'s, valse en vervalste.echte aus
weisen, inlegvellen, circulaires C.B. en 
C.I.D., illegale blaadjes enz. enz. De be
raadslagingen waren druk aan de gang.
Daar treedt plotseling de bo�rin binnen
met de uitroep: ,.Een aantal Moffen komt
het erf opl"
In een oogwenk verdwenen alle paperas
sen van tafel tussen kleding of in acte
tassen. ,.Naar de schuilplaats!!" Maar Lies 
met een paar heren gaven blijkbaar aan 
de hooizolder de voorkeur. ·oom Koos met 
de anderen waren al in de bedstee-kleer
kast, duwden het luik open en verdwe
nen, de een na de ander, onder de vloer, 
waar zij terecht kwamen ln ... . het water 
in vette, vieze, modderige klei. Ze zeiden 
maar niet veel, bibberden des te meer, 
nee heus niet van angst, van kou en na
righeid. Want 't tochtte vreselijk en er 
was veel nattigheid. Hoelang ze er za
ten 1 Voor hun besef een lange tijd. Toen 
kwam de verlossende roep van de boerin: 
"Alles veilig". De vuilbemodderde LO-ers
sloegen een pover figuur tegenover hun 
uit-het-hooi-kruipende collega's. De be
raadslagingen werden weer met animo 
voortgezet. 't Werk moest voortgang heb
ben. Door het raam zagen ze de moffen 
als gelaarsde natte-katten langs de weg 
gaan. Ze hadden een poosje geschuild voor 
de regen .... 1 

0. K.

Waar zij terecht kwamen in het water .... 



DE INSTRUCTIE IS ER 
De Provinciale organisatie grotendeels gereed 

Om den verzamelarbeid vo:>r de samenstelling van het gedenkboek, te stimuleeren, was het 
naar het oordeel van de gedenkboekcommissie een dringende noodzaak. een "In.atructie'' te 
geven over de wiJze, waarop dit plan kan en moet worden verwezenlijkt. 
Deze. ,,Instructie'', waarnaar zo lang reikhalzend is uitgezien, is thans ver!chene:n. Ze isi 
op êlanvrage bij ons bureau Nic. Witsensttaat 21, Amsterdam, verkrijgbaar. 
Ceze " Instructie" is thans vc·rschentn en bedoelt uitsluitend te geven de richtlijnen voor 
het verzamelen van de benodigde stof. 
Op ALLE leden on=er organisaties wordt een zeer ernstig en dringend beroep gedaan door 
het verschaH�n van alle gevraagde gegevens hun volledige �edewcrking te verlenen. 

DE ORGANISATIE. 

Zoals bekend bestaat de Gedcnkboekcommissie c.it de volgende personen: 
Ir. H. van RieJsen, Amsterdam, voorzitter; 
R. G. van der Haar. Amersfoort, secretaris; 
Rogier van Aerde, Rotterdam: 
A. Algra, Leeuwarden: 
J. Heuvingh, Hilversum; 
Dr. A. Kessen, Maast.richt; 
H. Nelisaen, Bilthoven; 
K. Norel, A:nsterdam: 
L. Scheepstra, Amersfoort; 
Ds. F. Slomp. Hoorn; 
G. Spanhaak, Kampen: 
Anne de Vries, Hooghalen. 

De We.rkcommiS!,ie wordt gevormd door: 

Anne de Vri,s, Ir. H. van Riessen, R. G. v. d. Haar. J. Heuvingh. 
Met de Algemene leiding van het Secretariaat iS belast R. G. v. d. Haar. 

DE WERKWIJZE. 

Aan de •• Instructie" zijn een aantal modellen toegevoegd. terwijl afzonderlijk een L.O. en 
L.K.P.�vragenlijst werden gedrukt. 
Modd A wordt hoofdzakelijk in deze "Instructie" opgenomen om den medewerkers een 
beeld te geven. van het voorlopige schema van de samenstelling van het gedenkboek. Het 
is niet direct de be.doeling aan de hand hiervan de gegevens te ·ver:amden. 
Model B en C geven een lijst van resp. L.O. e:i L.K.P. onderwerpen. De bedoeling is 
cm aan de hand van deze lij:i:t het verzamelwerk te doen verlopen�. Over elk onderwerp in 
deze lijst dienen uitvoerige gegevens te worden verzameld. 
Behalve ee.n lijst van onderw�rpen. voor elke organisatie: afzonderlijk, zijn er enige onder4 

werpen. die een meer alge.meen karakter dragen (model D.) 
De modellen E en F zijn de vragenlijsten. \ 
Deze vragenlijsten moe.ten zo ruim mogelijk worden verspreid en in het .bezit van al onze 
leden, direct�- en indirecte: medewerkers komen. 
Aan de inhoud van de begeleidende brief moet •o stipt mogelijk de hand . worden gehouden. 
De bedoeling is bij deze: brief enige vragenlijsten in te sluiten. Het is niet. in de: eerste plaats 
de opzet deze vragen stuk voor stuk te beantwoorden. Hoofdzakelijk hebben wij hiermede 
voor ogen, dat iedere medewerker, voordat hij met één der mede.werkers samenkomt, de:z� 
lijst eventueel doorleest en die: onderwerpen aanstreept. waarov�r moet worden gesproken en 
waarbij eventueel uitvoerig moet worden stil gestaan. 
Voor zover leden onzer o.cganisaties niet meer onmiddellijk zijn te. bereiken (b.v. door ver
huizing, mil.dienst in binnen- of buitenland) worden door den correspondent deze lijsten 
opgezonden met een begeleidend schrijven, waarin om spoedige_ terugzending van een 
beantwoorde lijst wordt verzocht. Van de leden aan wie een lijst wordt afgegeven, c.q. 
wordt toegezonden, wordt e"!n adreslijst aangelegd, waarop kan worden gecontroleerd, of 
de lijsten worden ingeleverd. 
Het Enqu�teformulier voor ge.sneuvelden {mo:ie:l G.) spreekt voor zichzelf. Bijzondere aan
dacht moet worden geschonken aan een goede foto. Niemand mag worden vergeten. Ook 
deze formulieren zijn op aanvrage verkrijgbaar. 
Teneinde: voldoende zekerheid te kunnen hebben over de historische Juistheid van de ver� 
strektd gegevens is het de geclenkboekcommfssie onmogeh:jk om haar gegevens op individuele 
inlichtingen te b"ase.ren, waarom als voorwaarde: bij het verzamelen van de.ze gegevens moet 
gelden, dat alle bijeengebrachte verhalen, interviews, vragenlijsten e.d. niet alleen langs de 
hiërarchieke weg moe.ten zijn ingediend, doch bovendien door ie.deren "hogeren" leider van 

een handtekening. moeten zijn voorzien. 
Elk verslag van een interview of van e..e..n be:schce..ven onderwe:.rp moet daarom ge.typt en in 
drievoud worden ingediend, voorzien van deze verzamelstaat. 
Bij de uitwerking ?n het door den journalist opgenomen interview, moeten de verschillende 
ondr:rwerpen volkomen afzonderlijk worden gehouden. 
Een verslag moet alle feiten bevatten, di< op het betreffende onderwerp betrekking hebben. 

ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE VERZAMELACTIE, 

In beginsel is het dringend noodzakelijk, dat een ieder.. die een aandeel beeft bij het ver
zamelen van de gegevens en het materiaal voor ons gedenkboek, zich eerst van enkele 
algemene richtlijnen voor dit verzamelwerk rekenschap geeft. 
1. In het alge.meen �wordt er met bijzondere nadruk de aandacht op gevestigd, dat men 
bij het invullen van modellen en het verstrekken van gegevens zo volledig mogeli};k moet 
zijn. Correspondenten dienen hieraan de Jui.ste zorg te besteden. 
2. Het verschijnen van deze "Instructie" betekent geenszins. dat door al he� reeds op eigen 

înitiatïef in sommige rayons verzamelde werk, door enkele leden onzer organisaties, een 
streep moet worden gehaald. Voor zover mogelijk dient dit te worden aangepast aan de 
in de.ze ,Instructie" gestel.:fe. richtlijnen. W;anne.er dit niet meer mogelijk is sturc: men de 
reeds veÎzamelde gegevens naar Amsterdam, waar vandaan eventueel voor het ontbrekende 
aanvu1'1Jng Wordt verzocht. -
3. In de plaats van ons aanv�nkelijk idee. dat het verzamelen zou worden ter hand ge

nomen door de gede.nkboekcommissie en zich langs de weg van Toplede:n. provinciale leider, 
districtsleiders etc. zou ontwikkelen tot alle medewerkt-es in onze organisatie, moeten wij 
er ons thans van doordringen, dat de volgorde juist in tegenovergestelde richting zal moeten 
gaan. Eerst :toeken de me.dc:werke:rs contact met elkaar en reet hun plaatselijke c.q. ploeg
leiders; daarna vindt de ontwikkeling zijn gang naar boven via districts- en provinciale 
vertegenwoordigers. Hierna rust reeds onmiddellijk ook weer de taak op de schouders 
van den leider om contact te zoeken me:t zijn medewerkers. zodat er op de du.ut een 
wissel'Wer'.king ontstaat. 
4. De vcagenlijste.n, die als bijlage bij deze "Instructie• werden gegeven, zijn hoogst 
onvolledig. Dit is niet anders mcgelijk, daar elk gebied van ons land zijn eigen bijzonder ... 
heden en e:ig..?n historie heeft. terwijl het bovendien onmogelijk is alle onderwerpen tot in 
al de bijzonderheden uit te pluizen. Zij dienen daarom niet in de eerste plaats om letterlijk 
beantwoord te worden, doch hoofdzakelijk om enigermate in herinnering te roepen. de ver· 
schillende gebeurtenissen en bijzonderheden die bij t>epaalde actie naar voren kwamen. 

Bij het verzamelen van de benodigde gegevens en het materiaal. verdienen vier belangrijke. 

vragen onze bijzondere. aandacht, t.w.: 

I. Wat moet worden ·verzameld? 
Jl. Bij wie(n) moet worden vernmeld7 
III. Door wie(n) moet worden v<rza-ld7 
IV. Hoe moet worden vuzamdd1 

Wat moet worden ve:czamdd7 

In het algc:m�en moet van het standpunt worden uitg"!gaan, dat allle gegevens en materiaal 
moeten worden ve:1zameld met betrekking tot de vo\le:dige samenst-e.llinq en verzetsacties 
onzer organisaties: t.w. LO LKP. CDK, CID, FC. PBS. Natura, Financiën, Koede:s 
(nauwkeurige be:!.tudering dl?:; biJgaande schema's. vr=e;enlijsten enz.). 
Het is in ieder geval noodzakelijk aan te kloppen bij: LO. en LKP. 

!. Topleden 
2. Oprichters 
3. Prov. of Gew. leider 
�. Distr. leider. Ploegleider 
5. Plaatse!. leider, Leden 
6. Directe medcwerkeJ' 
7. Koerierster 
8. Indirecte medewerker• 

9. Verbindingspersonen voor: 
a. ondedling verband, 

b. andere illegale organisati" 
10. Contactmensen bij: 

a. politie 
b. rijks- of gem. inst. 

l. distr. ambt. 
2. ambt. bev.reg. 
3. gem. ambt. 
4. ambt. arbeidsbureau 

c. Duitse irJstanties, {w.o. 1.ndwacht) 
d. voedselvoorziening 
e. Nederl, Spoorwegen 
f. P.T.T. 

11. duikadressen Joodse onderduikers 
12. duikadressen gewone onderduikers 
13. duikadressen illegale werkers 
14. piloten (zo mogelijk) 
15. duikadressen piloten 
16. uit gcvangeschap bevrijde personen 
17. uit de gevangenis ontslagen personen 
18. hen, die gevangen hebben gezeten 
19. hen , die in een concentratièkamp hebben gezeten 
20. een Joods onderduiker 
21. een illegale onderduiker 
22. een gewone onderduiker. 

In het algemeen geldt, dat vooral niet uit het oog moet worden verloren, dat ook de aan
dacht moet worden geschonken aan oud,lede.n. en aan hen. van wie eertijds het initiatief 
is uitgegaan. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat men zich beperkt tot de laatste mede
werkers onzer organisaties. Voor zover belangrijk moeten ook de naaste familieleden 
worden gehoord. Dit geldt in ieder geval voor gesneuvelde leden. 
Corresponderend op hetgeen 1·eeds herhaaldelijk Jn ons mededelingenblad "De Zwerver" is 
gepubliceerd, wordt ook bij de beantwoording van deze vraag, van het standpunt uitgegaan, 
dat door alle leden en medewerkers onzer organisaties voor ons gedenkboek moet worden 
verzameld. 
Het. spreekt wel haast vanzelf, dat door verschillende personen ee:� speciale: positie bij 
het verzamelen wordt ingenomen. 
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Van verschillende zijden ontvingen w11 de 
vraag, of alleen degenen die in het bezit zijn 
van een LO- of LKP-legitimatie, aan de a.s. her-
denkingsdag mogen deelnemen. Dit is niet het 

� 
geval! Wij stellen er grote prijs op, dat ook zij 
aan de landelijke herdenkingsdag deelnemen, 
die tijdens de oorlog op één of andere wijze 

� 
hun medewerking hebben verleend, hetzij door 

X op ons verzoek: onderdak te verlenen, hetzij 
V door familieleden of kennissen bij te staan in 

� ri hun werkzaamheden. 

�-
�f���::�. h{�=� bericht naar het secretariaat, 

�. ri * Door het te houden Eucharistisch Con- Q 

X 
gres, omstreeks 20 Juni, zal de datum V. der landdag verzet worden. ri 

x � x 
�xxxx.xx�xxxxxx:x:xxx� 
Behalve dat in het algemeen wordt aangenomen, dat ieder lid e.n iedere medewerker van 
LO en /of LKP de gegevens verzamelt over zijn eigen werkzaamheden en iedere leider 
(Provinciaal-, Gewestelijk-, Oistricts·, Plaatselijk- of Ploegleider)_ de gegevens verzamelt 
van de onde; zijn leiding gewerkt hebbende Ie.den en medewerkers, ( de wisnlwerking 
dus) is het aanstellen van de volgende speciale persone.11, noodz�kelijk. (Dit zijn dus de 
vaste medewerkers): 

!. Schrijvers ( leden der gedenloboekcommissie). 
2. Inspecteurs. 
3. Correspondenten. 
4. Journalisten. 
5. Vrijwillige medewerkers (leden of medewerkers uit LO en/of LKP. die ber<id zijn 
in hun vrije tijd aan de verzamelactie - eventueel tegen een geringe vergoeding - mede
werking te verten�}. 
6. Le.den van het Secretariaat. 

Zoveel mogelijk aangepast aan de situatie., die reeds in sommige rayons gedurende enige 
tiJd op eigen initiatief Is ontstaan, geldt dus - voor zover nodig .- als algemene maat
staf. dat per provincie (event, per gewest. b.v. het Gooi, de Betuwe, de Achterhoek etc.) 
in vaste dienst wordt aangesteld: 
t. Een Inspecteur. Deze houdt toezicht op de gang van zaken in de gehele provincie. 
Hij is voor alle zaken .de "trait d�union'' tussen het Secretariaat te Amsterdam en de 
overige medewerkers in deze provincie. . 
2. Een Correspondent. Deze persoon heeft hoofdzakelijk een organisatorische taak bij 
het verzamelen fn de provincie van de gegevens en het materiaal en voorts dient hij. voor 
zover het de feiten betreft. een zakelijk rapport op te maken (b.v. 30 April 19-H -
overval KP op Distributie: kantoor Maartensdijk - deelnemers Jan, Piet, Gerrit. Koos). 
Het moet een LO-er of KP-er zijn, die: .. all round" bekend is met de organisatie: en 
zelf ook voldoende bekendheid geniet in de provincie. 
Hij vormt als het ware een secretariaat in het klein en richt _. door voortdurend contact 
met het Sccretariazt te Amsterdam - zijn werkzaamheden geheel in � overeenkomstig de: 
taken van de bureaux op het laatstgenoemde Secretariaat. met dien verstande, dat bij de 
verzamelde gegevens en materialen, voor zover compleet, on.middellijk naar Amsterdam 
zendt. 
Bovendien organise�rt hij bijeenkomsten, bij welke gelegenheid hij een der Journalisten 
uitnodigt te: komen. 
3. Enige Journalisten. Bij voorkeur wordt als algemene maatstaf aangenomen dat per 
provincie {c.q. gewest) één journalist voor de LO en één voor de KP wordt aangesteld. 
Van dit aantal kan, naar gelang de provincie uitgebreid i.s, na overleg met Amsterdam, 
worden afgeweken. 
Deze journalisten ontvangen voortdurend van den correspondent bericht op welk tij..dstip 
en op welke plaats een bijeenkomst van enkele leden en/of medewerkers plaats vindt. 
Het is de Jbedoeling dit werk avond aan avond te doen en zo mogelijk ook de dag hier
voor te gebruiken. 
De journalisten werken de gegevens per schrijfmachine uit en leveren de verslagen in 
drievoud in bij den correspondent. 

Al de bier genoemde vaste. medewerkers bestuderen de "Instructie" volledig en' houden 
zich zoveel mogelijk aan d• vastgestelde richtlijnen. 

IV. Hoe moet worden verzameld? 
Moge deze vraag de laatste zijn van de wijze. waarop moet worden verzameld, ZIJ JS toch 
één van de belangrijkste. 
Alle medewerkers zullen zovee!. moge.lijk moeten uitgaan van het standpunt. dat het me.est 

.effectief zal kunnen worden gewerkt in de vorm van het afnes;p.en van een interview. 
Dit zal in vele gevallen een gesprek tusso?n twee personen zijn ( Ud organbatie-fnter
viewer). In de meeste gevallen verdient het aanbeveling om een aantal mensen bij elkaar 
te roepen (b.v. een volledige knokploeg of de belangrijkste medewerkers uit de gemeente 
e.d.) om op deze wijze tot ten volledig beeld te komen. 
Het verdient voorts aanbe.vding, dat door een sten�gra(a)f(iste) het ge:spre.lc, dat onder 
leiding staat van den journalist, woorde.Hjk wordt opgenomen, opdat het naderhand door 
den laatstgenoemde kan worden uitgewerkt. 

Nog nooit waren 
te ontmoeten ...... 

LO-ers 
Die kans 

en KP-ers uit het gehele land 
biedf de Landdag te Zeist. 

1n de gelegenheid elkander 



Het uitgewerkte verslag moet worden voorzien van een zgn. ..Verzamelstaat'" (mo<W H), 
ingevuld door alle aanwezigen. Dit verslag moet steeds in drievoud worden ingedftnd. 
Hrt moet alle feiten betreffende het 1behandelde onderwerp bevatten. 
In elk vuslag moet elk onduwerp een afzonderlijk geheel vormen (b.v. Jodenzorg, 
distributiekraak etc., etc.) 
In het kort kan de beantwoording van deze laatste vraag dus worden gegeven in de 
volgende pu'.'lten: 
Het vuzamelen geschiedt do�r middel van: 

1. individueel beschrijven va� een bepaalde actie: 
2. gezamenlijk beschrijven van eea. bepaalde actie: 
3. laten interviewen van individuele leden en /of medewerkers: 
i. laten interviewen van een clubje leden en/of medewerkers; 
5. beantwoording van de vragenlijsten. 

DE PROVINCIALE ORGANISATIE. 

Hieronder laten wij volgen de adressen van onze provirciale werkers, voorzover èwe 
thans zijn aangesteld: 
Wij vertrouwen erop, dat in de provincies waar de organisatie nog niet klopt - ieder 
kan dit zien aan de nog openstaande. functies - alle Krachten zullen worden ingespannen 
om een spoedige oplossing te vinden. 
Een volgende maal hopen wij een overzicht te geven van de onderwerpen waaraan bij de 
vcr.::amelarbeid aandacht moet worden geschonken. 

Groningen: 
In.,pecteur , B. Dijkstra 
Conespondent : A. v. d. Kaaden 

Friesland: 

Mevr. Proper-Landes
mann ( speciaal v. KP.) 

Inspecteur : J. Russchen 
Correspondente: Mej. A. Kuipers 
Dre:ntes 
Im1pecteur : B. Dijkstra 
Correspondent : H. Potman 
Overijssel: 
Inspecteur : T. G. Weetink 
Correspondente: Mej. A. Roosendaal 
Twentu 
Inspecteur : T. G. Weetink 
Correspondent : H. H, Michel 
Achterhoek, 
Inspecteur : Ds. J. Kapteya 
Correspondent : M. Godschalk 
Veluwe, 
In.specteul : Ds. J. Kapte:y:11 
Correspondent : 
Betuwe, 
l•specteur : 
Correspondent : 
UtNcht1 
Inspecteur : Joh. v. d. Haar 
Correspondent : C. Baue:r 
Journalisten : 1. J. Roeleveld 

N. de Boer 
't Gooi; 
Inspecteur : Joh. v. d. Haar 
Correspondent : D. Swe.n 
Noord-HQ!land1 
Inspecteur : K. Pos 
Correspondent : P. Brunekre:ef 
Amsterdami 
Inspecteur : A. van Tol 
Correspondent : A. van Tol 
Journalist D. Methorst 

W.). Lina 

Zuid-Holland: 

). v. Bennekom 
G. v. d. Hart 

Zuid� md R'dam: 
Inspecteur : Jac. van Dijk 
Correspondente: Mej. T. W,. de Vries 
Journalist : R. Vos 
Zuid-Holland1 
Noord met Den Haag. 
Inspecteur : Abr. Kalkman 
Correspondent : 
Zeeland: 
Inspecteur : 
Correspondent : 
Journalist K. C. van Spronsen 

(Rudolf v. Reest) 
Noord-Brabant, 
Oost. 
Inspecteur : 
Correspondent : A. W. Vingerhoet.l 
Wesll 
In!lpecteur : 
Correspondent : C. v. d. Hooft 
Lim;burg1 
Noord, 
Inspecteur : L. Meeuwis 
Correspondent : L. Fransen 
Zuid: 
Inspecteur 
Jvurnalist 

: L. Meeuwis 
: J. M. SchoHelen 

9.neident 

Nieuweweg 9 
Ubbo Emiusstr. 30 
Akkerstraat 16 

Sleeswijklaan 7 

Pelikaanstraat 5 

Nieuwe.weg 9 
Ceintuurbaan 59 

Ph. Gaasterlaarstr, 15 
Vafkstraat I 

Ph. Gaasterlaarstr, 15 
.. \1u,',urg ' 

Gerei. Pastorie 
Hofstraat A. 86 

Gerei. Pastorie 

Ste:enen Camer 72 
Krugorlaan 14 
A. 36 
Groenlandse he kade 

Steenen Camer 72 
Kam. Onnesweg 66 

Westzijde 160 
Geesterslngel 17 

Adm. de Ruyterw. 529 

Marnixstraat 284 

l e Helmerstraat 327 
Admiralengr. 279 1 
Esmoreitstr, 49 111 

Claes de Vriese!. 80 A 
KralingschepJasJ. 156 
's Gravenweg 3i 

Den Hoorn C. 48 

Wilhelminastraat 2i 

Locht 85 

Nachtegaalsiraat 12 

Biest 12 
Capellelaan 61 

Biest 12 
Ge!dersestraat 15 

Groningen 
Groningen 
Groningen 

Wolvega 
Leeuwarden 

Groningen 
Meppel 

Doesburg 
Kampen 

Doesburg 
Vrieseveen 

Lochem 
Bor.culo 

Lochem 

De Bilt 
Zeist 
Mijdrecht 
Vinkeveen 

De Bilt 
Bussum 

Z'aandam 
AJkmaar 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam, 
Amsterdam 

tel. 82058 

Rotterdam�W. 
Roterdam, tel. i8768 
Capelle a. d. IJssel 

DeHt 

Goes 

Veldhoven 

Breda 

Weert, tel. 2108 
Roermond 

Weert, tel. 2108 
Sittard 

Na 'n moeilijke dag, gekruid met SD-con
tröles brengt hij nog enkele kaarten naar 
't contactadres. 
Hij belt en wacht . ... 
Even overvalt hem een grote moeheid en 
hij denkt aan 'n meisje. 
Als de deur opengaat ziet hij eerst 't pistool 
en dan de groene pet. 
Zijn laatste sprong is koninklijk als van 'n 
leeuw, maar de vrijheid is te ver. 

Het was ongeveer 5 minuten voor 
drie toen het welbekende belsignaal 
weerklonk. Vlug de deur open en 
J. stond voor me, warm en gehaast:
"Vlug, Jopie, je moet de trein van 
3 uur halen, hij staat al binnen hier 
is een kaartje, deze tas, dit pak' bon· 
kaarten"; korte uitleg inhoud der 
tas, ,,Ausweis.e", veranderde P.B.'s, 
brieven en proeven van stamkaarten 
,Het is erg belangrijk ze zitten e� 
om te springen dus probeer de trein 
te halen anders in recordtempo op 
de fiets. 
Ik wacht je in den Bosch bij H.H. 
waar verdere bespreking volgt, daar
na door naar Eindhoven voor be
spreking, we eten daar, het zal wel 
laat worden". 
,,In orde", riep ik al rennende!
Ik ritste vlug mijn koerierstersgordel 
om, bonnen erin met 'n riem het 
zaakje vastgesjord, jas aan en hollen 
om �e �rein �-og te halen. Gelukkig
zat 1k dicht b11 het station. 
Aan de controle kon ik, als altijd 
z? doorlopen, was hier een veeL ge
ziene. 
De trein trok al aan, en zo werd ik 
door hulpvaardige handen erin ge
hesen en kwam door de vaart lang
uit op de coupévloer terecht. 
Pfft, het was er het kookpunt nabij 
en we hingen meer dan we stonden. 
Ik kreeg (vanwege mijn postuur na
tuurlijk) direct een zitplaats aange-· 
boden, maar ik kon haast niet gaan 
zitten, zonder te kraken doch het 
ging prachtig. Het ware� dan ook 
rijkelijk veel kaarteh voor één ver
voer, maar dergelijke dingen bedenk 
je pas als je in een ongemakkelijke 
l�?uding zit, en er was dit keer geen 
t!Jd voor overpeinzingen geweest. Nu 
ontdekte ik ook weer, hoe warm het 
was met een jas aan; verder zat ik 
te suffen en dacht aan het heerlijke 
koele water; ook de anderen in de 
coupé dommelden. Udenhout-Vught
Den Bosch uitstappen werd omge
roepen, passagiers voor alle verdere 
richtingen blijven zitten. We zagen 
ineens de landwacht paraderen. Dus 
controle of een transport gevange
nen? 
Ik stapte uit en nam op mijn ge
mak poolshoogte. De toestand was 
gemakkelijk te overzien. De landwacht 
nam de trein onderhanden, enkelen 
bleven met hun_ spuit in aanslag op 
het perron lopen en de rest ging de 
trein in! 
Maar nu, wat voor controle? P.B.'s 
of voor Joden, misschien ook voor 
duistere zaken? 
Het bleek voor personen, die met 

z.g. duistere zaken omgingen en de 
S.D. deed zijn best. 
Ik liep maar met de massa mee en 
zei een schietgebedje. We moesten 
eerst over de brug, die de beide per
rons verbindt. 
Onder aan de trap vier S.D.-kerels, 
aan iedere kant twee, en enkele land
wachters met hun proppenschieters 
in de aanslag. Mensen met koffers 
apart gaan staan, brulden ze. 
Maar natuurlijk, dacht ik en liep 
met m'n tas tegen me aangeklemd, 
met een verdwaasd gezicht, zingend 
door, lachend en pratend, alles doend 
om niet normaal te schijnen, af en 
toe huppelend, dus erg raar. 
Een van die kerels wou me terug 
roepen, maar de andere zei met een 
meewarig gezicht (dat stelde ik aan 
zijn toon vast) ,,laat dat schaap maar 
lopen, ze is vast niet normaal". ,,Ja, 
maar'', klonk het zeer bezwaard. Nu 
ik liet ze rustig bekvechten, en maak
te dat ik wegkwam. 
Boven aan de trap stond de mare
chaussee, die me met een knipoog 
door liet. Ik zuchtte diep en snoof 
en ging met de moed der wanhoop 
verder. 
Aan de trap beneden weer S.D. en 
landwacht, alleen in grotere getale. 
Nu werd iedere verdachte gefouil· 
leerd en alle mensen met zakjes, ja 
tot handtassen toe werden nageke
ken. 
P.B.'s werden gecontroleerd; ik had 
een tijdelijk, maar dat was volgens 
hen schijnbaar in orde, maar ik 
moest koste wat het kost verder, met 
het oog op die tas en ik had door 
de onzettende drukte een reuze 
voordeel, omdat ze het geheel nu 
niet konden overzien. 
Ik bukte en begon half te kruipen en 
te lopen, met ellebogen-politiek. Het 
ging ondanks mijn ballast, en het leek 
wel of alle mensen met me meevoel
den; ze gingen gemakkelijk opzij en 
ik herrees ongezien achter de rug van 
een grote dikke mijnheer. 
De uitgang was in zicht, de laatste 
post met enkele gewichtigdoende 
landwachters, vergezeld door enige, 
ik denk gewone, N.S.B.-ers; ze wa
ren niet in uniform". 
Een vroeg bars, ,,juffer hoe kom je 
hier?", ik: ,,Pardon, ,,Mevrouwn , 
op mijn benen". De kerel keek heel 
snugger en zei minder snauwerig: 
Hebben ze U gecontroleerd?" ,,Na
tuurlijk" snauwde ik, ,,anders stond 
ik hier ni�t. is dat geµnik nu ein
delijk afgelopen?"· 
,,Ja Mevrouw, maarre die tas". 
,,Niets man; kan ik doorlopen?" 
Toen zei één· der helden: ,,Seg Piet, 
het zal wel in orde wese, gaat Uwes 
maar door Mefrauw!" 
A<1n welk: verzoek ik graag gehoor 
gaf. Hun verdere woorden heb ik 
niet me·er gehoord; ik heb met alle 
krachten die in me waren, getracht 
statig het Stationsplein af te wande
len .. 

J. 

Wij zullen één c:ezin zijn op de landdac 

om onze c:ewallenen te herdenken 



Het zijn er maar weinigen, die in ons. ver
zet de zware verantwoordelijkheid droe
gen van het voorgaan, die beslissingen 
individueel moesten nemen. En onder hen 
was Prof. Oranje één van de eersten. Een 
man, die alleen kon staan en die ook zon
der mensen om zich heen beslissingen 
durfde te nemen. 
Zijn calvinistische levensovertuiging dwong 
hem stelling te nemen tegen de Duitsers 
op alle fronten waar hij met het leven in 
aanraking kwam en God gaf hem moed en 
leiderstalenten om te strijden en voor te 
gaan. 
Deze man is na een langdurige ziekte in 
de nacht van 6 April om 3 uur van ons 
weggenomen. 
Wat hebben wij LO.-ers en KP.-ers nog 
veel van hem verwacht. Zijn geest was nog 
zo jong en hij was één van de weinigen, 
die ons begreep. 
En hoeveel verwachtte hij zelf tot op de 
laatste ogenblikken niet van het leven, 
van zijn arbeid voor het Vaderland, de 
A.R. part , de V.U. Als we aan zijn ziek
bed waren, dan was het geen verslag'1} 
man, die we ontmoetten. Hij popelde om 
aan de slag te gaan en zag met bezorgd
heid de ontwikkeling der dingen in ons 
land aan. 
"Kerels, ik ben in staat zo uit mijn bed te 
springen en met jullie mee te gaan". En 
een andere keer: .,Jongens, jullie komen 
nooit te vaak". 
Zijn belangstelllng was nooit abstract. 't 
Was de man voor hem, aan zijn ziekbed 
en vroeger aan de conferentietafel, die 
hem interesseerde. En 't gesprek liet nooit 
iets aan duidelijkheid te wensen over, ook 
niet als er iemand te bestraffen viel. Open
hartigheid, dat was 't eerste wat je trof, 
als je Prof. Oranje ontmoette. En dan 
strijdvaatrdigheid en onverschrokkenheid. 
Als voorzitter van het hooglerarenverzet 
had Prof Oranje zitting in de Grote Ad
vies Commissie. Daarmede was zijn acti-

IN MEMORIAM 

Prof. Mr. J. Oranje 

viteit op dit gebied echter bij lange na niet 
uitgeput. Talloze studenten konden door 
zijn bemiddeling in Nederland terugkeren. 
Zijn officiële reis naar Duitsland, gebruik
te hij om de studenten te inspireren, om 
ze tot verzet op te wekken. Ook had hij 
daar een belangrijke bespreking met dr. 
H. Colijn. 

Texel herdenkt de oorlog 
Zaterdag, 6 April j.l. vond op Texel een plechtige 
herdenking plaats van het heldhaftig verzet der 
Georgiërs tegen de Duitse bezetting van het 
eiland; een strijd, die zeer ongelijk was en waar
bij 565 van de 800 manschappen het leven lieten. 
Het kleine overgebleven groepje van 235 man 
moest zich tot ongeveer 14 dagen na de bevrij
ding verdedigen in de mijnenvelden achter de 
Eierlandse vuurtoren, voor een kleine groep Ca
nadezen hen kwam ontzetten. 
De Georgiërs behoorden tot hêt Rode Leger en 
werden reeds spoedig na het begin van de Duitse 
opmars gevangen genomen. Velen van hen stier
ven een elle11dige dood in de Duitse martelkam
pen. Zij werden echter voor eel) deel in de ge
legenheid gesteld te worden ingelijfd bij het Duit
se leger voor diensten achter het front. Het 
spreekt vanzelf, dat de Duitsers weinig vertrou
wen in deze legeronderdelen hadden en zij zorg
den er dan ook voor, dat deze troepen van Duits 
kader voorzien werden en zo nodig Duitse troe
pen in de nabijheid waren om bij ev. onregel
matigheden te kunnen ingrijpen. 
In de Septemberdagen van 1944 waren de Geor
giërs, die later op Texel van zich zouden doen 
spreken, nabij Zandvoort gelegerd en hier reeds 
kwamen zij in contact met de verzetsmensen van 
de BS. Zij bleken bereid op het eerste sein hun 
meesters in de rug aan te vallen en met de ver
zetsbeweging samen op te trekken. Toch was het 
altijd zo, dat de BS voorzichtig bleef met deze 
mensen. Men was ervan overtuigd, dat zij . t.z.t. 
gewichtige diensten zouden kunnen bewijzen, doch 
het feit, dat zij toch vrijwillig de Duitse wapen
rok droegen, maande tot voorzichtigheid. 
Januari 1945 bracht echter een overplaatsing der 
Georgiërs naar het eiland Texel met zich. Toen 
was er in de gelederen van de Georgiërs al een 
vrij behoorlijke verzetsorgimisatie gegroeid, die 
onder leiding stond van Hetman Loladze Schal-

wa. Er werd contact gezocht met de Texelse ver
zetsbeweging, daar men het plan had opgevat 
een opstand te organiseren om het eiland geheel 
in handen krijgen. Dit contact leidde echter niet 
tot het gewenste resultaat, daar de BS afhanke
lijk was van landelijk te geven orders en op eigen 
gezag een zo vèrstrekkend besluit niet mocht 
nemen. De Georgiërs echter bleken niet meer 
van hun plan te weerhouden. In de nacht van 6 
op 7 April, des nachts om één uur begon hun 
grote, zorgvuldig voorbereide aanval op de door 
de Duitsers bezet gehouden stellingen op het 
eiland. Aanvankelijk scheen alles volkomen naar 
wens te verlopen. Op de morgen van de 7e April 
zijn Den Burg, De Koog en Oudeschild in hun 
handen en de bevolking meent reeds, dat de dag 
der bevrijding voor haar gekomen is. Achteraf 
echter blijkt, dat één zeer belangrijk feit de situa
tie beheerst. Het is de Georgiërs n.l. niet gelukt 
de 10.5 c.M. batterijen bij De Cocksdorp en Den 
Hoorn in handen te krijgen. Met gebruikmaking 
van deze batterijen en van enkele van de vaste 
wal en Vlieland, wordt een moorddadig vuur op 
het door de Georgiërs bezette eilanden gedeelte 
geopend. Dit is nog niet het ergste, doch het feit, 
dat deze batterijen in handen van de Moffen zijn 
stelt deze in staat aanzienlijke versterkingen aan 
te voeren. Indien de Noord- en Zuidbatterij in 
handen der Georgiërs gevallen waren, zouden 
deze landingen zeer waarschijnlijk te voorkomen 
zijn geweest. Nu bestaan de Duitser9",het 3000 
man aan troepen, uitgerust met 40 stukken ge
schut en 30 vlammenwerpers aan wal te brengen. 
Daartegen zijn de Georgiërs, die in hoofdzaak met 
revolvers en geweren zijn uitgerust, niet bestand. 
Zij moeten het gewonnen terrein grotendeels 
prijsgeven en concentreren zich uiteindelijk in de 
Eierlandse polder, waar de mijnenvelden enige 
dekking geven. Een georganiseerde medewerking 
van de Texelse verzetsgroepen was er niet. Toch 

Later werd hij benoemd tot gevolmach
tigde voor de radio, waardoor hij voorbe
reidingen kon treffen voor de radioomroep 
na de bvrijding. 
Ook werd hij lid van het door de regering 
in Londen benoemde college van vertrou
wensmannen hier te lande. 
Bij dit alles zit hij in de leiding der illegale 
A.R. partij. 
Toen Frank, de sabotagecommandant der 
LKP. uitviel, en de LKP. dringend behoefte 
kreeg aan mannen, die de grote lijn uit 
konden stippelen, was hij direct bereid om 
adviseur der L.K.P., en later voorzitter 
van de adviescommissie der L.K.P., te 
worden. 
Zijn adviezen waren steeds, kort, zake
lijk en gedegen. De koers, die hij gaf was 
recht door zee. 
Toen hij in de winter '44-'45 met een 
vriend per rijwiel •mar een besp,:eking 
ging en kwam te vallen, waardoor hij be
wusteloos bleef liggen, was hij eenmaal 
bijgekomen niet van plan terug te keren. 
Hij zette door en kwam ter vergadering. 
Zo was zijn leven in het verzet, zo was 
het toen we eenmaal bevrijd waren. De 
zaak van het vaderland woog hem te 
zwaar. Zwaarder dan de kwaal van zijn 
lichaam, welke hem ten slotte toch op de 
operatietafel bracht. Daarna heeft hij het 
ziekbed niet meer verlaten en verrichtte 
hij vandaar, wat hem. nog te doen stond. 
Tot hij de goede strijd getreden had en 
de loop beëindigd: de strijd, waarin hij 
het geloof liad behouden. 
Kunnen wij Prof. Oranje .nog zo slecht 
missenî God heeft ons ook in dit sterven 
geleerd niet op mensen te vertrouwen, 
ook al heeft Hij ze zó rijk gemaakt aan 
talenten, maar op Hem alleen. 
Winst is het sterven voor onzen verzets
vriend, want Jezus is overwinnaar. En 
.,Die hoop moet al ons leed verzachten". 
Dit trooste ons; dit trooste vooral het ge
zin van Prof. Oranje. 

der Georgiërs 
hebben vele Texelaars, toen 't eenmaal zover was, 
de Georgiërs op alle mogelijke wijze ter zijde ge
staan. E1:n honderdtal burgers heeft dit met de 
dood moeten bekopen. 
Tegenover de bevolking hebben de Georgiërs zich 
altijd correct gedragen doch hun optreden tegen 
de Moffen was dikwijls van een verregaande 
wreedheid. Anderzijds waren ook de Duitsers van 
een ontzaglijke haat tegen de Georgiërs vervuld. 
Dit ging zelfs zo ver, dat de eerste 14 dagen na 
de bevrijding voor Texel eigenlijk nog geen 
sprake was van een beeindigen der vijandeli;k
heden. De Georgiërs kwamen eerst voor de dag 
toen een kleine Canadese eenheid op het eiland 
landde en de Duitse troepen krijgsgevangen 
maakte. 
Zijn de verliezen der Georgiërs zwaar geweest, 
ook de Duitsers hebben zware verliezen geleden. 
In aantal overtreffen deze zelfs die der Russen. 
Zo heeft Texel, dat tijdens de bezettingsjaren een 
vrij rustig bestaan leidde, in de laatste maand 
een formele oorlog meegemaakt, waarbij ontzag
lijk veel bloed gevloe;d is en die tenslotte van 
weinig waarde is gebleken voor de uiteindelijke 
bevrijding van ons vaderland. Toch mogen wij 
deze episode, waarin de Georgiërs blijk gaven 
van ontembare moed, en die in zo sterke mate 
haar stempel drukte op het naoorlogse Texel, niet 
vergeten. Want overal op het eiland ziet men 
nog de gevolgen van deze strijd. Onder de krui
zen van de drie begraafplaatsen op Texel rusten, 
ver van huis en haard, deze slachtoffers van de 
Duitse oorlogsrazernij. Rondom op Texels stran
den stuwen eb en vloed het water van de verre, 
vreemde zee, af en aan. Niet de toppen van de 
Kaukasische bergen, doch zandige, grillige duinen 
blikken neer op de laatste rustplaats van die 
kleine, zwarte, wat ruige kinderen van Azië. 

A. G. 



REU�T DIJKEMA 

Eén van de helden van het verzet in de pro
vincie Groningen is geweest Reint Dijkema 
(Frans Klasens, Okke Jakob Wiersma). Velen 
heeft hij bezield tot de strijd tegen den be
zetter. Toen het grootste deel van ons volk 
nog versuft neerlag onder de zware slagen, die 
op ons neergekomen waren, was hij reeds o�t
waakt en had hij zich reeds met hart en ziel 
gegeven aan dat�ne wat hij zijn plicht achtte 
als Nederlander en als Christen. 
l'k herinner mij nog nauwkeurig de avond in 
Juli 1943 toen hij mij voor het eerst kwam 
opzoeken . Met enigszins sombere 1:>lik, voor
overgebooen zijn fiets duwend, zag 1k hem de 
laatste m�ters afleggen naar ons huis. Ik voelde 
onmiddellijk, dat ik op hem kon vertrouwen en 
was bereid met hem contact te onderhouden 
voor alles wat het verzet kon dienen. Weder
kerig zouden wij elkaar inlichtingen verschaf
fen. 
In alle plaatsen zocht hij contacten. Alleen tr?k 
hij er op uit. Dat bood vele voordelen, van met 
ontdekt te worden en van geheimhouding. Maar 
om dat te volbrengen was er des te meer 
geestkracht nodig. 
Hij miste op zijn eenzame tochten de Steun 
van een vriend. Toch hield hij vol. 
Dijkema pleegde het verzet op zijn eigen ma
nier. Dit bleek wel toen hij bij de eerste open
baring van de Jodenhaat de Davidsster. ging
dragen in de drukste straten van �r.onmgen. 
Daar moet men echt een eigen overtmgmg voor 
hebben om zo iets te doen. Hij heeft er negen 
weken voor in het kamp te Amersfoort moeten 
doorbrengen. Niet alleen op deze wijze heeft 
hij geprobeerd de geest van ons volk wakker 
te schudden. Veel heeft hij gedaan voor de 
verspreiding van Trouw en van de Weekover
zichten die in Oost-Groningen verschenen. Veel 
heeft hij ook gedaan voor de opbouw van het 
KP-werk. In vele overvallen op distributiekan
toren heeft hij een aandeel gehad, o.a ... in �ie
te Zuidbroek en in die op de drukkenJ Ho,t
sema te Groningen, waar meer dan 140.000 
bonkaarten werden buitgemaakt. 
Dijkema heeft de bevrijding niet mogen be
leven. Op 4 Juni 1944, dus twee dagen voor 
de invasie, het was op een Zondagavond, werd 
hij op straat in Groningen door een �.ewezen
medeleerling van ·de HBS gepakt. HtJ we:d 
naar het Scholtenshuis gebracht en zelfs m 
dat huis der martelingen heeft hij zijn verzet 
voortgezet. Hij schoot daar zijn bewaker m�! diens eigen geweer doo1. Ook daai: str�_ed h11 
dus op zijn eigen fnamer. Zwaar 1s h11 daar 
mishandeld, maar hoe hij ook geslagen werd, 
hij heeft van geen van zijn vele medewerkers 
de naam genoemd. Tegenover een medegevan
gene getuigde hij, dat niets hem kon sch_eiden
van de liefde van Christus, ook de martelmgen 
van de SD-beulen niet. 
Hij is van het Scholtenshuis overgebracht naar 
Vu�ht. Daar heeft men hem eerst nog enige 
tijd laten leven in een vunzige bunker. 
Lichamelijk reeds geheel uitgeput, werd hij op 
22 Augustus 1944 naar de gerechtsplaats ge
bracht en daar stierf hij door het moordende 
lood op 24-jarige leeftijd. 
Vele vrienden dragen met zijn familie en zijn 
verloofde rouw om hem, een rouw waarvan de 
diepte niet te peilen is en. die daardoor ook 
niet in woorden kan worden uitgedrukt. 

H. A. 

KLAAS ERIK FOKMA 

(Klaas Agema) 

Iemand, die zomer 1944 gedwongen verblijf hield in 
het Huis van Bewaring te Leeuwarden heeft me 
verteld, hoe hij zich daar bijzonder interesseerde voor 
zijn overbuurman. Dit was een jongeman, die eerst 
m àe gevangenis meerderjarig werd. Diens sym
pathieke gezicht en altijd even rustige houding, deed 
mijn zegsman aan een gevangenbewaarder vragen, 
wie of dat toch eigenlijk was. 
"Hij noemt zich Agema. Een pracht kerel! Zo dicht 
als een pot! Ze hebben het echter niet erg op hem!" 
Meer wist ook deze gevangenbewaarder niet, maar 
gelijk had hij, toen hij, al kende hij dan deze naam 
niet, Klaas Erik Fokma een prachtkerel noemde. 
"Het was een jongen", zo schreef een oud-illegaal 
predikant, ,,die onmiddellijk de harten won. Ik zie 
hem nog voor mij, die nette verschijning met zijn 
reine ogen. Mijn vrouw heeft wel eens gezegd, die 
jongen vertrouw je onmiddellijk, die ogen zeggen 
direct dat het geen verrader zijn kan". 
Wat· heeft hij hier hard gewerkt, wat heeft hij voor 
de onderduikers gezorgd! Niets was hem te veel. 
Kalm ging hij zijn gang. 
Hij leek jonger dan zijn leeftijd, dat was een schild 
voor hem. Hii was zonder enig bravour; juist zoals 
de ondergrondse werker mQest zijn. Men zag ook 
dadelijk wel aan hem, dat het een begaafde- kerel 
was. Een van die mensen, die veel voor de toekomst 
beloven. En nu: hij is gegaan die weg, waar dui
zenden van de besten van ons volk gegaan zijn. Wij 
ontroeren als wij er aan denken. Hoe heeft de beul 
hem kunnen aanzien. Hoe zullen zijn ogen met ver
achting gezien hebben naar zijn beulen. 
Hij heeft niets losgelaten, hoewel hij veel wist. Zijn 
zwijgen is een schild voor ons geweest. Wij hadden 
zo gehoopt hem weer te zien. Onze gebeden hebben 
hem ook vergezeld, toen hij gevangen genomen was. 
Helaas we weten, dat hij nooit tot ons zal terug
keren. 
Hij had een plaats in ons hart veroverd. Hij was 
een van die nobele figuren, die wij zo graag in het 
vrije Nederland een plaats hadden gegund. 
Klaas, technisch student te Delft. die zoveel beloof
de voor de toekomst. Klaas, die door zijn strijd voor 
vrijheid en recht tegen onmenselijkheid en tyrannie 
in de gevangenis terechtkwam. 
Onmiddellijk gaf hij, via vertrouwde bewakers, door 
wat hij daar kwam te weten: 

SD is op de hoogte van vergaderingen op de 
Langcmarkstraat. 
Ze vragen steeds of ik van der Helm ken. 
Ze weten dat verleden jaar hier studenten aan
kwamen en dat jij die verder distribueerde, naar 
Dokkum en Drachten enz. 
Ze zul1en v;inèlaag of morgen wel om E. komen, 
waarschuw die dus zo gauw mogelijk. 
Laat Krijn oppassen 

Dat Lammers h�m het verblijf daar niet al te aan
genaam maakte bewijst: 

Zaterdag weer voor verhoor geweest. Mag nu 
�iet meer luchten, krijg geen kaas, suiker, jam 
e.a. meer, ben overigens nog niet murw en hoop
het vol te houden. Invasie avanseer!"

Vught! 18 Augustus 1944 ! Ee� stralend_e zomerdag ... 
"Hoe zijn de helden gevallen m het midden _van de 
strijd". Berghuis, Boonstra, Coolsma, Evenhms,. van 
der Galiën, Ten Hulscher, H. J. Lever, Melot, 
Reitsma, Sijtsma, Ben en...... Klaas. 
Hij schreef in 1942 in zijn zakag.enda: 

, Wij heffen hart en handen 
Voor 't heil der Nederlanden 
En zweren vast den eed 
Tot doodsbeproefde trouwe 
Wilhelmus v-an Nassauwe 
Met U te staan gereed". 

En...... hij stond gereed r Hoevelen hebben middel
lijkerwijs aan hem hun leven te danken. Daarom, 
zolang we leven, zullen we hem missen, maar niet 
vergeten ..... . 

I MARTEN. 

Jhr. W. J. L. HUYDECOPER 

.,Pim" 

Het heeft ons allen diep getroffen toen wij 
hoorden, dat onze medewerker "Pim" op 15 
Januari 1_946 het slachtoffer was gewocden van 
een tragisch auto-ongeval te Amsterdam. 
Geheel onverwachts heeft God dezen 20-jari
gen vriend op een voor ons zo onbegrijpelijke 
wijze tot Zich genomen. 
De meesten onzer hebben hem eerst recht in 
de illegaliteit leren kennen, waarin hij als mede
werker van dèn Provinciaal leider der L.O. Afd. 
Utrecht en later als leider van een bijkantoor 
der C.I.D. te Utrecht, trouw zijn plicht voor 
herstel van het Recht vervulde. Geen werk 
was hem te veel en steeds weer stond hij voor 
ieder klaar, blij te kunnen helpe�. Waren er 
moeilijkheden? Hij wist ons er op de hem eigen 
humoristische wijze weer overheen te helpen. 
fn ons hart is grote dankbaarheid, dat wij Pim 
mochten leren kennen, want velen van ons was 
hij tot voorbeeld; hij heeft getoond wat 
"vriendschap" in de juiste zin van het woord 
betekent. Daarom kunnen wij hem als vriend 
zo moeilijk missen en is Gods weg zo moeilijk 
te begrijpen. Hoe vaak hebben we geopperd: 
in deze dagen: ,,Als, als ...... ", hoe vaak heb-
ben we ons afgevraagd: ,,Waarom, waar-
om, ...... ?" Doi.:h niet onze wil, maar Uw wil · 1 
geschiede, o Heer I 
Onder veel belangstelling werd Zaterdag, 19 
Januari zijn _stoffelijk overschot op de begraaf
plaats Den en rust'' te Bilthoven ter aarde 
besteld.11 In de aula werd het woord gevoerd 
namens de Studentenvereniging, zijn jaargeno
ten, door "Siem" als voormalig Gew. Comman
dant der BS, door Ruurd namens de LO, CID 
en vrienden uit de illegaliteit, en daarna door 
een leraar van het Gymnasium. Pim's vader 
schetste hem als zoon, zoals wij hem als vriend 
kenden. 
Na deze sprekers werd onder het spelen van 
het orgel de met bloemen bedekte baar uitge
dragen. 
Nog klinkt ons Pim's lievelingslied in de oren: 

,,Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met geslagen ogen 
naar het onbekende land." 

D'Almachtige trooste en sterke zijn ouders, fa
milieleden en ons met de zekerheid, dat Hij 
het was, die Pim's ogen sloot, dat Hij hem- bij 
de hand nam en hem voerde naar het onbe
kende land, dat nu voor hem bekend is, en 
waar hij juicht voor Zijn Genadetroon. 

TOM. 
• • 



519 Hans Ludo Senff, geb.-
28 Sept. 1925 te Lei
den. Rechter kunst
oog. Studeerde voor 
notaris te Utrecht. 
Gearresteerd 12 Febr. 
1944- te Soest en werd 
via Amsterdam, Vught 
in Mei 1944 naar 
Dachaiu getranspor
teerd (blok 1711, no. 
68807). Zou later weer 
op transport ge�aan 
zijn. 

620 Gerrit Hendrik Hout
sager "Bob", geb. 30 
Mrt. 1920, gearr. te 
Eindhoven, als wacht
meester bij de Staats
politie op 15 Aug. 
1943. Via. Haren, 
Febr. '44 naar Vught 

,,Philipscommando" 
blok. 12. 5 September 
1944 naar Oranien, 
burg via Buchenwald 
GJross Rosen, Dora; 
28 Maart nog in Dora 
gezien. Van daaruit 
vermoedelijk- naar Bergen-Belsen. Verder 
ontbreekt ieder spoor. 

521 Jan Zijlstra, geboren 
te Hoogeveen, 4 Juni 

1904, opperwacht-
meester der Kon. 
Mar. te Marssum 
(Fr.) gewoond heb
bende te Marssum 
nr. 157. Signalement: 
1.85 m. lang, donker
blond, enigszins krul
lend haar, blauwe 
ogen, lang gezicht, 
donker uiterlijk, Gearr. 
28 Juli 1944 door de 
SD te Leeuwarden in 
zijn woning en vervoerd naar Scholtenshuis 
te Groningen, daarna ongeveer 5 weken in 
H. v. B. te Groningen, waarna overgebracht
naar Amersfoort, dd. 16 Oct. 1944 is hij
overgebt'acht naar kamp Neuengamme in
Dtsl. 16 Oct. 1944 laatste bericht ontvan
gen. Reden arrestatie: NSF-werk.

622 Marten Geertsema, 
geb. 14-12-'04 te Zuid
wolde Predikant te 
Dwingelo, op 16-1-'45 
vervoerd naar Neuen
gamme. Volgens ge
tuige was hij in Maart 
1946 nog in Neuenf
gamme bij de buiten
c0mmando's 

523 Jannes Dolfing, geb. 
9 November 1895 te 
Beilen. Hoofdwacht
meester. Gearresteerd 
27 November 1944. 
Eerst naar Heeren
veen, vaadaar naar 
Amersfoort, later naar 
Neuengamme. 
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FILM 
In "Parool" van Donderdag 4 April 1946 wordt 
de film "Verzet" aangekondigd. Dit is het eer, 
ste Nederlandse filmproduct over het verzet en 
de film zal binnenkort in de bioscopen draaien. 
"Parool" vermeldt abusievelijk, dat deze film in 
opdracht van de LO. is verv·aardigd. Intussen 
hebben de LO. en de LKP. met deze film geen • 
verband. De film van de LO. en de LKP. :z:al 
eerst in het najaar klaar zijn. 

RED. 

Inlichtingen gevraagd over: 

1. een ingebonden jaargang van De Unie, in
bruine band· met het Unie·e�bleem buitenop.

2. een aantal kleine brochures in fel groene
kaft "Onze buitenlandse politiek, door C. v.
è. Overkant.

3. een mapje met gedrukte circulaires aan de
Unie-werkers, alsmede enige illegale nota's

4. enkele dozen met enveloppen.

5. Wilhelmus.

Deze paperassen waren in Den Haag opgebor
gen bij Tante Gonda in de Van Speijkstraat, 
tegenover de fam. van Steensel, vandaar wegge
haald door Thur, (Arthur). Deze is gearresteerd 
op de Pletterijkade en vermoedelijk gefusilleerd. 

Inlichtingen verzocht omtrent de S.S.-ers: 

Gerardus Hofman, signalement: lang 1.75 m., 
blond haar, gezond uiterlijk. 
De Vries-Nieuwenhuizen-Stam, 
Roskam (geb. te Lunteren). 
Obersturmführer Füster en 
Johanna van Dijk, geb. van Lent, gewoond heb
bende te Vleuten! 

Inlichtingen onder nr. 141 a. d. blad. 

KAMP ·vuGHT 

1943-1944 
Op 4 en 5 September 1944 werden honderden 
Nederlanders gefusilleerd bij het kamp te Vught, 
waar reeds velen voordien op dezelfde wijze wa
ren omgebracht. 
Op ons allen rust de plicht mee. te werken om 
hun namen aan de vergetelheid te ontrukken. 
Hiertoe wil onderstaand comité op de plaats, waar 
zij werden gefusilleerd een eenvoudig gedenkte
ken doen oprichten, ·waarop hun namen ver
eeuwigd zullen worden. 

HELPT HIER ALLEN AAN MEE. 

f.iefst beden nog. 

Ook de kleinste gift is welkom. Giften te zen
den aan onderstaand Comité: 

Th. van Zinnicq Bergman-Lefébure 
(giro 167949). 

C. L. v. Leeuwen-Meyer Wiersma (giro 73090).
J. v. d. Meerendonk (giro 258037).
Jhr. W. van de Poll (giro_ 390458).
E. Timmenga-tliemstra (giro 43061).

Allen te Vught.

.A ID V E · R T E :N T I E S 

Gevraag?: flink persoon voor de woninginrich
ting, moet beslist goed tapijten, :z:eil, lopers enz. 
kunnen leggen. Prettige werkkring. Gunstige voor
waarden, :z:eer veel spoed. 

Brieven onder nr. 142 a. d. blad. 

Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig gezin 
met vier kinderen komen assisteren? Omgeving 
Den Haag. 

Brieven onder nr. 143 a. d. blad. 

Dankbaar en met blijdschap geven wij U kennis 
van de geboorte van onze tweede dochter en 
zusje: 

WILHELMINA CORNELIA 

Kolham, 1 April 1946. 

J. Wardenaar
W. Wardenaar-van Dalen
Hannie.

Met b lijdsch ap en 
dankbaarheid delen 
wij U mede, dat 

heden geboren werd, 

onze zoon en broertje 

Willem Nico 

L. SCHEEPSTRA,

.. Bob" 

F. E. SCHEEPSTRA, 

DIJK, .. Frouke" 

JITSE. 

Amersfoort, 8 April 1946 
Kapelweg 111 

'.Het adres van 1rits de ZIVerver is niet meer te 
'.J-leemse (bij '.Hardenberg) maar: 

TWEEBOOMLAAN 141 te HOORN. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haart onder.

staande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver", Prins Hen.

drikkade 152 Ie Etage, Amsterdam. 
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� ÉÉN ZWALUW MAAKT NOG GEEN LENTE! 

...... en toch kan zo'n eerste bode je gelukkig ma
ken. Ondanks alle gevoelige klappen immers, 
welke het leven ons links en rechts pleegt uit te 
delen, hebben we allemaal onze verwachtingerf! 
Al zijn er reeds to van je 14 dagen vacantie ver
regend, dan zal toch op de 11 de mtlrgen je eer· 
ste tocht nog naar het raam zijn: je kunt immers 
nooit weten. Verwachtingen immers doen leven en 
de laatste opflikkering van het levenslampje 
van een dood-ziek mens grijpen we met twee 
handen en een hart vol hoop vast - ook al is 
het misschien het zekere begin van het nu niet 
meer te ontkomen einde. 
Ik wil daarmee het verheugende krantenbericht 
over de goede voornemens van de P.T.T. niet ver
bgen tot een onheilsbode, welke ons zachti"s en 
voorzichtig moet inleiden op het binnenkort defi
nitieve fiasco van de oud-illegaliteit. Absoluut 
niet, maar als je maand na maand in het donker 
hebt gezeten en ze gooien plots de deur voor je 
o,,en, zodat het :z:onlicht niet met stralen, dflch 
met bakken vol over je wordt uitgegoten, dan kan 
niemand je kwalijk nemen, dat je wel eens even 
de ogen knippert en zelfs, dat je ietwat eigenaar
dige desnoods onwellaidende · klanken gaat uitsto
ten. 
En goed bekeken �s het ons niet anders ge
gaan. Elf maanden bevrijd, hebben wij oud-illega
len - die er heus naar hunkerden om eindelijk 
weer eens als al de anderen, gewoonweg legaal te 
zijn, in alle toonaarden moeten horen, dat we 
toch maar het beste deden om ons zoveel mogelijk 
op de achtergrond te houden. En dat was nog het 
vriendelijkste advies wat men voor ons over had; 
minder fijngevoeligen of zoals zij zichzelf noem· 
den, degenen, die geen blad voor han mond na
men, betitelden "de" illegaliteit als het bekende 
stelletje avonturiers, gelukzoekers en heethoofden, 
die nu ze hun ziekelijkp' neiging tot gewelddaden I 

niet meer op Duitsers en landwachters kunnen 
uitvieren, zo kort mogelijk moeten worden gehou
den, daar ze anders een levensgevaar voor een 
"geordende" maatschappij, als de tegenwoordige 
is, zouden worden. 
Ze verschaffen zich zelf immers nu al recht, wan
neer de beslissing van de officiële organen ten 
opzichte van de NSB-ers hen niet bevalt! 
Best mogelijk, dat heel velen, staande buiten de 
illegaliteit, daar niet aan meededen. Vooral als 
zij in bezettingstijd, hetzij uitgesproken, hetzij en
kel in gedachten, reeds het voornemen hadden ge
maakt, om bij het herstel van ons vaderland, aan 
die jongens, die eens toonden wat ze waard wa
ren, een kans te geven. Maar in i�er geval is er 
verrassend snel een bepaalde mentaliteit gegroeid, 
welke het uiterst moeilijk maakt, om onze men· 
sen, - voor een overgroot gedeelte door .hun 
illegale werk uit hun eigen omgeving gehaald, en 
niet meer in staat om daarin terug te keren -
een "passende" werkkring te bezorgen. 
"Passend" staat hier tussen aanhalingstekens, want 
daar draait nu juist alles om. Uiteraard zal er 
altijd wel meningsverschil blijven, wanneer we 
dit "passend" gebruiken, omdat de een, ,,te veel" 
wat de ander "te weinig" vindt; en eerlijk willen 

we toegeven, dat de belanghebbende oud-illegalen 
hierin soms fouten gemaakt hebben. Sommige van 
onze jongens, die illegaal topprestaties leverden1hebben gemeend, dat zij mét hun durf en moed
tevens ook de kennis veroverd hadden, welke nu · 
eenmaal nodig is voor de baan of het ambt, dat 
zij ambiëerden. En dat is natuurlijk fout. 
We kunnen nog verder gaan en gerust toegeven, 
dat de strijd zelf en de omwenteling na het ver
trek der Duitsers verschillenden van onze mensen 
op zulke plaatsen heeft gebracht, (de eigen wagen 
en het overal-gevraagd-worden op de koop toe) 
dat de weg�terug voor hen wel een uiterst moeilij
ke opgaaf wordt, welke men steeds naar ec,n ver• 
der gelegen tijdstip tracht te verplaatsen. Ook dat 
is onjuist. 
Maar onjuister blijft: de aflmige houding van �o· 
vele officiële en niet-officiële instanties, die de 
fout ziende, geen hand hebben uitgestoken om die 
mannen en jongens op "passende" wijze te helpen, 
die zonder overschatting toch gerust zic;h niet 
bij de minsten van ons volk behoeven te rekenen. 
En waarom kwam die hand niet? Was het een 
zekere vrees, voortkomende uit een niet goed be
grijpen van die zeer bijzondere mentaliteit, welke 
nu eenmaal een karaktertrek is van de oud-ille
gale kringen? Of misschien een onbewust zoeken 
naar de juiste houding tegenover de mensen? Men 
kan soms niet aan de indruk ontkomen, - en nu 
zal ik het heel voorzichtig zeggen -, dat hier 
iets schuilt, wat zich meer vermoeden dan be
wijzen laat. Het is ook moeilijk. Hier komen per-
90nen, die eigenlijk verantwoordelijk waren, maar 
onder de Duitsers die verantwoording niet aan
konden, tegenover personen te staan, die ofschoon 
niet verantwoordelijk, bij gebrek aan leiding, de 
verantwoording maar namen; terwijl die eersten, 
toen het sein veilig stond, automatisch weer op 
hun kruk zijn geklommen, · alsof er niets was ge
beurd. 
En zou dit al niet bij voorbaat een stempel op 
het onderhoud drukken wanneer' daar "zo'n kerel 
van de ondergrondse" verschijnt, om op een enigs
zins KP-achtige wijze over zijn recht te debatte-
ren. Doch zo'n houding lost niets op. , 
Mogelijk dat dit het meest in het oog springt bij 
de ambtenaren van onze openbare diensten, maar 
ook in het particuliere bedrijfsleven wordt -
wederom zal ik het voorzichtig zeggen, - in 
groot onverstand veel kwaad gesticht. Want is 
het niet hard als je na alles er aan gewaagd te 
hebben: je leven, je vrijheid en niet in het minst 
je werk, - nu moet horen, dat die Duitsland
gangers van groter techn.sch -c- lees: direct finan
cieel-belang zijn dan zij, die hier zo'n beetje on
dergronds prutsten. 
Zeker er waren en er zijn werkgevers, die anders 
denken en anders doen. De werkgevers die bij al· 
Ie getuur op rendement en winst van hun bedrijf, 
nog niet de juiste kijk op de arbeid hebben ver
foren, d.w.z. di'e begrijpen dat arbeidsprestatie 
niet enkel een kwestie van kracht en routine is, 
maar bovendien van allerlei andere factoren, waar
door zij juist menselijke arbeid heet. 
Er zijn werkgevers! We hebben dat altijd dank-

· baar erkend, maar...... en nu komt eindelijk die 
zwaluw aan, het doet je toch goed, als je daar 
op een goeie avond in een doodgewone krant 
(toegestaan krachtens het persbesluit zo en zo) 
zo maar zonder meer leest: 

,,Tijdens de bezetting is gebleken, dat verschil
lende P.T.T.-ambtenaren, die illegaal werkten, 
over eigenschappen beschikten, die. bij hun da
gelijkse bezigheden nooit waren opgevallen. Het 
hoofdbestuur der P.T.T. heeft daarom besloten 
deze mensen te bevorderen tot posities, waar 
zij hun nieuw gebleken kwaliteiten, als b.v. lei
derseigenschappen of organisatietalent, ten nut
te kunnen maken." 

Het doet je goed! Neen, dat is veel te zwak. Je 
bent er kinderlijk blij mee. Je leest het over en 
nog eens. Het staat er heus, en zo als vanzelfspre
kend. En heel stil mompel je voor jezelf heen: 
,,Zou het dan toch waar zijn, wat we eens dach
ten?" 
En dan die manier waarop het geformuleerd 
wordt: niet als een gift of een beloning voor goed 
gedrag, maar zaivcr als een erkenning van het 
nuchtere feit: ,,Tijdens de bezetting is gebleken ... " 
Het eert de mensen, die dit bedachten en zo for
muleerden. 
Natuurlijk onze P.T.T. Reeds in de vooroorlog� 
jaren had men er daar slag van om op prettige 
wijze het publiek te winnen; en dan: ,, Wie heeft 
daar het roer in handen? 
Neen, wc begrijpen het best en wc delen de af
wachtende houding van den voorzichtigen man 
niet: ,,alles goed <en wel, maar wat zal er in de 
lagere regionen van terecht komen?" Neen, neen, 
nu geen zwartkijker worden. De zwaluw is er. 
De eerste! 
En weer hebben wc onze verwachtingen. Moge 
deze zwaluw werkelijk de voorbode zijn van de 
volle lente, van nieuw leven en de nieuwe gedacb-
te. 

Pastoor "VICTOR". 

,,DE ZWE'RVEll" 
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Bur��.vergadering
van ;.äe G.A.C. 
d.d. �12 April 1946

( De commissaris ]. H. · G. v. d. Berg, hoofd afd. 
Personeel Rijkspolitie en Mr. A. Bakker van het 
Departement van Justitie waren uitgenodigd om 
de zuivering en de reorganisatie van het politie
apparaat, waarover nog steeds veel te doen is, na
der toe te lichten. 
Onder leiding van commissaris v. d. Berg staat 
zowel de zuivering van Rijks- als gemeentepolitie. 
Hierbij moet men onderscheid maken tussen de 
politieke en de administratieve zuivering. 
De politieke zuivering geschiedt volgens de nor
men van het zuiveringsbesluit en de objectieve fei
ten. De administratieve zuivering beoogt correctie 
van alle bevorderingen tijdens de bezetting, welke 
niet op normale wijze hebben plaats gevonde11. 
Pjnt 1 bij de zuivering was, volgens commissaris 
v. d. Berg, snelheid en rechtszekerheid. In ver
band hiermee kon hij mededelen, dat in vijf maan
den tijd plm. 3500 gevallen waren afgehandeld.
Hij was gaarne bereid, wanneer alsnog ieiten over
deze personen mochten binnenkomen, waarmedè
bij de beoordeling geen rekening was gehouden,
de eindconclusie te veranderen, wanneer de be
treffende feiten zo zijn, dat zij het totale beeld van
den persoon belangrjjk wijzigen.
Overigens achtte de Heer v. d. Berg het leiding
gevende personeel meer verantwoordelijk dan het
ondergeschikte. Met de administratieve zuivering
hangt nauw samen het rechtsherstel van ontslagen
ambtenaren. Het verslag van een vergadering der
Tweede Kamer over deze zaak is lezenswaard.
(Zie handelingen vel % blz. 371-374). Ik ci
teer hieruit o.a.

,.In het algemeen kan echter worden opgemerkt, 
dat ingevolge het besluit "Rechtsherstel ontsla
gen ambtenaren" (E 94), grote groepen van 
personen niet in aanmerking komen voor rechts
herstel. Bij de politie zijn dit o.a. allen die na 
10 Mei 1940 in politie dienst zijn getreden, en 
zij, die op die datum deel uitmaakten van het 
wapen der Kon. Marechaussee en derhalve on
der de militaire ambtenarenwet vielen. 
Ik vermoed, dat de politieman, door den ge
achten afgevaardlgde als tweede geval geme
moreerd tot deze laatste C<1tegorie van poli tie
ambtenaren behoort. Na het inwerking treden 
van het KB. van 20-11-' 45 (F 298), zal echter 
de mogelijkheid geopend zijn tot het ambtshal
ve verlenen van rechtsherstel op veel ruimer 
schaal dan onder de werking. van het oude Be
sluit het geval was. 
Aldus, de minister van Justitie." 

K.B. F. 298 is nog steeds niet in w�rking getre
den, omdat de Kamer aanmerking heeft gemaakt 
op de uitkering van slechts 70 pCt. van het ge
derfde salaris van door den bezetter ontslagen of 
tijdens de bezetting ondergedoken ambtenaren. 
Het hierboven eveneens genoemde KB. E. 94 is 
door de regering in Londen afgekondigd. 
Commissairs v. d. Berg stelde er prijs op, mede te 
delen, dat al het door hem ter tafel gebrachte, 
buiten varantwoordelijkheid is van den betrokken 
minister. 
(Naar aanleiding van bovenstaande bespreking 
verzoeken wij belanghebbenden, ons te willen me
dedelen of hun nog klachten, betreffende zuivering 
of rechtsherstel bekend zijn. In dat geval zijn wij 
gaárne bereid deze aan commissaris v. d. Berg 
door te geven.) 
Nadat de gasten vertrokken waren, kwam het be
zoek van "de Deputatie van Drie" uit de GAC. 
aan de Raad van Binnenlands Bestuur, ter bespre
king van het door de GAC. opgestelde memoran-
dum, ter sprake. . Onze drie afgevaardigden werden door den mi
nister-president en nog vijf andere ministers ont
vangen en mochten een onderhoud hebben van 
ongeveer anderhalf uur. Wanneer _J?en "de bespro
ken punten wil samenvatten, dan z11n ZIJ als volgt: 

1. de sociale kwesties betreffende de illegaliteit,
KB. F. 298, met de beroemde 70 pCt. Naar
aanleiding van het debat in de Kamer zal de
minister het K.B. herzien.
Voorts een bereidheid om den illegalen wer
ker, voor zover dit mogelijk is, in de maat
schappij voort te helpen.

2. Zuivering van het ambtenarencorps. Hier kan
men niet meer op terugkomen, tenzij hier en
daar enige correctie. Ook was de minister niet
bereid, het bureau het recht van inzage of het
stellen van vragen over bepaalde dossiers te
geven. Dit werd gevraagd om sneller te kun
nen vaststellen of een klacht gegrond is of
niet. In het eerste geval kan (Jlen dit dan ef
fectiever doorgeven aan den betrokken mi
nister. In het tweede geval den klag_er direct

wijzen op zijn ongegronde klacht en daar
door veel, zij het dikwijls onbewust, kwaad
spreken voorkomen. 
Rechtsherstel politieambtenaren, zoals boven 
reeds besproken, zou beter ter hand genomen 
kunnen worden, wanneer F. 298 in werking 
treedt. 

3. De minister van Justitie was bereid, in over
leg met de GAC. richtlijnen op te stellen, om
vast te leggen, welke gevallen niet en welke
wel voor een landelijk in te stellen ereraad
voor ex-illegale werkers, op een desbetreffen
de wens van den procureur-fiscaal of generaal
behoren te verschijnen.

4. Het had de instemming van de aanwezige
ministers, dat de GAC. besloten heeft bij het
bijeenkomen der nieuw te kiezen Tweede Ka
mer uiteen te gaan.

5. Men erkende het grote nut der GAC. met be
trekking tot het bewaren der orde en rust en
de geleidelijke overgang naar legale toestan
den in den lande, en zal dan ook in de toe
komst steeds prijs stellen op haar adviezen.

Wanneer men het bovenstaande leest, dan is er 
misschien bij het bezoek niet veel concreets be
reikt, maar toch mag men aannemen, dat een en 
ander veel tot verheldering van het standpunt van 
Regering en GAC. heeft bijgedragen. 

H.A. D. 

STICHTING 

1940-45 

Donderdag 11 April werd een Hoofdbestuurs
vergadering van de Stichting gehouden, 
Behalve het Dagelijks Bestuur waren slechts 2 
leden van het Hoofdbestuur aanwezig. Daarnaast 
als toehoorders 7 provinciale vertegenwoordigers, 
waarvan de meesten over een maand als hoofd
bestuurslid zullen optreden. 
Eerst kwam aan de orde de vorming van het 
nieuwe hoofdbestuur, wat gezien de opkomst van 
het oude hoofdbestuur wel dringend noodzakelijk 
blijkt te zijn. 

Door de provincies zijn reeds aangewezen: 

voor N.-Holland, Mevrouw Breukelaar, 
voor Amersfoort, Mevrouw Driebergen, 
voor Limburg, Kapelaan Enckevoort, 
voor Brabant, de Heer Vingerhoets, 
voor Overijssel, de Heer Meyerink, 
voor Drente, de Heer Smallenbroek, 
voor Amsterdam, de Heer Mulder, 
voor Rotterdam, de Heer Hollaar, en 
voor Den Haag, de Heer Rijk van Ommeren. 

De stand van zaken, in verband met de bespre
king met de Nationale Documentatiedienst werd 
behandeld. Thans is het wachten op een voo'rstel 
van de zijde van de Nationale Documentatie
dienst tot fusie. 
De wet op het Rijkspensioen is in voorbereiding 
op het Departement. De besprekingen met onze 
Stichting verlopen goed. Er is zakelijke overeen
stemming.· 
Besproken wordt een klacht over communistische 
activiteit in de Stichting Herstellingsoorden. Het 
onderzoek van den Directeur van de Stichting 
1940-1945 heeft uitgewezen, dat de klachten on-
gegrond zijn. . . Uitvoerig wordt gesproken over de orga01satte van 
het medewerkersapparaat in de grote steden. De 
wens wordt te kennen gegeven, het medewerkers
apparaat in de grote steden te decentraliseren .. f?e
steden moeten in wijken verdeeld worden, 1mst 
zoals de provincies. Speciale maatregelen moeten 
genomen worden om in de steden medewerkers 
te werven. 
De bijeenkomsten moeten aantrekkelijk gemaakt 
worden, b.v. door een film. De verhouding tot de 
Stichting Friesland is nog niet afdoende geregeld, 
maar er is gegronde hoop, dat dit t.z.t. zal kun
nen geschieden. In Friesland zelf zijn thans twee 
Stichtingen. Eén in Sneek en de andere voor de 
rest van Friesland. 
De geweldige arbeidsprestatie van het Hoofdbu
reau op organisatorisch en administratief gebied 
is gepaard gegaan met permanent overwerk. 
Met het oog op de arbeidsprestatie is hieraan 
thans een eind gemaakt. Het hoofdbestuur spreekt 
zijn waardering uit voor het werk door het hoofd
bureau in de afgelopen tijd verricht. 
Uitvoerige inlichtingen worden verschaft over de 
inzamelingsweek in Mei. Alle voorbereidingen zijn 
thans getroffen, de districten kunnen aan �et werk 
gaan. 

H. V. R.

The soldiers 

of the underground ... 
Je staat toch even raar te kijken, als je 
enkele dagen voor het Westen officieel 
gecapituleerd heeft, terwijl er nog in geen 
velden of wegen geaHieerde soldaten te 
zien zijn, de opdracht krijgt: General
Oberst Reichelt heeft een boodschap voor 
jullie. Zoek via den Ortskommandant con
tact met hem. De Ortskommandant ken
den we al, maar dat is een ander verhaal. 
M'n collega en ik pikken een auto om ten
minste te laten zien dat we ook nog iets 
hebben. Deftig rijden we voor. We trekken 
de armbanden recht, voelen nog even aan 
de pistooltas en de reserve pistool in de 
zak, dan met veel lef naar binnen. De on
derofficier van de wacht kijkt zijn ogen 
uit, maar laat. zich overdonderen. Dan 
staan we tegenover den Ortskommandant. 
Hij herkent ons. Zonder groeten vertel ik 
hem, dat hij ons bij Generaal-Oberst 
Reichelt moet Hrengen(. Opdracht Gealli
eerd Hoofdkwartier. Ook hij stuift erin, is 
een en al onderdanigheid en belt op. Te
genover den Generaal is hij zo mogelijk 
nog kruipiger. We beleven nog een koste
lijk •moment: Hij moet onze komst aankon
digen bij den Generaal en is daar danig 
mee verlegen. .,Jawohl, Herr Genera!, hier 
sind zwei.... eh zwei. ... , ja .... hij ziet 
naar onze banden en patroontassen -
zwei Zivilisten. We kijken elkaar glim
lachend aan en de Ortskommandant krijgt 
een kleur. Zou hij de B.S. beledigd hebbent 
In elk geval we krijgen een soldaat mee 
om ons bij den Generaal in het Sperrgebiet 
te brengen. Daarmee worden we onderweg 
al direct goede vrienden. We raden hem 
aan, nu Duitsland toch op het punt staat 
om te verliezen, ook maar "Terrorist" te 
worden. Hij voelt er niets · voor omdat er 
niets meer is waarvoor hij zou kunnen 
vechten. Inderdaad wij hadden wel iets 
om voor te vechten. 
Maar bij de bunker, waar de Generaal 
woont, doen we weer stijfjes. We zien na
tuurlijk het leger van schildwachten en 
posten niet, dat we dank zij onzen gids on
gehinderd passeren. Dan de bunker zelf. 
Wè doen zo onverschillig mogelijk als de 
begeleider zegt, dat hij ons zal voorgaan 
en plotseling een man met een M.P. ach
ter ons aansluit. Door een wirwar van 
hoge en lage, donkere en lichte gangen, 
waar we allang de weg in kwijt zijn, gaan 

. we maar rustig achter de gids aan, de 
linkerhand nonchalant in de broekzak. Zou 
het nu toch nog een val zijn� Zullen 
straks domweg twee schoten door de 
onderaardse gewelven daverenl Waarvoor 
zijn we eigenlijk naar Reichelt toege
stuurdt Dan zwaait een deur open en we 
staan in een super de luxe vertrek waarin 
een Napoleonachtige figuur wat pronke
rig naar een houding staat te zoeken. 
Zijn grijze cape is met de rode voering 
sierlijk naar buiten geslagen, verder veel 
goud en biezen en tierelantijnen. We knip
peren even met de ogen bij zoveel licht en 
luxe. Onze gids staat te bonken met zijn 
hakken en te zwaaien met zijn arm. 

!De generaal gaat nu langzaam glimlachen
of er een fiilm van gemaakt moet worden.
Hij maakt zich bekend en doet enige stap
pen voorwaarts. Voorzichtig steekt hij een
hand uit, maar wij hebben plotseling iets
te bestuderen aan een kaart aan de wand.
Hij begint te vertellen dat de oorlog nu
wel voorbij is, dat hij dat al twee jaar
heeft zien aankomen en dat hij blij is, dat
de nazi's eindelijk het onderspit delven.
Wij zijn enigermate verbaasd een berucht
S.S.-generaal dit te horen zeggen, maar
vragen zakelijk naar de boodschap, die wij
in ontvangst moeten nemen .Ja, dat her
innert hij zich. Hij geeft een Gefreiter een
wenk en die komt terug met enkele grote
rollen. Hij ontrolt ze en het blijken de be
kende affiches te zijn: Holland is free, en
de molen met de vlaggen: The soldiers of
the underground ... . De generaal was op
de capitulatiebijeenkomst in Wageningen
geweest en had daar voor 't gemak de
spullen voor ons gewest in ontvangst ge
nomen uit handen van den Nederlandsen
vertegenwoordiger. Diep onder de indruk
van het wonderlijke van deze oorlog gaan
we maar naar huis, de rollen stevig onder
de arm.



MISLUKTE TOCHT • 

Onderwijl zat het weer ons ook niet mee 

Het is in het begin van November 1945. De 
moffen zijn pas teruggeslagen tot achter 
de oeyers van de Maas, nu zullen wij aan 
de beurt zijn, wij aan de andere zijde van 
deze rivier . . . . Wij wachten met spanning, 
want nu zal de beurt komen, aan ons 
"partisanen" van deze zijde nu komt onze 
tijd, waar wij zo naar hunkeren en wij 
verlangen met spanning nu eens werkelijk 
de strijd te kunnen aanbinden met die ge
hate "Schweinhunde".
Het wemelt hier van dat uitvaagsel, dat 
ons gedurende de vijf jaren van bezetting 
het leven heeft zuur gemaakt. We willen 
ons nu verzetten tegen dezen dwingeland, 
nu meer dan ooit . . . . Maar de legerlei
ding der geallieerden had andere plannen, 
want de tijd van bezetting van de rest van 
Holland bi.eek nog lang niet daar te zijn. 
Wij, partisanen, wilden alles doen, wat maar 
enigszins schade kon berokkenen aan den 
vijand. Toen wij dan ook in de gelegenheid 
waren enige koeriers naar het bevrijde ge
bied te brengen, waren wij hiermede in 
onze sas. 
Het was een donkere avond, circa kwart 
voor acht, toen wij ons bootje opzochten. 
We liepen door de druilerige regen, zeven 
mannen en een vrouw, behoedzaam het 
juiste spoor :volgende, want het krioelde 
van de moffen en we moesten er rekening 
mee houden, dat de spertijd reeds om 7 
uur was ingegaan. Bovendien waren we 
allen bewapend en de koeriers hadden 
papieren ben zich, die den vijand in geen 
geval in handen mochten vallen. Maar de 
tocht verliep goed, zodat we behouden in 
ons bootje belandden. Vier man trokken 
de riemen en één man hanteerde het stuur 
van onze boot. Wij waren vol goede moed, 
want van onraad viel niets te bespeuren. 
Wel werden er van tijd tot tijd lichtkogels 
afgeschoten, die in het donker uiteen
scheurden, maar we voelden ons veilig 
omdat we wel konden nagaan, dat het 
niet op ons gemunt was. Wanneer we het 
kniplicht bij H. maar gepasseerd waren, 
dan zou hiermede al veel bereikt zijn. 
Voorbij dat punt zou het voor de stroom 
gaan, de Merwede uit tot Lage Zwaluwe. 
We wisten wel, dat het vechten zou wor
den om de vier kribben náar boven, dus 
tegen stroom op, te passeren om zo om 
het kniplicht heen te draaien. We moesten 
er voldoende rekening mee houden, dat 
twee wachtposten. namelijk bij het veer
pontje te H. en te W., dus aan weerszij
den van de rivier, het oog hadden op het 
kniplicht. We moesten deze beide posten 
passeren en we mochten door de sterke 
stroom bij onze trek naar boven niet zacht 

roeien. Het zou een hele toer worden, want 
er was "wit" 'water (dit komt door de
sterke stroom en ieder, geboren te G. en 
H. weet dan, dat er dan nog met de vloed
een sterke stroom naar beneden gaat) en
we waren juist op een tijdstip, dat de
stroom het sterkst was. Echter met vier
man aan de riemen dachten we het wel
te halen. Onderwijl zat het weer ons ook
niet mee. Dat het stikkedonker was, kwam
ons best van pas, maar het goot water
uit de hemel zonder ophouden. Het werd
een zware dobber. .,Allée, jongens, een
beetje doorroeien', zei Henk de stuurman
gedempt, ,.zo komen we er niet!" Dus werd
werd er harder getrokken, maar de 

"
koe

rier" -jongens, waarvan er drie aan de rie
men zaten, bleken niet gewend te zijn te 
roeien tegen een sterke stroom in, want 
weer kwam het bevel van den stuürman: 

"Doorroeien, harder trekken!, maar niet te
veel leven maken, we gaan dichter langs 
de kant var.en, daar is de stroom wat min
der". Onze stuurman. die anders nogal la
coniek was uitgevallen, had weinig tijd 
om moppen te tappen. Er werd met alle 

• macht geroeid, nu al drie kwartier lang.

, · , waren voor geen klein geruc'htjc ve,vaard 
en stapten over boord 

Het resultaat was, dat we nog maar slechts 
twee kribben waren gepasseerd. We voel
den onze spieren onder de kletsnatte jas
mouwen zwellen, maar we wilden niet op• 
geven. We wisten, dat thans nog twee krib
ben verder we de steven konden wenden 
en om het kniplicht heen v66r stroom onze 
route konden vervolgen en dan kon het 
voor ons part regenen al was het met pij· 
pestelen. Zo peinzen,.d, hoorden we in de 
verte tot overmaat van ramp plotseling 
achter ons aan een patrouilleboot aan ko
men stomen, die evenals wij, dicht langs 
de kribben voer om zo weinig mogelijk 
hinder .Jan de stroom te ondervinden. Op 
het onmiddellijke sein v.an onzen stuur
man loodsten we onze boot met alle macht 
naar het midden van de rivier om dit na
derend onheil te ontsnappen. De dikke 
duisternis hadden we mee; de moffenboot 
schoot op enkele tientallen meter afstand 
voorbij. .,Als die nou naar 'Engeland wil 
varen, zou ik wel op sleep willen hangen", 
zei Henk, de stuurman, .. maar nou is het 
veel te lekker weer om zelf wat . te ped
delen en kijk ik hem veel liever na." We 
hadden weinig tijd op dit gezegde van 
onzen stuurman in te gaan en koersten in
middels weer naar de kant maar in de 
nabijheid hiervan aangekomen merkten 
we tot onze grote ontsteltenis, dat we on-

der al die bedrijven steeds voortroelende 
niet minder dan twee kribben waren te
ruggezakt. Intussen waren we al iets 
verder afgezakt. dan ons uitgangspunt 
Overigens leende het watergetij zich 
er niet meer voor om de tocht tegen 
de stroom in tot het zoeklicht opnieuw 
te beginnen. Dan maar weer naar de wal 
en zien hoe het af zou lopen. Ons uitgangs
punt voorbij, schoot, o schrik, de boot on
verwachts op een krib, doordat het water 
zo hoog en dus de kribben onzichtbaar 
waren. De boot zat muurvast en was met 
geen geweld los te krijgen. Onze stuurman 
met zijn metgezel, die al anderhalf uur 
de roeipen zonder verpozen, hadden ge
hanteerd, bleken voor geen geruchtje ver
vaard, stapten overboord en kregen na en
kele moeite de boot vlot en klommen er 
toen weer in. De oever naderende hoor· 
den we de DuHsers pr.aten, we hielden 
onze adem in. We kwamen tot de ont
dekking JÓ'lak bij een post terechtgekomen 
te zijn, die bij loopgraven en prikkeldraad
versperringen langs de dijk te H. de wacht 
hield. We hoorden toen niets meer en Henk 
met zijn metgezel waagden het aan wal 
te gaan. De koeriers, die daar heg noch 
steg wisten, bleven nog even in de boot, 
totdat de verkenners alles veilig bevon
den zouden hebben. De klimpartij tegen 
de dijk op viel ook niet mee, overal was 
tot kniehoogte versperring aangebracht 
Daar geen onraad aanwezig was, de 
wachtposten waren zeker tengevolge van 
de plensregen gaan schunen, werden de 
drijfnatte koeriers uit de boot gehesen en 
de boot een eindje verder aan de kant 
opgetrokken om de volgende ochtend 
reeds in de vroegte op een veiliger plaats 
gebracht te worden. Hoelang het duurde 
voordat we allen veilig aan de dijk be
land waren - enkelen van ons waren al 
benauwd, dat er tussen het prikkeldraad 
landmijnen verstopt zouden zijn - weten 
we niet meer, maar wel, dat ondertussen 
1nog eenmaal een !Duitse schildwacht op 
de dijk passeerde. Na goed en wel de 
overzijde van de dijk te hebben bereikt, 
leidden Henk en zijn metgezel de vreem
delingen door de tuintjes van zekeT wel 
vijftien gezinnen en arriveerden ongeveer 
half twaalf middernacht, na nog eenmaal 
de dijk overgestoken te hebben, in het 
huis, waar we bijna vier uur geleden af
scheid namen. Men kan zich voorstellen, 
hoe die mensen opkeken, op dat tijdstip 
acht natte en bemodderde poedels te zien 
verschijnen, die ze al lang in het bevrijde 
gebied w.aanden. 

. . .  door de tuintjes van zeker wel vijftien gezinnen 
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Een blik in iemands boekenkast kan een 
blik in de ziel zijn. 
Welk boek heeft de ereplaats in Uw 
boekenkasn 
Is het 't boek met de fraaiste band? 
Of is het een boek, waar ge telkens weer 
naar grijpn 
Dat ge misschien wel tien maal hebt 
doorgenomen, maar U telkens weer vast
houdt en boeit. 
Misschien hebt ge nog geen boek ge
vonden, dat waard is om een ereplaats 
in te nemen? 
Ge hebt nog een plaatsje vrij voor het 
geval, dat ge zo'n werk nog eens tegen· 
komt. 
De intensieve arbeid van de oorlogs
jaren heeft ons weinig gelegenheid ge
laten onze boekenschat op peil te hou
den en te raadplegen. Wat er verscheen 
zouden we, zelfs als het ons cadeau 
werd ,gedaan, geen plaatsje tussen onze 
trouwe levensvrienden gegund hebben. 
Opgejaagd van huis en haard was er 
dikwijls zelfs geen gelegenheid de eigen 
bibliotheek onder bereik te houden. 
Die zijn we nu opnieuw gaan ontdek
ken. 
Met nieuwe aanwinsten zijn we nog 
voorzichtig. Enkele goede werken h�b
ben we onmiddellijk een plaatsje inge
ruimd. Maar daar bleef het bij. Eén ding 
is echter zeker. Als het Gedenkboek van 
de LO-KP komt, zal het er niet in mo
gen ontbreken. 

. Zal het de ereplaats in Uw boekenkast 
waardig blijken? 
Wij hopen het en zullen ernaar streven. 
Dat zal ook aan U liggen, of zulks mo
gelijk wordt. 
<?ij zult er ook het Uwe toe moeten bij· 
dragen. Het moet een boek worden van 
duizenden voor duizenden. 
Voorlopig zal onze voorloper: .,De 
vijand wederstaan" de plaats van het 
geden]çboek in uw boekenkast in moe
ten nemen. 

Ge kent ze wel, de kleine landarbeiders· 
huisjes in de Meer, twee onder één dak, 
elk met een . kamer, een keukentje en een 
zolder en verder een wankel schuurtje of 
een uitbouw aan de achterzijde. De muren 
zijn geel of grijs en' verweerd van den 
slagregen, die er uit het Zuid-Westen op 
aan stuift. Een bruggetje, waarvan enkele 
planken /los liggen, vormt de V(:rbinding 
met de macadamweg, die de Meer in loopt. 
Eén venster is er in de enige woonkamer; 
een venster, verdeeld in negen kleine ruit
jes. Die ruitjes betekenden jarenlang voor 
een groot aantal Joodse onderduikers het 
enige contact met de buitenwereld. Daar
<foor zijn hun verlangende blikken steeds 
weer gegaan, omdat dadrachter de we
reld en het leven lokten. Maar nooit werd 
het verlangen in hen zo sterk, dat hun 
voeten de drempel van het huisje zouden 
overschrijden om toch maar een ogenblik 
vrij te kunnen zijn. Want ze wisten, dat die 
schijnbare vrijheid de dood voor hen Ter· 
hulde. 

. . .  dat we veel te weinig deden. 

Met z'n dertienen zijn ze er geweest, de 
donkerogige kinderen van het Palestijnse 
land, als hun vaders sedert eeuwen op· 
gejaagd en vervolgd Over hun aanvan
kelijk zo rustig leven is plotseling weer de 
dreiging gevallen, die in ons gastvrije 
land voor goed tot de onmogelijkheden 
scheen te behoren. De Duitse beul heeft ze 
bij duizenden voor zich ultgedfeven, een 
toekomst van donkere onbekende dreigin
gen tegemoet. Er waren er nog altijd, die 
die toekomst wel donker en vol gevaren 
zagen, maar daarin toch niet de wrède 
onontkoomb;re dood in een gaskamer 
konden zien. Zij, die ontkwamen onder- · 
kenden dat gevaar ook niet in al zijn af-· 
schuwelijke wreedheid, maar in hen sprak 
de waarschuwende stem, dat het niet zou 
blijven bij vrijheidsberoving. Ze vluchtten 
voor de dood, meer dan ze zichzelf bewust 
waren. 
Het moet niet moeilijk zijn in ons land een 
plaats te vinden voor hen, die vervolgd en 
verdrukt worden. Zo zoudt ge wellicht den
ken. Wie het in de oorlogsjaren probeerde 
voor onze Joodse landgenoten, zal het U 
anders vertellen. Als degenen, die "iets" 
deden, later tot de erkenning moesten ko
men, dat ze te weinig deden, dan mogen 
wij rustig het aan hen' die niets deden over
laten om te bepalen in hoeverre zij in ge
breke zijn gebleven. 

Daarom kan het goed zijn, als ge dit ver· 
haal leest van het landarbeidershuisje in de 
Meer. Hoe groot was Uw huis ook weer? 
Zes kamers? Of waren het er tien? Dat 
huisje in de Meer had maar èèn kamer. Ja, 
maar Uw gezin was een bezwaar. Ge hadt 
een vrouw en twee kinderen Weet ge met 
hoevelen ze in dat huisje in de Meer woon
den voor hun gastvrijheid aan Joden onder
dak verschafte?. . . . Met z'n achten. Sinds 
hun besluit vaststond er zoveel mogelijk te 
helpen, woonden er van vijftien tot twintig 
mensen onder dit gastvrije dak. 
Dat is prachtig, zult ge zeggen. Maar het 
was bij ons te gevaarlijk. Je zou de mensen 
maar nodeloos a·an gevaar he'bben bloot
gesteld. Bij een overval zou het die mensen 
vreselijk vergaan zijn. En dan je eigen ge
zin. 
Weet ge hoeveel overvallen er geweest zijn 
in die éénkamerwoning? 
Niet een, denkt gel 
Ik zal het U zeggen. 
Zeven .... 
En nooit iemand gepakt. 
Als ik het niet zeker wist, zou ik het ook 
niet geloven. Maar het is de volstrekte 
waarheid. 
Laat me U er iets van vertellen. 
Als ge langs de grote boerderijen van de 
Meer gaat, waar bij het overgrote deel zelfs 
in de stal geen plaats was voor het dolende 
en vervolgde volk, kunt ge er bitter onder 
worden. 't Is welvaart wat U van de boe
ren hofsteden tegenblinkt. De landerijen lig
gen er verzorgd en veelbelovend bij De 
pas-geploegde glimmend-vette klei is als 
een symbool der vruchtbaarheid. Het hout
werk van boerderij en schuren in vele ge
vallen weer keurig in de verf gezet. En dat 
het zwarte verf is, kan Je er in het geheel 
niet aan zien. 
Als het mogelijk was dertien mensen te 
verbergen in één landarbeidershuisje, hoe
veel hadden er dan gered kunnen worden, 
als de gastvrijheid op de boerderijen even 
groot was geweesn Het zouden er duizen· 
den geweest zijn. Als 't moet kan op de 
"dorsch" de landelijke rijvereniging wel 
"caroussel" rijden. Bergplaatsen zijn er in 
menigte te maken en aan eten zou hier geen 
gebrek geweest zijn. 
Er waren ook heel wat Joden en vooral Jo
denkinderen in de Meer ondergebracht. 
Doch waar ge ze ook zoekt, ge treft ze bijna 
steeds weer in het schamele landarbeiders
Illillleu. 
Doch niet alleen de boeren en de gezeten 
burgers moeten zich schamen om hetgeen 
ze nalieten, om het verzaken van hun plicht, 
ook wij, verzetsmensen, moesten inzien, dat 
we veel te weinig deden. Er is geen of on
voldoende dwingende kracht va,n ons uit· 
gegaan. Het vuur van onze zending brandde 
nog niet hoog genoeg in ons eigen leven. 
Wat wtj soms als voorzichtigheid meenden 
te mogen zien werd wel tot nalatigheid. 
Barmhartigheid en zelfopoffering. Met deze 
woorden wil ik het werk kenschetsen van 
die eenvoudigen achter de van vocht ver
weerde muren van het arbeidershuisje in 
de Meer. En ik wil U een blik doen slaan 
door een van die negen kleine vensterruit
jes in de voorgevel. 
Waar ge nu staat hebben zeven maal de 
laarzen der Moffen en hun knechten over 
het hout van het bruggetje gedaverd. En 
zeven malen was achter dat raam een fi
guur weggedoken, die op de uitkijk had ge-

In -verband met het Eucharistisch C,oo;:res is de 
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Als ik het niet zeke,· wist, 

zou ik het ook niet geloven 

staan. Als ge opzij van het huis komt 
springt een woedende wachthond met veel 
kettinggerammel te voorschijn. Hoe dikwijls 
is hij verwenst. En hoe dikwijls gezegendî 
Achter het huis ziet ge een berg van pak
ken stro. Het zien daarvan brengt U na
tuurlijk op een gedachte. Want ge hebt er 
steeds maar ov�r lopen piekeren, hoe het 
mogelijk was, zoveel Joden in een zo klein 
huisje te herbergen, terwijl er toc:h nooit 
één gepakt is. Die strooberg ., Ja, natuurlijk. 
Zo slim waren de Moffen ook: Daar stoven 
ze dikwijls onmiddellijk op af. Die pakken 
omsloten allicht een schuilplaats. En inder
daad, zo was het ook. Het was een schui1-
plaats voor evt. bomscherven. Maar het ge: 
val heeft dikwijls als bliksemafleider voor
treffelijke diensten gedaan. 
Neen, de Joodse onderduikers deden nooit 
een stap buiten de deur, heb i-k U reeds 
gezegd. Maar.... die kamer, dat keuken
tje en die zolder bieden toch geen schuil
plaatsî En waar sliepen die mensen danî 
Bij een overval moet toch opvallen, dat er 
teveel beddegoed en kleren zijnî Onder de 
vloer. Dat is de enige oplossing. 
Maar dat is nu eenvoudiger gezegd, dan 
het indertijd gedaan kon worden. Er was 
onder de vloer van de kamer een klein 
stenen gangetje gemetseld, op ongeveer 
anderhalve meter van de buitenmuur. Aan 
het einde van dat gangetje is men begon
nen te graven. Het was er ongeveer 75 
centimeter hoog. En de aarde moest er 
emmertje voor emmertje uit gebracht wbr
den. Zo ontstond tussen het stenen gan
getje en de buitenmuur een tweede gang. 
En ook langs de andere mur�n werd een 
gelijke ruimte uitgegraven. Daarin werden 
de stroozakken gelegd, waarop de Joden 

Hoe groot was Uw huis ook weer? 

Zes kamers? 
Of waren het er tien? 

sliepen. Hun leeftijden varieerden van 61 
tot 8 jaar. Steeds was er één. die voor het 
venster op de uitkijk zat. Zodra een bezoe
ker het bruggetje passeerde doken ze door 
het luikje het stenen gangetje in en kwa
men via een tweede luikje in hun slaap
vertrek. Meestal was het de 61-jarige Oom 
Henk, die vrijwillig de bewaking voor het 
raam op zich nam. Ook tijdens het gesprek 
was zijn blik niet van de weg af. .,Al kijk 
ik niet naar je, ik luister toch wel", zei hij 
dan. 
Een jonge Joodse vrouw had aanvankelijk 
haar zuigeling bij zich doch men achtte dit 
gevaar té. groot voor de anderen. Hoe licht 
had · een enkel geluid van dit kind bij een 
overval allen in het verderf kunnen stor
'ten. 
.,Hoe graag we het ook hier willen hou
den", zo zeide de gastvrouw haar. ,,Je mag 
daarvoor het leven van twaalf an.dere men
sen niet op het spel zetten. En bovendien is 
het kind zelf ook veiliger, waar geen andere 
verstekelingen zijn". 
Zo werd besloten het kind bij den broer van 
del vrouw te laten, daar deze gehuwd was 
met een Duitse vrouw en daardoor nog geen 
gevaar liep. Ook haar huisraad was daar 
opgeslagen. Prompt elke maand .werd een 
bonkaart opgezonden, opdat het kind toch 
vooral zou krijgen. waar het recht op h11d: 
En uitdrukkelijk werd gezegd, dat het kind I 

onmiddellijk zou worden weggehaald, wan
neer. het er niet langer zou kunnen blljven. 
Wie zal U de smart beschrijven van deze 
vrouw, toen zij na de bevrijding hoopte haar 
kind hier weer te vinden en haar schoon
zuster haar laconiek mededeelde, dat ze het 
kind indertijd .... naar de SD gebracht had, 
omdat het te gevaarlijk werd voor haar 
mah, die later zelf voor , e OT in Duitsland 
was gaan werken. Ook de m-eubelen ble
ken vrijwel geheel verdwenen. 
Eenmaal heeft de SD het stenen gangetje 
onder de vloer ontdekt. Hlit luikje werd 
geopend en met de revdlver in de vuist 
daalde een der "heren" er in af. De gast
vrouw stond bij de tafel. Het was haar of 
al het bloed uit haar hart wegvloeide. Ze 
kon niet meer denken en ze zag niet meer 
wat er om haar heen gebeurde. Een ding 
slechts stond haar klaar voor den geest, 
dat daar onder de vloer een mannenge
stalte op hanclen en . voeten voortschoof .. 
langzaam. langzaam aan, naar de schuil
plaats; nog even, nog even . . . . nu moest 
hij bij het tweede luikje zijn .... En danî 
En achter het· .muurtje klopten de harten 
der Joden haast hoorbaar. Op enkele cen
timeters. van hun voeten kroop het gevaar 
.... het einde .... langzaam naderbij. Doch 
o wonder, nog voor het einde van het gan
g�tje bereikt was, schuifelde de gestalte 
weer langzaam terug. Toen de gastvrouw 
zijn hoofd weer boven àe vloer zag ver
schijnen, keerde het leven in haar weer. 
Energiek sloot ze het luik, trok de mat goed 
en zette er weer een stoel bovenop. 
Soms kwamen de jagers op mensen slechts
met zijn vieren, maar diwijls waren het er
ook meer en eens zelfs waren het er twin
tig. 
Als 's avonds de blinden gesloten waren.
zat er toch altijd een op wacht bij het raam
en het getik van hondepoten op de brug
was al voldoende om allen w.eer in de
schuilplaats te jagen. Gesproken werd er
altijd sl�chts fluisterend, zodat hun aan
wezigheid zelfs voor de naaste buren ver-
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borgen bleef. 
Het eten kostt'e echter wel veel hoofdbre
kens: Aanvankelijk ging dat nog wel, ook 
al waren er in het eerst $!echts voor de 
helft van de onderduikers bonkaarten. La
ter ging dat beter, had iedereen zijn kaart, 
doch toen werden de rantsoenen zoveel 
kleiner, dat het veel moeite kostte de 
eindjes aan elkaar te houden. Geluklt'g 
werkten de gastheer en enkele van zijn 
zoons in het landbouwbedrijf, zodat er vrij 
veel binnenkwam, maar om ongeveer twin
tig monden open te houden kwam in d!e 
tijd nogal wat kijken. Elke dag werd er 
een kwart mud aardappelen geschild en 
wekelijks moest er een mud tarwe naar den 
bakker, want boerenknechts zijn met eten 
nogal wat mans en' onderduikers lustten 
ook wel een hartig hapje, al was het alleen 
om de zenuwen te overeten. Gelukkig kon 
de LO in het laatste half jaar ook op dit 
gebied doeltreffend bijstand bieden. Maar 
eens heeft de gastheer toch een hele week 
staan kneppelen op een hoeveelheid on
gedorste tarwe, om de zaak maar aan het 
eten te kunnen houden. Het koken moest 
geheel electrisch geschieden. Dit betekende 
dat er 6 of 800 kwh per maand doordraai
den. Maar gelukkig was er een mijnheer 

Ze vluchtten voor de dood, 

meer dan ze zichzelf bewust waren. 

van het PEN, die wel eens wat eten kwam 
halen en als tegenprestatie zorgde dat de 
rantsoenoverschrijding geen verdere gevol
gen had. Doch toen de stroom uitviel, moest 
het oude kookfornuis regelmatig aan de 
praat gehouden worden. En dat was een 
prestatie op zichzelf. 
Als iemand met recht kan spreken van be
vrijding. dan zijn het wel deze mensen. 
Wat zou ik gaarne in hun midden de feest
dag der bevrijding gevierd. hebben. Welk 
een opluchting moet het voor hen geweest 
zijn. niet meer te behoeven weg te kruipen 
in de grond, niet meer door een van de 
negen vensterruitjes naar de weg te hoe
ven staren, maar nu zelf te mogen lopen 
over de houten planken van het bruggetje 
en de teerwegen van de Meer. En dan de 
verwonderde blikken te zien van de om
wonenden, die nooit hebben kunnen ver
moeden, wat zich op gehoorsafstand van 
hen afspeelde. 0 God, dc;xn moet de vrij· 
heid haast te schoon zijn om te kunnen 
verdragen. 
Het heeft zijn plicht en meer dan zijn plicht 
gedaan. dat landarbeidersgezin daar in de 
Meer. Er is ook vreugde en geluk uit ge
boren, want een der zoons is getrouwd met 
een van de Joodse verstekelingen. Maar 
de moeder heeft er een hartkwaal uit over
gehouden en het dertienjarige invalide 
meisje heeft de zenuwspanning ook geen 
goed gedaan. 
Soms kan het zijn, dat men zich moet scha· 
men om eigen gezondheid. Gij en ik. • 

AD. 

-tum van de Landda,: te Zeist vast=:esteld op 2� Juni .

•



ROUWPLECHTIGHEID IN DE BEGIJNHOFKAPEL 

Op Zaterdag 13 April was het twee jaar gele
den, dat Wim werd gefusilleerd en op ontroeren
de wijze is dat feit herdacht in de stemmige 
Begijnhofkapel te Haarlem. 
Nadat de vele genodigden de ouders en broer van 
Wim staande- hadden ontvangen speelde de orga
nist het Adagio uit de Sonate Pathétique van 
Beethoven. Hierna nam oom Wim het woord om 
namens de LKP den overledene te danken voor 
het mooie en goede, dat hij ons en ons Vaderland 
gaf, niet alleen in zijn verzetswerk maar vooral in 
zijn pogingen tot opbouw van een hechte orga
nisatie. 
Als een goed en gaaf mens heeft Wim geleefd en 
als een groot man is hij gestorven. Spreker be
sloot zijn rede met aan te halen de laatste woor
den uit Wim's afscheidsbrief: 

,,1k deed mijn woord gestand, 
leve de 'Koningin t" 

De Heren H. Stuvel, J. A. Korma en H. Meyer 
herdachteQ in gevoelvolle woorden Wim als vriend, 
wapenbroeder en KP-leider. 
Een trouw vriend, militair in de juiste betekenis 
van het woord en een geboren leider met een 
uitstekend doorzicht en verantwoordelijkheidsge-
voel voor zijn mensen. • Namens de officieren van het eerste bataljon van 
het negentiende Regiment infanterie sprak de Res. 
Majoor B. C. Meyerman. Hij noemde den Vaan
drig Lengton een voorbeeld voor zijn omgeving, 
die bij voorkeur werd uitgekozen om moeilijke 
opdrachten uit te voeren. 
Het leven van Wim is weliswaar niet lang ge
weest en dat is de oorzaak van de droefheid van 
de nabestaanden, maar een grote troost moet het 

TE BJLI.RLEM 

TER GELEGENHEID VAN DE BEGRAFENIS 
OP DE • EREGRAFHOF TE OVERVEEN 
VAN WIJLEN WILLEM LENGTON. 

voor hen zijn te weten, dat de wijze waarop hij 
heeft geleefd juist was. 
Hierna sprak nog Mr. P. van Kleffens, die na
mens de Vaandrig Lengton-groep der Zwolse 
padvinderij Wim dankte voor alles wat hij ge
daan heeft voor de Padvindersbeweging en de 
hoop uitsprak, dat zijn geest op ons pad bij 
mag blijven. 
Ds. Hylkema, die hierna het woord voerde richt, 
te zich- vooral tot de nabestaanden met ;orgvul
dig gekozen woorden van troost. 
Wijzend op een Algoeden Vader, die met zijn 
kinderen altijd het beste voor heeft, wenste hij 
de ouders en den broer van Wim van harte toe, 
dat het hun moge gegeven zijn te peilen de juiste 
betekenis van het grote offer, dat zij hebben moe
ten brengen door het verliezen van een zo veel 
belovenden zoon, en broer. 
Nadat nog een brief was voorgelezen van den 
Kapitein Rodenburg, die wegens ziekte verhin
derd was aanwezig te zijn, speelde de organist 
uit de Litany van Schubert het "Ruh im Friede". 
Wijdingsvo1 zweefden de accoorden door het 
kapelletje, weemoedig en tevens troostvol sprekend 
van de zielen, die uit een bange strijd zijn .over
gegaan in de eeuwige rust. 
Gedekt door de Nederlandse driekleµr werd 
hierna de kist onder de tonen van het Wilhelmus 
uitgedragen, waarna de lange stoet zich in bewe
ging zette naar de Eregrafhof in de duinen te 
Overveen. 
Een grote ontroering huiverde door alle aanwezi
gen,. toen de kist onder zacht troffi$eroffel lang
zaam in de groeve daalde. 
Namens de familie dankte Ds. Hylkema de aan
wezigen voor de belangstelling. 

....... en ande!tt iueeen we Piet. W-ee/L 1flen (Je6.euken. 
De grote wereldbrand 1914-1918 lag bij velen 
van ons nog vers in het geheugen, toen het na 
1933 duidelijk werd, dat we weer op een vulkaan 
dansten. 
Dansten, in letterlijke en figuurlijke zin. 
Immers de oorlog 'was in 1918 wel beëindigd, 
maar de oorzaken waren niet weggenomen en 
het is wel bijna zeker, dat we na deze oorlog 
weeer in hetzelfde schuitje varen. 
De woorden van een St. Augustinus klinken thans 
nog even waaarschuwend als 25 of 100 of 200 
jaar geleden. 

11Zonder rechtvaardigheid zijn de staten niet 
anders dan grote roversbenden en zonder God 
geen rechtvaardigheid." 

En hiermede raken we de kern van de hele ge
schiedenis. 
Een knap geschiedenisleraar 
de oorzaken van de eerste 
volgorde: 
1. Modern heidendom,
2. wedloop om koloniën,
3. toenemende bewapening.

dicteerde ons destijds 
wereldoorlog in deze 

. 

Hieraan voegde hij onmiddellijk toe, dat punt twee 
en drie teruggebracht konden worden tot punt 
één. 
We kunnen lang redeneren over koloniale poli
tiek, een politiek, die vroeger zeker niet was ge
baseerd op naastenliefde. 
Albert Helman zegt: 

Zal één u de waarheid zeggen over dit land 
�n zijn arme bewoners, zo gij de liefde niet 
hebt die ogen doet zien? Want zonder die 
liefd�, die uw plicht is, - want alle koloniaal 
bezit is het vrijwillig .-Op zich nemen van ver
plichtingen, - :z:al er nimmer redding moge
lijk zijn. 
Sinds eeuwen zijt ge dieven - men zegt ge
oorloofd - maar weest dan tenminste menslie
vende dieven en geen schurken." 

't Klinkt hard en beschamend, maar waar is het. 

'n Politiek, die niet gebaseerd was op naasten
liefde, moest ontaarden en leiden tot excessen en 
moest kweken een geest van haat, die weer ont
lading zoekt in een oorlog of een revolutie. 
En dat zal een toenemende bewapening tot ge
volg hebben. 
Om de vrede te bewaren? 
Men moet toch al heel erg naïef zijn om daar
aan te geloven. 
Maak maar opslagplaatsen van ontploföare stof
fen en iedere dag kan één vonk de hele wereld 
in lichter laaie zetten. 
In 1914 was het drama van Serajewo de aartlei
ding en voor iedere oorlog daarna zal de aan
leiding anders zijn, maar de oorzaaak blijft en 
daar ligt de wortel van het kwaad. 

"Neem het geloof in God uit de wereld weg en 
voor een stuk geld, voor de voldoening van een 
of andere hartstocht zullen de mensen elkander 
vermoorden." 

We behoe\nen ons niet te verliezen in gissingen 
en hypothesen, want de waarheid ligt voo_r het 
grijpen. 
Het twee.de gebod is gelijk aan het eerste en alle 
anderen kunnen ertoe worden teruggebracht. 
Augustinus' woorden kunnen niet worden misver
staan en zelfs zijn woorden waren niet nieuw. 
De vraag: ,,Meester, wat is het voornaamste ge
bod in de Wet" was reeds beantwoord en dat 
antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen. 
We kunnen zoeken naar andere methoden en 
steeds weer tot de ontdekking komen, dat het 
uitgangspunt fout was. 
De Volkenbond is er niet in geslaagd de vrede te 
verzekeren en we zijn gewikkeld geworden in een 
nieuwe worsteling, die slechts vernietiging heeft 
teweeggebracht. 
Omdat we geen tucht kenden zijn we -getuchtigd 
en het gevaar bestaat, dat we nog niets hebben 
geleerd. 
Alleen vernieuwing en verdieping kunnen uitkomst 
brengen, maar dan te beginnen bij onszelf. 
Dan alleen is er redding mogelijk; dan alleen 

kunnen we de wereld verbeteren en een maat
schappij opbouwen in de juiste proporties op de 
basis van het eerste en tweede gebod. 
Zonder deze basis ontstaat een karikatuur en zal 
ook een U.N.O. er niet in slagen de wereldvrede 
te verzekeren. 
De gevallenen uit onze gelederen zijn ons voor
gegaan, zichzelf wegcijferend en met blijdschap 
gevend hun leven voor anderen. Zij hebben ons 
een erfenis nagelaten en hun idealen in onze han
den gelegd, opdat wij ze zullen uitdragen in een 
nieuwe en zich vernieuwende wereld. Zij zijn er
voor gestorven, ons de verplichting nalatend om 
ervoor te leven. 
Dat is n.l. de betekenis van hun offer, dat het 
aan ons de angstig grote verantwoordelijkheid op
legt, te tonen, dat het niet vergeefs i� geweest. 
Het is zeer zeker niet hun bedoeling gewè�st, dat 
wij hen eren door het leggen van kransen en het 
oprichten van monumenten alleen en door te pra
ten over hun daden . 
Zij hebben gewerkt en gezwegen over hun werk. 
In alle eenvoud, met opzijzetting van �lle eigen
belang, hebben zij de dingen op hun juiste waar
de geschat om daarna de koers te bepalen. 
Hun leven was een dienen van anderen en tot in 
de concentratiekampen en voor het vuurpeloton 
zijn zij hun idealen trouw gebleven. 
Hieraan hebben wij houvast en hieraan kunnen 
wij ons spiegelen. 
Er is veel verwarrends om ons heen en vaak is 
het moeilijk om de juiste koers te houden, maar 
vasthoudend aan de woorden van Augustinus be
ginnen we te vernieuwen, eerst onszelf en ons ge
zin om automatisch te komen tot een gemeen
schap, gebouwd op de enig ware hoeksteen, naar 
het voorbeeld van onze gesneuvelde vrienden. 

Nog altijd geldt voor ons het woord: 
,,Gij zijt uw broeders hoeder". 
De globe is uw vaderland, 
De vijand is uw broeder. 

JOOP. 
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HENNY 
TEN BROEK 

/ 

Ons schild 1 

'Wat was bet bang soms in die tijden. 
'W.e werden moe en wisten 't vaak niet meer, 
boe nog te strijden zonder waap'nen, 
als telkens maar weer keer op keèr, 
de plaats.en rondom open vielen 

en twijfel rees tot een "wanneer?" 

'Wat was het bang soms in die tijd'en. 
'We twijfelden bij al de roof 
van 's vijands borden, maar Qij gaaft ons 
'Het sterke wapen van 't geloof. 

'Wat was bet bang soms in die tijden. 
'We werden moe en wisten 't vaak niet meer. 
'Hoe hadden wij bet volgehouden, 
Zo Qij ons niet gesterkt bad, '.Heer, 
tot barde strijd, door bloed en tranen? 
De wonden zijn ivel veel en doe,1 zo zeer. 

'.Het is zo bard en soms slaat twijfel, 
in al de blijdscbap weer een kloof, 
[eer ons dan net als to.en weer vragen, 
.. 'Wilt

, Qij ons gorden in 't Qeloof?"

yR.EJ'J-lA. 

Op Donderdag 20 December 1945 werd Henny ten Broek op Zorgvliet begra
ven. Onder de klanken van het Wilhelmus droegen haar de makkers van het 
Nederlandse Rode Kruis Hulpcorps ten grave. En dit was symbolisch voor haar 
leven. Zij was een van de dappere meisjes, die altijd bereid waren hï1ar léven 
te riskeren voor haar volk en de vrijheid. Komende van het N.S.F. waar zij 
vooral ondergedoken spoorwegambtenaren en familieleden van gefusilleerde ille
galen hielp, ging zij over naar Bruglijn Oost, een onderdeel van de K.P., waar 
zij als koerierster werkzaam was. Een schakel uitmakende van een gecompliceerd 
alarmeersysteem, dat zeker vierhonderd mensen omvatte, had zij een grote ver
antwoordelijkheid. Dag en nacht was zij voor haar werk op stap. Onvermoeibaar. 
Na de bevrijding kon zij niet rustig blijven zitten en ging over naar het 
hulpcorps van het Nederlandse Rode Kruis. Tussen Ede en Arnhem met een 
Rode Kruis-auto naar huis rijdende, gebeurde een ongeluk, dat Henny het leven 
kostte. Samen met een vriendin werd zij 'op een glibberige. weg uit de cabine 
van de wagen geslingerd, waarbij zij haar arm gebroken heeft. Er ontstond ech
ter een bloedvergiftiging, aan de gevolgen waarvan Henny is overleden. 
Wat Henny voor haar oude makkers van de K.P. en het Nederlandse Rode 
Kruis betekend heeft, kwam naar voren in de talrijke afscheidswoorden gespro
ken door mannen en vrouwen met wie zij tegen den vijand en voor de opbouw 
gevochten heeft. Allen was zij een voorbeeld door haar opgewektheid en wils
kracht. Allen zal zij een voorbeeld• blijven. Dat was, wat de sprekers als troost 
met oprechte woorden zeiden. 
De lange stoet achter de met vele bloemen en kransen versierde doodkist gaf 
blijk van de grote rouw om Henny, die op 22-jarige leeftijd van ons heenging. 
Wij zullen haar niet vergeten. 

L.K.P.

MAURITS BAGGERS (Wim) JOHN EVEN 

Het is niet zo11der reden, dat we Wim en John tegelijkertijd herdenken. Als 
trouwe vrienden hebben zij samen de strijd gestreden tegen den gehaten onder
drukker. In het bijzonder voor de onderduikers van Amsterdam hebben zij ge
werkt en met opoffering van hun eigen leven hebben zij gediend het ideaal dat 
zij zich gesteld hadden. 
In hun levenshouding was geen plaats voor een compromis. Zij kenden maar 
één weg: de weg van het verzet. En die zijn zij ingeslagen, in de wetenschap, 
dat dat niet was de weg van de minste weerstand, maar dat alleen het helpen 
van anderen een blijvende bevrediging schenkt. 
Nauwkeurig hadden zij die weg uitgestippeld en hoewel zij ervan overtuigd 
waren, dat zij hun gehele bezit en hun jonge levens op het spel zetten, hebben 
zij niet geaarzeld datgene te doen, wat zij als hun plicht zagen. 
Duizenden bonkaarten zijn via hun handen gegaan naar de mensen, die evenals 
zij weigerden te bukken voor den bezetter. Het einde is ook voor pen te vroeg 
gekomen en aan elkander geboeid zijn, zijn zij te Amsterdam door een nekschot 
gedood. 
Zij zijn bijeengebleven tot het m�ment waarop hun aardse leven een einde nam. 
Als symbool van trouw aan elkander zijn zij gevallen als nooit scheidende vrien
den. Op lafhartige wijze weggerukt uit dit leven zijn zij ingegaan tot de eeuwige 
vrijheid in het hiernamaals. 
Een voorbeeld voor ons allen. 
Wij zullen hen niet vergeten en mogen de nabestaanden gesterkt worden door 
de gedachte dat zij tot in hun sterven gediend hebben _de zaak der rechtvaar
digheid. 

0 

1 

1 

•



&24 Willem van der Wel, 
geb. 27 Juni · 1917, 
Mar. bij de groep 
Raalte, werd 25 Mei 
1944 door de S.O. 
gearr. en vervoerd 
naar Vught, vandaar 
in Sept. 1944 naar 
het kamp te Oranien
burg. Vandaar naar 
Ravensbrück, Hein
kelfabrieken en Neu-
engamme. Van Jan. 
tot Mrt. 1945 te 
Neuengamme, in de 
ziekenbarak lijdende aan bronchitis, na her
stel terug naar Ravensbrück en vandaar in 
verband met de nadering der Russen naar 
Malgau (Mecklenburg). Op 3 Mei 1945 te 
Lübeck bevrijd en overgebracht naar War� 
schab en a1daar vermoedelijk nog gezien 
omstreeks 6 Juni 1945. Nadien niets meer 
gehoord 

625. Gerit Luit Bruin, geb.
5 Sept. 1884, bakker
te St. Pancras, gearr.
Juni 1944 te St. Pan
cras en vervoerd naar
Vught. Vandaar op 5
Sept. 1944 vervoerd
naar Oranienburg, lag

vermoedelijk eind 
Febr. 1945 met een 
gebroken rib in de 
ziekenbarak, nadien 
niets bekend. 

A DVERTENTIES 

De Heer en Mevrouw Teunissen-Lozle geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon JAN WALRAVEN ABRAHAM Dordrecht, 11 April 1946. Frans Lebretlaan 47. 

2e Paasdag 22 April verloven zich: FRIDA MOLENAAR (Koerierster K.P.) en JOOP HARMSEN (Kleine Joop K:.P.) Jan van Nieuwenhuizenplein 2, Edam. Veerschedijk 121, H.l. Ambacht. Receptie Edam, 22 April 3--5 uur. 
.�-������������������ 26 April hopen D.V. onze geliefde ouden T. VAN SCHAIKA. M. VAN SCHAIJC·VALKhun 25-jarige echtvereniging te herdenken. !))at zij nog lang gespaard mogen blijven. Hun dankbare kinderen. MIEP, RIE, BERTUS. Gelegenheid tot feliciteren, 17 April van 7.30 uur tot 9 uur. Oud-Loosdrecht c. 132 a. 

Wie. helpt gezin van gevallen medewerker der L.K. P., momenteel woonachtig te Meppel, aan woonplaats in Amsterdam, daar deze familie dringend naar Amsterdam verhuizen moet. Briev,en onder Nr. 144 a. d. blad. 
1 Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig gezin met vier kim;feren komen assisterenl Omgeving Den Haag. Brieven onder nr. 145 a. d. blad. 

Gevraagd voor Groothandel in Luxe artikelen, byouteriën etc. een flinke kantoorjuffrouw zelfstandig kunnende werken. Tevens gevraagd een jongste bediende. Brieven met opgave van verl. salaris: Firma den Ouden en Wim.mer, Keizersgr. 703 te Amsterdam. 

Voor flink me1s1e bestaat gelegenheid de gehele huishouding te verzorgen van zakengezin in het Gooi, Eigenaar K.P.-er, werkt reeds met 3 voormalige illegale werkers in zijn zaak, samen op grond van goede kameraadschap. Brieven onder nr. 146 a. d. blad. 
,,Den Vaderlandt Ghetrouwe". 

Gelooft zij Jezus Chdsrus! 1 
t 

Als gevolg van zijn actief verzet tegen den 
overweldiger verloor de 7e Januari 1944 op 
de Waalsdorpervlakte nabij 's-Gravenhage zijn 
jonge veelbelovende leven 

JOHANNES ADRIANUS JOZEF VERLEUN 
(Georg Devage, Max Brinkhorst) 

geboren te Amsterdam, t 3 Augustus 1919. 

De bijzetting van zijn stoffelijk overschot in 
.het familiegraf zal op Zaterdag 27 April a.s., 
om 11 uur plaats hebben met militaire eer op 
het R.K. Kerkhof "St. Barbara", Spaamdam
merdijk te Amsterdam. 
Daaraan voorafgaande wordt of half tien te 
zijner intentie in de Parochiekerk van den H. 
Franciscus van Assisië (de Boom), Adm. de 
Ruyterweg 406, een gezongen Requiemmis 
opgedra'gen. 

Uit aller naam: 
• HET PAROCHIAAL-COMITÉ.

AMSTERDAM, 16 April 1946. 
Bosch en Lommerweg 323 I. 

Verzoeke geen rouwbeklag. 

Wilt den overledene in Uwe gebeden gedenken. 

Voor de R. A.F. Missing Research Enquiry I Unit verzamel ik alle gegevens betr. de boven de Haarlemmermeer neergeschoten geall. vliegtuigen en hun bemanningen. De bedoeling hiervan is, om de ouders in 'te lichten over de dood, begrafenis enz. van hun familieledeQ en om opheldering te brengen in de vermissing van bijna 30.000 Engelse vliegers, die van opdrachten boven WestEuropa niet terugkeerden en waar;,an nog niets bekend is. Wie van de lezers kan mij inlichtingen gevent Zelfs de kleinste bijzonderheden kunnen• Toor mijn onderzoek van belang zijn. Mijn speciale belangstelling. heeft het luchtgevecht van 3 Mei 1943, dat om pl.m. 6 uur plaats vond boven de Haarlemmermeer, Heemstede, Bennebroek en rlalfweg. Ook persoonlijke eigendommen der vliegers, welke aan de ouders of nabestaanden kunnen worden doorgezonden en herinneringswaarde hebblä!n, ontvang ik gaarne. Brieven aan: P. Klaassen, Spieringweg 503 Vijfhuizen.(Haarlemmermeer).

DE ZAANSTREEK 

IN DROEVE 

EN BLIJDE DAGEN De Heer G. C. Huig, drukker-uitgever te Zaandam, heeft een herinnerÎngsalbum samengesteld, bedoeld als een fotografische documentatie van de jaren 1940-1945. Een groot aantal prachtige, authentieke foto's herinneren ons aan het geweld van den bezetter, die in deze welvarende streelt een dankbaar terrein vond voor zijn plundering en vernielingen. Ook de artikelen verhalen ons in onopgesmukte taal van °het lijden in de bezettingstijd en de vreugde na de bevrijding. Dat de album in de smaak is gevallen wordt wel het beste bewezen door het feit, dat de eerste oplage reeds is uitverkocht, uitgezonderd enige luxe-exemplaren à f 25.-. De intekehing op de tweede oplage is opengesteld. De netto opbrengst komt ten goede aan de Stichting 1940-'45. REDACTIE. 
RECTIFICATIE 

In ons blad van 25 November 1945 heb
ben wij onder het hoofd: ,,Schandelijk" de 
opvatting van de NEDERLANDSCHE 
ONGEVALLEN MOLEST ONDERLIN
GE besproken ten aanzien van het schade
geval HEINEN, te Eibergen. Naar aan
leiding hiervan hebben wij een onderhoud 
gehad met een der leden van de Directie 
van deze Maatschappij. 
Hierbij betreurde deze het, dat de corres
pondentie met den heer Heinen al te :ia
kelijk was geweest. 
De Directie bevestigde voorts, dat niette� 
min reeds in vergaderingen van Directie 
en Commissarissen was besloten om een 
eventueel batig saldo der kassen beschik
baar te stellen voor die gevallen, welke 
volgens de Voorwaarden van Dedneming 
niet voor uitkering in aanmerking kwamen, 
doch die de volle sympathie en medeleven 
van het Bestuur van de Maatschappij had� 
den - zoals onder meer het geval Heinen. 
Hierbij bleek ons uit de Voorwaarden van 
Deelneming in deze Onderlinge Maat
schappij, dat de Deelnemers op de hoogte 
konden zijn dat dergelijke gevallen niet 
onder de conditijes van het ;Reglement 
vielen en dat van deze bepalingen door de 
Directie op eigen initiatief niet mocht wor
den afgeweken. 
In verband hiermede zijn onze uitlatingen 
inzake de "pro-Duitse directie" en de kwa
lificatie van "Schandelijk" niet op hun 
plaats. 
Men kan hier beter zeggen, dat de hou
ding van de Directie van de Nederland
sche Ongevallen Molest Onderlinge neu
traal is geweest en dat zij een formalistisch 
standpunt heeft ingenomen. 

REDACTIE. 

* 
Geef "De Zwerver" aan •• van Uw keaal1aen ter inzage en laat hem(baar, onder.
staande bon Ingevuld zenden aan de admlnbtratle vena ,.De ZwHTer", Prins Rea. 
drlkkade 152 1e Etage, Amsterdam. 
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lANDîlUIC5 OROANIIATI' VOOR 

MutP. AAN ÓNDERDUH(ERS 

Dat ruikt naar politiek, zal de lezer zeggen. En 
we zouden het immen, over politiek in dit blad 
niet hebben. 
Inderdaad, het ruikt niet alleen naar politiek, het 
is politiek in de \'olste zin van het woord. Toch 
kan ons dit feit niet weerhouden om enkele za
kelijke opmerkingen over de democratie te maken. 
In de eerste plaats, omdat dit kan geschieden zon
der dat er p9litieke hartstochten bij ontketend 
worden, zonder dat er tegenstellingen, tussen 
partijen bij bel+cht behoeven te worden. Het gaat 
om de democratie n.l. om de achtergrond van ons 
staatkundig leven en däarover is, behalve bij de 
communisten, overeenstemming. Zo kan dit artikel 
dus van beschouwende aard zijn. 
In de tweede plaats, omdat het dringend nodig 
is, met elkaar te spreken over dat wat democratie 
moet zijn. 
De democratie is in verval. Men weet niet meer, 
wat men er aan heeft. Men weet de democratie 
niet meer te bezielen, men weet haar geen con
crete inhoud meer te geven. 
Dit verval is niet eerst van de laatste dagen of 
veroorzaakt door deze oorlog. Reeds 40 jaar lang 
worden de grondslagen van de democratie, ook 
in de z.g. democratische landen ondermijnd. En 
dit feit staat niet op zichzelf. Het hangt ten 
nauwste samen met de crisis in onze Westerse 
cultuur, waarvan het de vraag is, of haar wortels 
niet reeds terugvoeren naar een punt, eeuwen 

_geleden in de historie: de renaissance. Het z6u 
ons te ver voeren, hierop in te gaan. Daarom 
willen we alleen dit constateren, dat in wezen 
de crisis van onze cultuur en daarmee het ver
val der democratie terug te brengen zijn tot de 
toenemende drang in het leven van den Wester
sen mens om zich los te maken van God en Zijn 
dienst. 
Maar keren we tot ons onderwerp terug. Wat is 

-democratie?
Minister v. d. Leeuw schrijft in "Vrij Neder
land" van 23 Maart 1946 over dit onderwerp.
Hij constateert, dat iedereen de democratie op
zijn wijze uitlegt en trekt de conclusie, dat het 
begrip democratie eigenlijk helemaal geen inhoud
heeft. Alleen op de grondslag van de geestelijke
vrijheid, de christelijke vrijheid 'kan de democra-
tie bestaan. · 
Op zichzelf een juiste conclusie, maar is daar
mee nu werkelijk het onderwerp democratie uit
geput, is daarmee nu zin gegeven aan het be
grip democratie? Wij geloven er niets van.
Vrijheid van God gegeven drijft tot verantwoor
delijkbeid. De vrijheid is zelfs onbestaanbaar zon
der besef van die verantwoordelijkheid. Anders
wordt vrijheid bandeloosheid. Wat betekent dit 
voor de democratie? Dit, dat de vrije mens bin
nen het staatsverband medeverantwoordelijkheid
draagt voor het staatsbestel.
Dat is de diepste grond van de democratie. Men
moet de redenering niet van de verkeerde kant
beginnen. Men moet niet beginnen vast te stel
len, dat het volk re�eert en aan de touwtjes trekt.
Het volk draagt verantwoordelijkheid en daartoe
moet het een stem hebben in de staatsvorming.
Eerst verantwoordelijkheid, dan de consequentie
van de verantwoordelijkheid. Eers.t de plicht, dan
het recbt tot meespreken.
Het volk laat zijn stem over het staatsbeleid ho
ren in de vol'ksvertegenwoordiging. Zijn stem over
het beleid van de regering, die regeert.
Vier consequenties brengt deze situatie mee voor.
een ge;z:onde democratie.
1. Dat er een levende verbinding moet bestaan

tussen de bevolking en de volksvertegen
woordiging. Een verbinding, die niet alleen be-

DEMOCRATIE 
staat in het kiezen van de volksvertegenwoor
diging, maar ook in het voortdurend meeleve11 
met de beslissingen op staatkundig gebied en 
het vormen van een mening daarover. Dit 
laatste· betekende de eis van een vrije, zich 
zijn verantwoording bewuste pers. 

2. Dat de meningen van het volk over het staats
beleid zich op een dusdanige wijze groeperen
en bundelen, dat deze stromingen een verte
genwoordiging' kunnen voortbrengen in het
parlement. In het kort, er moet partijvorming
zijn. Van Randwijk zucht in "Vrij Nederland"
van 6 April 1946, dat we binnen 12 maanden
na de bevrijding weer terecht gekomen zijn
in de problematiek van de onzalige jaren 
voor de oorlog: de radio, partijen en partijtjes,
de kranten, de vakbeweging, de school en 
de kerken. Wat hij daarvoor in de plaats zou
willen, zegt hij niet en 'kan hij ook in der
eeuwigheid niet zeggen, wanneer hij tenminste
nog een democratisch staatsbestel w<!nst. Dat
is namelijk fundam0 tef'l verbonden aan par
tijen, pers enz. ZiJn verzuchting is een zucht
tegen de consequenties van de democratie
zelf. Natuurlijk kan men verschuivingen, ver
dere bundeling, desnoods doorbraak wensen.
Maar dan moet men zich goed bewust zijn,
dat er in wezen niets verandert, dat er ver
schil van mening zal blijven.

3. Dat er middelen moeten zijn, waardoor de. 
vofäsvertegenwoordiging invloed kan .uitoefe
nen op de samenstelling en op de levensduur
van de regering. Calvijn zegt: ,,Dank God,
dat hij U een overheid gaf en dankt hem dan
nog�1aals, dat ge die overheid zelf moogt ki1.:
zen

4. Dat de volksvertegenwoordiging de verant
woordelijkheden van de regering niet over
neemt, maar alleen onder controle houdt.

5. Dit alles onder eerbiediging van grondwet en
wetten, het uitgangspunt van iedere verdere
ontwikkeling van het staatsbestel en de formu
lering van rechten, vrijheden en plichten van
volk en overheid. Die grondwet b.v. is een
kostbaar bezit der democratie. We moeten
helaas constateren, dat velen nauwelijks van
zijn bestaan weten.. De waarde van dit bezit
moet weer gaan spreken. Het verbindt ons
met de strijd voor en de ontwikkeling van
onze democratie bij onze vaderen. Wie dit 
negeert denkt re1Jol11tionair, wie dit als uit
gangspunt neemt is ileinocratiscb.

Tot nu toe hebben we het nog slechts gehad over 
de zakelijke omlijsting van het begrip democra
tie. Wat komt er nu in de practijk van terecht? 
Dat de helft + 1 in de volksvertegenwoordiging 
beslist en dus grote minderheden niets te zeggen 
hebben en hun rechten genegeerd kunnen wor
den, zal men zeggen. Als het zo was, dan zou 
democratie in wezen onmogelijk zijn, want dan was 
er niet anders dan dictatuur van de helft + 1. 
Gelukkig is het niet zo, tenminste behoeft het 
niet zo te zijn, wanneer men werkelijk bij de helft 
+ 1 (en bij de helft - 1) democratische bedoe
lingen heeft. Om een voorbeeld te noemen: er 
moeten burgemeesters benoemd worden in Ne
derland. Als de helft + 1 nu ondemocratisch is, 
kan ze alleen burgemeesters benoemen van haar 
ligging. Dat is natuurlijk het tegendeel van de 
democratie. Burgemeestersbenoemingen moeten 
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naar verhouding geschieden en daarbij meet de 
situatie in de plaats van benoeming de doorslag 
geven. 
Goed, maar de 49 van de minderheid worden in 
de Kamer dan toch maar altijd weggestemd. Wie 
dit argument gebruikt, bewijst het werken van de 
volksvertegenwoordiging niet voldoende te ver
staan. Het staatkundig leven is gebonden aan 
nonn,en, die God gesteld heeft. En al was er 
slechts één man in de Kamer, die een bepaalde 
rcihting vertegenwoordigt, als hij appelleert op die 
normen, dan zal hij in staat zijn, de beslissingen 
van de volkl,vertegenwoordiging richting te � ge
ven. De Kamer wordt niet gedreven door de helft 
+ 1, maar door de mannen en groepen met een
vaste overtuiging en een rechte lijn in hun han
delen. Het is niet zelden geweest, dat klei!le
groepen, die het recht aan hun zijde hadden en
met hun overtuiging de Kamer voortdurend bleven
beïnvloeden en daarnaast ook het volk beïnvloe
den door d� pers, tenslotte het goede inzicht kon
den doen doorwerken.
Heeft dit alles iets te zeggen tot de oud-illegale
werkers. Z�r veel ja. Velen van hen moeten de
mocratisch omgeschoold worden. Zij zijn gewend
te denken in de terminologie van daden, de 
sterke man, de superioriteit van de elite i.c. de 
verzetsbeweging. Dit ::illes riekt naar de nwcbts
staat.
Het verzet, uit een eerlijke impuls geboren, in
het teken van het offer, was, hoewel het recht 
aan de zijde van de verzetsbeweging was in feite 
een balans van machtsverhoudingen. �eweld te
gen geweld. Daarnaast het vermijden . van open
baarheid, het negeren van regelen door den be· 
zetter gesteld, het zelf formuleren van de norm. 
Naast alle zegenrijke karaktervorming en prin
cipiële bezinning in de bezettingstijd, is deze
kwade erfenis toch de keerzijde van de medaille.
War.neer iemand, die werkelijk niet de eerste de
beste is in ons vaderland, nog aarzelt om een
commissaris van politie, die gezuiverd moest zijn
en niet gezuiverd is, eens voor een maandje te
kidnappen, dan bewijst, dat, hoe ernstig de toe
stand bij velen in de verzetsbeweging is. Dan be
wijst dat, hoe weinig men begrijpt van democratie
en van de rechtsstaat. Een gewaarschuwd mar.
geldt voor twee. Wanneer we op deze weg voort
gaan, wanneer we blijven denken in termen van
geweld, elite en sterke mannen dan koersen we
linea-recta naar de machtsstaat, naar de dictatuur,
dan or.dermijnen we de rechtsstaat: het fundament
var. een ware democratie.

H. v. R.
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VERSLAG 
der vergaderbag gehoudea te Leeuwarden op 13 Jlpril 1946, voor de Oud-K.P. Frieslaad. 

Zoals op de agenda stor.d vermeld, zou de ver
gadering prompt 2 uur beginnen. Echter drup
pelde het na tweeën nog steeds mensen en einde
lijk om half drie weerklonk de voorzittershamer. 
De opkomst was, te rekenen naar het aantal KP.
ers dat buiten de provincie woont, zeer goed te 
noemen, er waren 50 KP.-ers a<1nwezig en enkele 
gasten. 
De vergadering stond onder. leiding var, den Prov. 
vertegenwoordiger P. Kramer. 

Peter opende de vergadering mét gebed en daarna 
werden door Truus de notulen voorgelezen. 
Punt 3 van de agenda vermeldde, uitreiking K.P. 
legitimaties. Aar. de meesten der aanwezigen kon 
er een worden uitgereikt. Alle bewijzen waren 
echter nqg niet klaar. 
De voorzitter legde nog de nadruk op de waarde 
dezer bewijzen, welke waarde voor ons is betaald 
met het bloed van vele onzer gesneuvelde vrien
den. 
Waren -er niet de vrouwen en kinderen onzer ge
vallen strijdmakkers, de lichamelijk en geestelijk 
gewonde vrienden en had het onrecht niet na de 
bevrijding zulke grote afmetir.gen aangenomen, 
dan had spr. gedacht dat dit de sluitsteen der 
K.P. zou zijn geweest, doch hij b�chouwt het 
ontvangen van het K.P. legitimatiel:iewijs nu als 
een mijlpaal in ons burgerbestaan. 
Hij wees erop dat nooit iemand zou vergeten de 
naam �r K.P. hoog te houden en dat ook onze 
levenshouding zo moge zijn 4at men het gerech
tigd is te dragen. Dit zijn wij allen zeker ver
plicht aan or:.s ideaal, waarvoor ook onze vrien-
den zijn gevallen. • 
Er zal een ereraad worden ingesteld, welke, als 
er zich bijzondere gevallen mochten voordoen zal 
beoordelen of men gerechtigd is dit bewijs ook 
verder te dragen. 

· 
. 

Spr. zegt nog dat er in geheel Nederland slechts 
een 4 à 500 van deze bewijzen (categorie 1) uitge
reikt zullen worden. 
Degenen die niet aanwezig waren op de verga
dering kunnen hun legitimatiebewijs halen aan 
het Secretariaat en daar tevens tekenen voor' ont
vangst. 
Hierr.a houdt Peter (S. Havinga) een causerie 
over "De taak der K.P.-er in de tegenwoordige 
tijd". 
Spr. maakt een vergelijking tussen Mei 1940 en 
Mei 1945. 
Wij leefden toe!! op een vulkaan en de schijnw_el
vaart die er heerste deed valen van ons volk m
slapen, zodat men in 't geheel op de oorlog die 
toen uitbrak, was ingesteld. 
Het lijkt er nu ook op of men weèr ingeslapen is. 
Dan schildert spr. de strijd in 1940 welke in 5

dagen is beslist, en daarna de opkomst en de groei 
van het ondergrondse verzet. 
In de 5 dagen var. 1940 hebben wij gevochten 
tegen een grote overmacht niet. achtende het- g�: 
vaar, ook in de 5 bezettingsJaren hebben WIJ 
ondergronds moeten werken tegen een grote meer
derheid. Met volle overgave hebben wij dit ge
daan en alle persoonlijke belangen ep zij gezet. 
Ook nu na de bevrijding hebben wij nog een 
grote strijd te strijderl tegen het onrecht en wij 
zullen zolang blijven werk@n tot het recht het 
zal winnen. 
Spr. zei nog dat wij ons nauw moesten aaneen
sluiten in kleine groepen. 
Na deze pittige causerie werd er pauze gehou
den en hierna gaf de voorzitter toelichting over 
de zo urgente kwestie B.0.1.W. 
Dit B.0.1.W. vraagstuk nam zo ieders gedach
ten in beslag dat de gedachtenwisselir.g over de 
causerie van Peter niet die belangstelling kreeg 
welke ze zeker verdiende. 
De voorzitter zei een bespreking te hebben ge
had met enkele bestuursleden der B.0.1.W. Ech
ter is er na deze bespreking weer veel veranderd, 
er zijn in Frieslar.d 13 mensen, die lid waren van 
de B.0.1.W., gearresteerd waaronder ook één van 

onze K.P.-ers en er zijn dingen aan het licht ge
komen die bedoelde bestuursleden verzuimden te 
vertellen. 
Het doel van de B.0.1.W. zou zijn het vele on
recht dat er heerst ten opzichte van de berech
ting en vrijlating, te herstellen. 
Men houdt zich vast aan het koninklijke woord: 
"Er is voor deze mensen geen plaats meer in de 
maatschappij". 

� 
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Een ieder klimme in 

zijn pen voor .. 

't GEDENKBOEK!! 

De B.0.1.W. had oorspror.kelijk een communis
tische inslag en stond in nauw contact met Gro
ningen. Ze zijn hier later van teruggekomen en 
hebben zich ervan losgemaakt. 
Zodoende hebben vele illegále werkers zich hier
bij aangesloten, aangezien ze zich bitter teleur
gesteld voelden in de gang der zaken in ons land 
in de mening in de B.0.1.W. de oplossing te zien. 
Spr. is van oordeel dat het meest goedwillende 
Nederlanders zijn en vooral van onzen K.P.-er 
weten wij allen, dat deze -te goeder trouw heeft 
gehandeld. 
Er zullen echter wel mensen zijn die er geen be
zwaar tegen hebben, hen voor hun wagentje te 
spannen, temeer daar er dingen aan het licht 
zijn gekomen die volkomen in strijd zijn met het 
recht en de wettige regering die wij momenteel 
weer bezitten. 
Iemand uit de vergaderir.g zegt dat de Vereni
ging Friesland '40-'45 deze zaak bijzonder inte
resseert. Het bestuur heeft gemeend hoewel deze 
zaak nog hangende is een houding ten opzichte 

van de B.0.1.W. te moeten aannemen en hun 
leden die hiervan lid zijn voorlopig als lid der 
Ver. '40-'45 te schorsen. 
Hiertegen komt groot protest vanuit de vergade
ring. De Ver. is zeer zeker tekort geschoten in 
haar taak, deze zaak niet eerder te onderzoeken, 
haar leden meer voorlichtir.g te geven en er tegen 
te waarschuwen. Als de Ver. nu meent haar leden 
te beschermen door deze mensen te schorsen, dan 
zullen er vermoedelijk vanuit de vergadering zich 
velen vrijwillig laten schrappen. De meesten uit 
de vergadering horen nu pas voor 't eerst dat de 
B.0.1.W. een verboden Ver. was.
Iemand zegt nog dat wij dez'e mensen niet moe
ten veroordelen, want er wordt van regerings
wege met twee maten gemeten, slap aan de ene
kant, bijzonder streng aan de andere kant. 
De schuld ligt hoofdzakelijk ir. Den Haag.
Er wordt nog een artikel voorgelezen uit "Het 
Parool".
Twee beruchte S.D. agenten uit A'dam, die door
hun geslepenheid en de ongeschiktheid van P.0.D.
mensen, weer in ere zijn hersteld bij de politie
te A'dam.
Bob geeft hierop nog een toelichting hoe dit in
zijn werk is gegaan. Hij wijst nog op de moei
lijke taak die wij hebben. In de bezettingstijd
vochten wij tegen het Nat. Socialisme, waarbij 
40% van onze K.P.-ers zijn gesneuveld, nu moe
ten wij vechten tegen andere machten en wij zul
len volhouden.
Tenslotte wordt er besloten dat twee personen uit 
de vergadering de kwestie van schorsing met de
Ver. Friesland '40-'45 zullen opnemen, om te
trachten dit te voorkomen.
Na de ingewonnen inlichtingen zal ook de K.P.
besluiten dat het lidmaatschap der B.0.1.W. niet

verenigbaar is met het lidmaatschap der L.K.P.
Punt 6 Mededelingen wordt behandeld.
O.m. wordt besproken ons K.P. vaë:antiehuis op
Ameland, waarover wij deze zomer door bemid
deling van den bekenden illegalen werker, burge
meester Walda, de beschikking hebben. 
Het zal gedeeltelijk worden verbouwd en speciaal 
worden ingericht voor de vrouwen en kinderen 
onzer gevallen K.P.-ers. Verder kunnen er ook 
K.P .-ers die dit zowel lichamelijk als geestelijk 
nodig hebben enige vacantieweken doorbrengen. 
Van verschillende mensen die sympathie voor dit
werk hebben, ontvingen wij financiële steun.
Verder hebben verschillende zakenmensen hun
medewerking gegeven door b.v. verbouwing of
ir.richting geheel pro deo, op zich te nemen.
De vergadering is zeer ingenomen met het Va
cantiehuis hetwelk de naam zal dragen van "De
Terrorist". I Er gaar, stemmen op in de vergadering om hetzij
financieel, hetzij materieel, ook iets bij te dragen.
Dit is een zeer mooie gedachte en er zullen dan 
ook lijsten rondgezonden worden waarin men kan 
opgeven wat men wil bijdragen.
Hierna stelt de voorzitter Peter (J. Russen) voor
als inspecteur van het Gedenkboek· der L.0.
L.K.P. ir, Friesland. 
Peter zet het doel van zijn werk uiteen. Allen 
zullen hun medewerking hieraan verlenen. 
De landdag Zeist wordt nog besproken. Er zal 
onderzocht worden hoeveel bussen en auto's wij 
kunnen krijgen en' hoeveel liefhebbe,s er zijn. 
Tjerk komt nog even aan het woord en vertelt 
dat er in Mei een gezellige avond in Drachten 
zal worden gehouden, voor de K.P. Friesland. De 
datum zal r.ader bekend gemaakt worden. 
Bob brengt de kwestie onderscheidingen ter tafel. 
Dit is echter ook al op een vorige vergadering 
besproken. Allen zijn hierop tegen. 
Het was inmiddels half acht geworden en de ver
gadering werd beëindigd. Besloten werd spoedig 
weer eens bij elkaar te komen. Eppie besloot de 
vergadering met dankzegging. 

K.P. Friesland. 

De onzÏchtbare 
op onzen 

band wordt 
Gedenkdag 

een zÏehtbare ... 
Ïn ZeÏst. 
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Zoo dacht Jan de Duuker er niet over, toen hij 
in 1943 ging duiken. Vreeselijk, om naar zoo'r. 
onbekend adres te gaan, ergens in Nederland; 
dwaas eigenlijk. Zou ik 't nog maar niet wagen? 
Is 't niet flauw om te gaan? Hij, boerenjongen, 
altijd in de vrijheid, en met hart en ziel bij zijn 
werk en bij de koeien. Wat onzinnig van dien 
vent, dien veearts, om mij die kool te stoven! 
Wie is Jar., en wat is er gebeurd, dat hij moet 
duiken? 
Jan is een echte Hollandsche jongen met in zijn 
body een hart vol vaderlandsliefde. Van kind af 
aan wilde hij al bij den boer spelen, dat vond hij 
het prettigste van alles wat er was. Dol was hij op 
beesten en op al wat er op de boerderij omging. 
Eigenlijk was 't geen spelletje voor hem, dat bleek 

-�- - - -- -

De man loopt op kou3e11oeten . . . • .

later eerst goed: het was er bij hem ingebóren. 
Als hij uit school kwam, dadelijk een oud pakje 
aan en...... naar den boer. Dan was hij in zijn 
el·�ment. Op school gir.g het matig. Als hij · zich 
er vóor zette kon hij behoorlijk mee, maar de 
echte belangstelling ontbrak, dat merkte meester 
wel. Vooral op de Ulo. Aardrijkskunde, plant- en 
dierkunde, dáár kon hij goed mee overweg; En
gelsch ging nog wel; maar Fransch was een waar 
struikelblok. ,,Jan heeft geen tong om Fransch te 
spreken" zei Vader altijd. Eén troost had Jan: als 
de school uitging, dar. naar de boerderij. Dan 
vergat hij Fransch en meetkunde en al ,dat ge
leer. Thuis gaf dat heel wat hoofdbrekens. Onze 
jongen kan toch geen boer worden! Hoe zou ik 
hem aan een boerderij kunnen helpen, zuchtte 
Vader. Maar Jan zuchtte in 't geheel niet. Mel
ken kon hij al heel spoedig als de beste, en op 
den duur werd het zoo, dat de boer hem niet meer 
missen wilde. Die kwam op zekeren dag aange
stapt en zei tegen Vader: ,,Die jongen van jou 
kun je nu wel willen laten leeren, maar ik zeg je 
dat wordt r.iets; die jongen is een geboren boer. 
Eerst dacht ik maar, dat 't een spelletje van hem 
was, maar nu zie ik 't wel beter. Toen voor kort 
het paard veulende, zag hij dadelijk wat er fout 
aan was. 't Is een mirakel zoo flink als hij voor 
zijn leeftijd is. En nu wil ik je wat voorstellen: 
Gerrit moet in dienst. Doe Jan nou bij mij". Dat 
was wat! Jan boer. Daar werd over gedelibereerd 
tusschen Vader en Mpeder, en de broers en zus
ters wisten er ook het hunne bij te zeggen, maar, 
er was geen houden aan, en Jan wèrd boer. Och, 
wat genoot hij. Nu mocht hij aan alles meehelpen, 
wat er op de boerderij te doen was. 's Morgens 
al heel vroeg het weiland ir. om te melken

._ 
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's avonds vroeg naar bed in een kamertje boven 
de stal, waar je 's winters de koeien zoo gezel
lig hoorde rinkelen met hun kettingen. 
Zoo was hij op een morgen vroeg wezen melken, 
en zaten ze nu in de keuken te eten. ,,Hè, wat 
is dat voor een kerel, die daar langs het raam 
loopt" zegt Jan. ,,Ja", zegt de baas, ,,wat is dat 
voor een vent? Daar straks heb ik hem ook al ge
zien, toen stond hij bij de boonenhaag". Dat was 
wat vreemds, zoo vroeg in den morgen. Jan rook 
lont, en wilde er bepaald meer van weten. Dus 
er op af. 
"Heila! wat moet jij hier?" Geen antwoord. Wat is 
dat nu, die man loopt op kousevoeten. Neen, maar 
nu gelooft Jan zeker, dat het er een is. De man 
loopt door, maar dát mag zeker niet, want nu 
loopt hij juist in de richting van de tankval en 
daar zijn meestal moffen in de buurt. Nog eens 

geroepen: ,,Heila! wacht is even!" De man blijft 
doorloopen. Dan maar geprobeerd, denkt Jan, dan 
weet hij meteer, of zijn vermoeden juist is. En: 
(o, gezegende Uloschool!) ,,1 am your friend !" 
Jawel hoor, 't was raak, de man stond stil en 
!achtte. ,,Go with me" zegt Jan, en neemt den pi
loot mee naar de boerderij. En daar zit hij nu
weldra in de keuken, waar de boerin hem een
kop koffie en een paar dikke boterhammen voor
zet. Ondertusschen put Jan al zijn kennis van 't 
Engelsch uit om met den onverwachten gast een
gesprek aan te knoopen. Al heel gauw moet hij 't
opgeven. Hij begrijpt r.iets van wat de man ver
telt, en deze schijnt ook uit hem niet wijs te wor
den. Wat drommel, hoe i'> 't mogelijk dat hij op
de Uloschool dan toch een 7 voor z'n Engelsch
had, die 7 waar hy indertijd zoo trotsch op was.
Met die cijfergeverij is 't toch maar larie hoor,
dat zie je nu. M·aar zóó kan 't niet blijven; er
moet wat gebeuren. Wacht, Jan weet raad. Z'n
oudste broer is juist met vacantie thuis, en die
spreekt goed Engelsch. Dus vlug op de fiets naar
huis en stilletjes, zonder dat de huisgenooten het
bemerken, hem geroepen en meegenomen naar de
boerderij ..
"Good morr.ing", begon deze het gesprek. De
piloot was kennelijk opgelucht. Dus toch wel goed
volk hier .. Hij was dien nacht uit een brandend
vliegtuig gesprongen, had de parachuut. begra
ven al zijn insignes weggeworpen en toen den 
geh�elen nacht doorgeloopen en zoo ten slotte hier 
beland. Als ze hem nu maar naar den trein kon
den helpen zoodat hij in Maastricht kon komen, 
dan zou hij zijn weg verder wel vinden, war.t met 
Fransch kor. hij heel goed overweg. Nu, daar was 
doen aan, en dan maar niet lang gewacht. Een 
boerenpak was er nog wel, en bij Jan thuis wa
ren er nog wel een paar schoenen over, niet te 
best maar zoo nauw mocht hij niet kijken. En 
toen' op de fiets naar de stad, een kleir.. half uur 
langs den grooten weg, Jan voorop, de piloot een 
klein eindje er achter aan. Dat hikt nu wel heel 
eenvoudig, maar dat was 't toch niet. Langs den 
grooten weg was den geheelen dag een druk ver
keer van moffen. Stel je voor, dat die er erg in 
kregen! Maar Jan was niet bang, ook niet toen 
de piloot links hield in plaats van rechts en daar
door een moffenauto met officieren r.oodzaakte 
te stoppen. Even ee,, -angstig moment, maar ..... . 

Fietsen scheen onze Canadees niet al te best te 
kunnen ..... 

verder maar, en net doen of je 't gebrul van die 
lamme lui niet merkt. Fietsen scheen onze Cana
dees niet al te best te kunnen, tenminste, een 
eind verder reed hij een heer aan en viel hij met 
fiets en al omver. Dat gaf een opstootje, waarbij 
het slachtoffer er geducht op los mopperde, ter
wijl al ras enkele bijkomers meenden er het hunne 
aan toe te moeten voegen. Maar Jan was al weer 
paraat. ,,Wat staan jullie dien man r.u aan te ga
pen. Laat hem gaan, het was maar een ongeluk
je"; en jawel, het gelukte en zonder verdere 
avonturen werd het station bereikt, en weldra zat 
de Canadees in 't hoekje van een coupé, hand 
onder 't hoofd, petje scheef, en deed of hij sli�p. 
Ziezoo, dat was fijn gegaan. Maar nu was 't 
noodig, dat er gezwegen werd, anders liepen boer 
en boerderij groot gevaar. Dat gaf nog wel er.ige 
dagen spanning, vooral toen het praatje begon te 
loopen, dat er op de boerderij een piloot was ge
zien. Meer dan eens werd Jan gepolst, maar met 
een onnozel gezicht wist hij er zich steeds af te 
maken en· zoo werd er al spoedig niet meer over 
gedacht. 

0, boe salig'b is '! te duychn 
onder den Oranjeboom 
bij eet11 1r.rista1ijnen stroom . . . .

Intusschen moesten nu alle jon�ens van 19 jaar 
zich melden voor tewerkstelling bij de duitsche 
weermacht, dus ook Jan. Natuurlijk moest hij 
daar niets van hebben. De boerderij lag tame
lijk achteraf, dus, dacht Jar., ik loop niet in de 
gaten en blijf rustig waar ik ben. Maar dat was 
buiten den waard gerekend, in dit geval: buiten 
den veearts die, op zekeren dag bij een zieke koe 
geroepen, Jan ontdekte en hem aan 't "verkeerde 
adres" 'doorgaf. Nu werd het tijd voor Jan om 
te duiken. Huiszoeking op de boerderij; huiszoe
king thuis, maar zonder resultaat: Jan was al 
veilig in Friesland. En daar, op een kleine boer
derij, is !Jij twee jaar onder geweest. Hij had het 
er erg goed, en werkte flink mee in het bedrijf 
van zijn pleegouders. In het dorp noemde men 
hem Jan de duuker, maar niemand wist wie hij 
was en niemand vroeg er ook naar, evenmin als 
naar de vele andere jonge kerels, die daar waren 
ondergebracht. En toen de bevrijding kwam, werd 
er uitbundig feest gevierd, en Jan zong uit volle 
borst mee in 't Friesch, dat hij nu bijna even 
goed sprak als zijn eigen taal. Daar behoefde niet 
één meisje te worden geknipt, want geen enkele 
had zich met moffen afgegeven; niemand was in 
de arbeidsdienst gegaan; daar was geen veearts, 
die een jongen verried. Daar konden allen geza� 
menlijk feestvieren in de kerk, met drie accor
deons er bij. Wat een vreugd voor de onderdui
kers, weer vrij te zijn en naar huis te mogen 
gaan. Zoo kwam Jan dar. op een zekeren mid
dag thuis en viel zijn Moeder letterlijk om de hals. 
Nu weer naar zijn ouden baas, maar niet om te 
werken maar om hem te vertellen, dat hij nu 
naar Indië ging om daar te helpen aan de bevrij
ding. En zoo gebeurde het, dat hij, na mee- en 
tegenvallers, geplaatst werd bij de L.I.B. en enkele 
weken later met vele andere duikers ingescheept 
werd op de Johan van Oldebarneveld onder de 
tonen van het aloude W.'ilhelmus: ,,Mijn schilt 
ende betrouwen, zijt Gy, o God, mijn Heer; op 
U zoo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer" ... 

Z'N MOEDER. 

Daar behoefde niet één meisje te worden geknipt .•.• 
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Ten avond, toen hij viel, 

gevonden-van het lood 

en vuig verraad. Zijn ziel 

reeds stuwend door de dood 

� -

Toen leefde een grille gloed 

van het verzinkend licht 

nog aan de kim. Als bloed 

ververvend zijn gezicht. 

Daarboven witte wol 

op het verschoten veld 

van 't grondloos blauw der bol, 

die zich om de aarde stelt. 

Voor zijn verstand vervlo&g, 

verlichtte een laatste lach 

zijn oog. Want daar omhoog, 

&ij 't sterven van de dag 

was van een hoge hand 

in ongetemde kracht 

de vlag van 't Vaderland 

gehesen. En de nacht 

die toen zijn lijf omving, 

deerde zij11- ziele niet, 

want Hij, die zelf omhing 

of door Zijn englen liet 

omhangen 't zielloos lijk 

door 't dundoek van de eer, 

zal in Zijn Koninkrijk 

zijn ziel verwachten en ontvangen 

W. de W.
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Terwijl ik mijn best deed helemaal wakker 
te worden, ging voor de tweede maal de 
bel. Het was verder stil in huis dus mijn 
ouders waren waarschijnlijk door het ge
luid van het bellen heen geslapen. Ik had 
intens genoten van mijn eigen bed, na het 
telkens weer slapen in vreemde bedden. 
Sinds drie dagen sliep ik thuis en het be
kwam me best, alleen was het waakzame 
gevoel thuis sterker dan ergens anders. Ik 
dacht even na, wat die .Qel kon betekenen 
en' plots meende ik, dat ik het wist. 't Was 
11.atuurlijk mijn broer, die iets kwam halen 
of brengen, voor hij naar kantoor ging. De 
tijd kwam uit, 't was zo om en nabij kwart 
voor acht, zag ik op het klokje naast me, 
Terwijl ik tot die conclusie kwam, deed ik 
een peignoir en sloffen aan en ging naar 
de voordeur, waardoor schemerig daglicht 
naar binnenviel. Een echte Decemberborgen. 
'k Zag een bruine gleufhoed en nadat ik het 
nachtslot opengemaakt had en de deur, was 
het even of er geen grond onder me was, 
maar een golvende substantie. Daar was de 
poging, die we verwacht hadden. Juist gis
teren had Noor ons gewaarschuwd en nu 
was het zo ver. 
Een van onze medewerkers was zes weken 
geleden gearresteerd en nu deed het ge
rucht de ronde, dat hij 

"
verkeerd" was, en 

opnieuw contact probeerde te krijgen. Daar
stond hij nu voor me en glimlachte. Hij 
begon te praten; wat hij precies zei, ver
stond ik niet, want de grond onder me was 
nog niet helemaal weer glad, tot ik hem een 
bekende naam hoorde noemen. Dat gaf me 
mijn zelfbeheersing terug, volkomen: 
Hij vertelde, dat hij, zoals ik zeker wel 
wist, gearresteerd was indertijd, maar door 
gebrek aan. bewijs vrijgelaten. 
Ik kende· zijn vechtlust (hij had diverse 
KP-prestaties op zijn naam) en ik zou wel 
begrijpen, dat hij graag weer aan het KP-en 
wilde. 
Hij had zich expres een poos schuil gehou
den, omdat dat vanzelfsprekend beter was 
voor het werk, maar nu wilde hij weer be
ginnen; kon ik hem in contact met Noor 
brengen? Miin gedachten werkten als ra
zend, natuurlijk mocht hij Noor nooit ont
moeten; dat moest ten koste van alles wor
den voorkomen. Onder het denken door, 
terwijl hij zo overredend mogelijk praatte, 
bad ik voor het eerst die dag het gebed, 
dat ik nog zo veel malen zou herhalen, 
voor het avond werd. Heere, God, laat mij 
toch alleen dat zeggen, wat het beste is 
voor Noor en de anderen, maak me trouw, 
wat er ook gebeurt. 
Vlak daarop hoorde ik mezelf zeggen, dat 
ik hem niet kon helpen, omdat onze KP 
sedert zijn eigen arrestatie en de gebeurte
nissen daarna uit elkaar was gegaan. Ik 
wist niet, waar Noor of de anderen waren 
en hij was aan het verkeerde adres als hij 
bij mij contact dacht te krijgen. Hij keek 
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ongelovig en vroeg nog een paar dingen 
o.a. of ik gehoord had, wat er met Paul was
gebeurd. Ik zei, dat ik er niets van wist, en
dat hij beter deed met zichzelf wat op de
achtergrond te houden, je kon nooit weten
of de SD niet op hem lette.
Toen hij begreep, dat hij niets wijzer werd,
zei hij, dat pij nog wel eens terugkwam,
groette en stapte op zijn fiets. Langzaam
sloot ik de deur en liep ik terug naar mijn
kamer, ging op de rand van mijn bed zit
ten. Ik voelde, dat dit pas het begin was
van de moeilijkheden, die stellig zouden
komen. Zou ik weggaan? Zo gauw moge
lijk? En als ik dat deed, zou ik dan gevolgd
worden? Honderd vragen en geen antwoord.
Tot even later het antwoord kwam in de 
vorm vdn de bel.
Voor de tweede maal ging ik naar de deur,
waar toen ik hem opende een voet
tussen gezet werd. .,Sicherheitspolizei".
Weer dat gevoel geen vaste grond te voe
len. Daar stond ik nu, overgeleverd aan de
willekeur van drie schurken van de meest
beruchte Moffenbende in Nederland - de
SD. Wat gaat er dan allemaal door je heen?
Je ziet kleine dingen van gisteren en van
weken terug, je herinnert je opeens ver
halen, die je hoorde over den doodsvij:md
van elken KP-er en er komt, een nog ster
ker gevoel van verzet, dan er ooit was. Ik
zelf was niet meer te redden ogenschijnlijk,
maar ze zou.den er verder niets mee win·
nen, qls het aan mij lag.
Voordat de kerel, die in burger was, de
gang instapte, gaf hij de beide geunifor
meerde helpers een teken, zich voor de
deur te posteren.
Van mijn oude "chef" was niets meer te
zien, die had zijn "plicht" gedaan. Vader
en Moeder waren ondertussen opgestaan,
en kwamen eens kijken wat dat lawaai op,
de vroege morgen (in 1944 was 8 uur on
gewoon vroeg) betekende. Zij waren veel
gewend, door mijn koerierster-zijn, en ke
ken niet gauw vreemd, maar dit geluid
klonk nogal alarmerend.
Toen het tot hen doordrong, dat dit arresta
tie betekende, was de schrik voor hen gro
ter dan voor mij, want ik was sinds een 
oaar minuten aan het denkbeeld gewend. 
Terwijl de Mof in mijn kamer rondschar
relde, alles nasnuffelde en natuurlijk niets 
vond, moest ik me aankleden.
Ik probeerde alles zoveel mogelijk te rek
ken, misschien was er tenslotte nog een 
kans om te ontsnappen.
Ik hoorde Moeder naar het toilet qaan en
wist vrijwel zeker, dat daarmee dat, wat
er eventueel nog aan bezwarende papieren
in huis was, verdwenen was. Het is zo won
derlijk, dat je op zo'n tijdstip alles duide
lijker ziet en voelt, dan ooit.
Nadat ik me aangekleed had, ging ik onder
qeleide naar de huiskamer, waar Moeder
brood had gesneden. als voor een weeshuis.

Duizenden zielen, één ;:edaehte 



Ik vroeg hem niet�, ging aan de tafel zit
ten, we baden en gingen ontbijten, terwijl 
de Mof alles in de kamer nakeek. De kaar· 
ten van de oorlogsterreinen. van de wand 
haalde en daarna bij de tafel ging staan. 
Mijn vader vroeg wie hij eigenlijk was en 
wat hij kwam doen. Hij na� zijn hoed af,. 
stelde zich voor als Herbert van Engelsho
ven, en zei, dat hij mij op kwam halen, orrt'
dat er geruchten waren, dat ik illegaal 
werk verrichtte. 
Vader vroeg verder, waar ik heenging en 
hoelang ik wegbleef. De Moffengeest deed 
zich gelden. Hij antwoordde gewillig op 
alles wat hem werd gevraagd: hij onder
kende een geest, die sterker was dan hij. 
Vader sprak er zijn afkeuring over uit en 
negeerde hem verder. De Mof zei toen in 
het algemeen, dat ik naar de Heemraad
singel moest en het wegblijven? Ja, dat hing 
van de dochter zelf af; als ze verstandig 
was, kwam ze vanavond zeker weer terug, 
was ze het niet, dan kon het wel eens lan
ger duren. 
In elk geval kregen de huisgenoten na vier 
dagen bericht, waar ik me bevond en waar 
ze eventueel kleren konden afgeven. Ik lu'i
sterde maar en vroeg me af, hoeveel hij er 
zelf van geloofde. 
Toen het hem te langen leste ging vervelen, 
dat ik ;;teeds maar at zei hij, dat het nu 
tijd werd om weg te gaan, of ik zo goed 
wilde zijn. 
Moeder, die anders elke morgen in de Bij
bel las, na het ontbijt, was er die morgen 
niet toe in staat, ik nam dus mijn eigen 
Bijbel en las Psalm 84: 
-Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte

in U is -
Wel gelukzaliq is de mens, die op U 

...,ertrouwt -
De Mof nam zijn hoed weer af en wacl:ttte 
tot we gedankt hadden, maar toen was zijn 
geduld ook uitgeput. Ik mocht niets mee
nemen, geen klere!\, geen zeep, geen hand
doek, geen eten. Alles wat ik nodig had, 
zou verstrekt worden. Mijn Bijbel liet hij 
me ooqluikend meenemen en dat is toch 
eigenlijk het allervoornaamste geweest, ge
durende de maanden dat ik gevangen was. 
Kleren en all�andere dingen verslijten en 
raken op. Maar de sterkte en steun van el
ke dag was altijd mijn Bijbel, voor mij· en 
mijn celgenoten en buren. 
Ik moest dus op stap, gewapend met mijn 
fiets. Ik ht>opte, dat de band die de laatste 
dagen kuren had vertoond, leeg zou staan, 
maar dat viel tegen. Beide banden zo hard 
als ze anders niet wilden ):>lijven. Hij moest 
dus mee. Ik kuste Moeder en Vader goeden 
dag, keek nog even rond in mijn kamer, zet
te mijn flets buiten en daar gingen we. 
Achter ons fietsten langzaam de twee moffen, 
die ons huis hadden bewaakt. Zouden ze 
werkelijk zo stom zijn, om niemand achter 
te laten? Ik durfde het bijna niet te geloven, 
dat zou. te mooi zijn. 
Onze conversatie was niet erg geanimeerd. 
Naar aanleidinq van een opmerking van den 
Mof vroeg ik hem of hij dit prettig werl� 
vond. Hij keek even opzij en zei toen, dat 
alles beter was, dan aan het Oostfront door 
Russen te worden afaemaakt. 
Hij was sinds zes wèken terug en wilde er 
liever nooit weer heen, wat ik me kon voor
stellen, maar dat zei ik niet. 
Overigens liep hij hier ook een aardige 
kans, o!n hetzelfde lot als in Rusland te on
dergaan, maar ook dat hield ik wijselijk 
voor me. Ik keek waarschijnlijk erg min
achtend en dat deed hem verontschuldigend 
zegqen: ,.Ach, Sie sind Soldat, ich auch." 
Ik deed maar, alsof ik hem niet begreep en 
zei, dat bij ons de vrouwen gelukkiq niet 
hoefden te vechten. Onderweg keek ik noq 
steeds uit naar een eventuele moqelijkheid 
om te ontsnapoen, maar twee molfen achter 
me en een naast me, sloten die mogelijkheid 
volkomen uit. Ik keek naar alle mensen, 
die we tegenkwamen en vroeg me af. wat 
ze zouden doen, als ze Wisten, dat ik de 
aevangene was van de moffen. 
Dat ik diezelfde weq gisteren nog had ge
fietst, vrij en fier, het leek me lang geledèn. 
Toen we aan de Heemraadsinqel kwamen, 
werd mijn ros, dat mij en den lande zoveel 
,aren trouwe diensten had bewezen, in een 
kelder qereden. Ik scheen een belangrijke 
buit te worden geacht, want ik werd achter-

eenvolgens in zes kamers aan, naar ik meen, 
de bazen vertoond, waarna ik naar boven 
werd gebracht in een klein, stinkend ka
mertje, waar op de grond, twee grijze mol
ton gordijnen lagen ·.en een spiraal. In ee� 
hoek stond een stoel zonder zitting. Op de 
muren prijkten allerlei ontboezemingen vah 
mijn voorgangers en ik nam mij voor, die, 
zodra ik tijd had, allemaal eens rustig te 
lezen. Voor alles wilde ik echter de ont- · 
snappingsmogelijkheden onderzoeken. De 
deur werd gesloten met twee grendels van 
buiten, van binnen geen knop; een raam 
was er niet. Het licht kwam naar binnen 
door een lichtkoker, waarvan een raampje 
stuk was. Daarmee was te experimenteren. 
Juist toen ik pogingen deed om op de rand 
van de stoel te klimmen, hoorde ik stappen 
op de trap, gerammel aan de deur, en er 
stapte een "juffrouw" binnen, mots dik. Ze 
sprak plat-Berlijns en zei me, dat ik mijn 
jas en jurk uit moest trekken en mijn tas 
leegmaken. . 1 Het leek me het beste, om maar te doen 
wat ze zei, dan was ze het vlugste weer 
weg. Ze fouilleerde me, vond niets, alleen 
in mijn handtas was de huls van een sten
patroon, waar Noor mee geschoten had en 
die ik had bewaard. Ze grijnslachte, toen 
die tevoorschijn kwam en informeerde, 
waar die vandaan kwam. 
· .. In de tuin gevonden," was mijn argeloze
antwoord. Ze geloofde me niet, wat ik ook
niet verwachtte. Maar langzaam groeide in 
me de overtuiging, dat, zolang ik in hun 
handen w.as, de beste manier om hen on
wetend te laten van alles wat ik wist, mijn 
verregaande argeloosheid zou zijn. Het 
troostte me, dat ik wel wist, wat zij van 
mij wisten, van mijn vroegeren "chef", maar
van alles wat daarna was gebeurd, wisten
ze vrijwel niets. Dat had ik W!ë!I ontdekt,
door opmerkingen van de "Herbert". Net
was de deur weer dicht achter de moffin,
of Herbert himself kwam binnen en gelastte
me mee naar beneden te gaan, en daar be
gon het verhoor, dat de hele dag duurde.
Eerst rustig, vriendelijk, ,.Setzen Sie sich,
hitte" enz.
Toen alles zichtbaar geen resultaat had, on
geduldiger; een kruisverhoor van twee an
deren, pogingen om te overdonderen met
gefingeerde feiten, een volledig signalement
van Noor, of hij het groene hoedje en de
leren jas nog droeg en of de kleurtjes nog
op zijn wangen waren enz. 
Meerderen van onze jongens passeerden

· de revue en het verbaasde me, dat zij ge
wapend met al die gegevens geen kans
zagen, ze te pakken te krijgen. Ik zat te
popelen, om dit allemaal aan Noor te ver
tellen, die ,er dan zijn voordeel mee kon

· doen. Ma.ar dat zou zo te zien nog wel
even duren. Frappant was, dat zij zich op
wondden en ik doodkalm bleef. Weer in een 
andere kamer, bij een "hoge piet". Het was 
duidelijk te merken aan zijn toon en aan 
zijn kwaadheid, die blijkbaar evenredig
was aan zijn hoogheid. Twee uit lagere
regionen stonden naast me en die kregen
zo nu en dan een wenk de vragen kracht
bij te zetten door een duw of een stomp.
Maar daarbij bleef hêt. Al hun woede en 
blafzucht strandde o'J) mijn steeds durende
argeloosheid. Ik bleef vriendelijk en rustig,
beantwoordde kalm de gekste vragen en 
zag zodoende kans, veel te zeggen en wei
nig te laten weten; alle antwoordden wer
den opgeschreven en ze probeerden me er
later mee in te laten lopen, door de meeste
dingen twee of driemaal op verschillende
tijden te vragea. Ook dat werd een mis
lukkinq voor ze, omdat ik heel precies wist, 
wat ik zei. Ik heb nog nooit zo sterk voor
dien de kracht qevoeld van de voorbede.
Ik wist, dat er thuis voortdurend voor me 
qebeden werd. Toen ik vader goedendag
kuste zei hij: ,.God zegen je," en dat geeft
kracht tot volhouden.
Op de duur ging het de Moffen kennelijk
vervelen. Ze keken elkaar eens aan en een
dikke zoon van het kuddevolk met een en
bonpoint, dat hem zichtbaar last veroor
zaakte, gaf een teken, dat het verhoor ge
eiqdiqd was bij hem. Weer naar een an
dere kamer, waar Herbert me als een oude
bekende begroette, en waar de oude toon
van Fräulein en "Setzen" weer heerste.
Daar moest ik een verklaring tekenen, die

2� JnnÏ naar den Landda;: Ïn ZeÏst. 
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ik eerst niet, maar na mijn weigering om 
te tekenen, later wel door mocht Iezen. Het 
was een samenvoegsel van alle verhoren, 
aan het eind moest de verklaring van mij 
volgen" waarom ik mensen, wdarvan ik 

I wist; da, ·zij illegaal werkten �eholpen had, 
door hun post te vervoeren. · Ik had n.l. 

·steevast volgehouden, dat ik alleen geslo
ten brieven had vervoerd, die me gebracht
werden en die ik aan voor mij onbekende
personen moest afgeven na een wachtwoord
op bepaalde punten op straat, vooral dat
- op straat - geloofden ze grif. Want Radio
Oranje hacl pas dat mooie verhaal gedaan,
dat we onze afspraken op straat moesten
maken. Daar liepen ze dus heerlijk in . .Her
bert was me blijkbaar voor zijn doen heel
welqezind, want hij probeerde me te sug
gereren, dat ik het had gedaan omdat ik
er niet over nagedacht had, dat het verzet
was tegen het Duitse Rijk. Ik dacht aan Noor
die altijd zei: .. Eerst tot tien tellen, voor je 
iets belangrijks gaat zeggen," - dacht aan 
de anderen, die zo dapper vochten, en dat
ik er hen geen kwaad mee kon doen al zei
ik hier de waarheid. Toen vertelde ik hen
heel fier, dat ik de keren, dat ik die jon
gens had geholpen, wel degelijk had gewe
ten, wat ik deed. Want dat ik heel bewust
had willen meewerken aan de bevrijding
van ons vaderland, door illegale actie, ook
al had ik dat volgens mijn verklaringen
de laatste tijd niet meer gedaan. Ik kon niet
anders. De mof knikte en zei: .,Ich sagte
schon, Sie sind Soldat, ich auch." Het von
nis was ernaar: .,Celstraf Duitse Politlege-

. vangenis in Scheveningen voor onbepaalde
tijd, in elk geval voo'r de duur van de oor
log." Daar zat ik. be betekenis daarvan
kon niet tot me doordringen, want iemand
die er nooit was, kan nooit weten, wat cel
straf in het·oranjehotel betekent. Ik wachtte
nog altijd op mijn kans om weg te komen,
maar het lukte niet. Herbert zelf hield me
onder zijn hoede, liet brood voor me halen
en thee en geleidde me in de gereedstaande
auto.
Maar toen ik hem vroeg of er wat kleren
voor me gehaald konden worden, zei hij,
dat dat in geen geval kon, want dat ik
geen kleren of iets anders meer had. Dat
was nu Duits bezit.
Ik ·berustte, had het eigenlijk wel verwacht.
Het was bij Marijke en Zus net zo geweest;
die waren resp. 6 en 4 weken eerder opge
pikt. Ze dachten het schijnbaar te winnen,
door koeriersters te pakken, maar het zat
ze niet glad. Ze werden er niet veel wijzer
door. En toen na maanden een van de an
deren - Hilde - werd gepakt en ik haar
bij het klaarmaken voor transport ontmoette
in de gevangenis, was ik dol blij van haar
te horen, dat alles in orde was, in Zuid en
niemand in moeilijkheden was gekomen
door mijn arrestatie. Na ongeveer een half
uur rijden stopte de wagen, we stapten uit
el} vanaf die tijd wist ik, dat ik nu moest
wachten tot de Geallieerden met hulp van 
onze mannen ons land zouden bevrijden.
Pas dan zou ik weer vrij zijn. Maar komen
zou die vrijheid, ik voelde het en terwijl ik
de sleutel van de poort hoorde knarsen -
hoe vaak :?=OU ik nog sleutels horen - en 
ik nog een keer om me heen keek, de weg 
af naar de zeekant, waar meeuwen krijsten
en scheerden als een symbool van vrijheid,
dacht ik aan het gedicht uit het Geuzen
JiedboP.k:

O vrij te zijn, de gulden vrijheid eten 
met grage beten 
als van gul, goed brood, 
O vrij te zijn, de vrijheid drinken, 
drinken en vergeten, 
het brandEln van die dorst, oneindig 

groot. 

ADRY. 

*



Geen "vergeten land" 
Toen het Zuiden des lands door de geallieerde legers bevrijd was, 
bleef het land boven de rivieren nog zuchten onder de druk van de 
overweldiger. Die druk werd nog verzwaard door de worgende greep 
van de honger, die alle�leven dreigde te verstikken. 
Het was in die dagen, dat de actie: .. Zuid helpt Noord" ontstond. 
Duizenden pakketten werden gereed gemaakt om onmiddellijk na de 
bevrijding van het land boven de rivieren naar de hongerende land
genoten te worden verzonden. 
Zulks geschiedde ook in Zeeuws-Vlaanderen, een gebied, waarvan 
v�le Nederlanders nauwelijks het bestaan weten; een land door het 
brede water van de Wester-Schelde van het overige Zeeland ge·
scheiden; doch ook een land dat door en door Nederlands is, al 
vormt het geografisch gezien eerder een eenheid met België. 
Zo gebeurde het, dat enige paketten, uit Terneuzen naar het Westen 
gezonden, beantwoord werden met hartelijke bedankbriefjes. De ont
vangers waren diep getroffen door de vele goede gaven, die men in 
Terneuzen "dat toch in België lag" naar Nederland had gezonden.
Dat griefde onze Zeeuws-Vlamingen meer dan men zich kan voor
stellen. Het is dikwijls moeilijk om zich in het afgelegen Zeeuws
Vlaanderen Nederlander te blijven voelen. En toch zijn en blijven 
de bewoners aan gene zijde van de Schelde rasechte Nederlanders. 
Dan is het pijnlijk te bemerken, dat men in Holland nauweliiks weet 
van het bestaan van dit stukje vaderlandse grond. De critiek, die men 
daar dikwijls heeft, wanneer bij allerlei maatregelen blijkt, dat men 
in een vergeten land woont, bewijst juist, dat de Zeeuwse Vlamingen 
voor de volle honderd procent "erbij" willen horen.
In de oorlogsjaren is het niet anders geweest. Ook in Zeeuws-Vlaan
deren bestonden L.O. en K.P. Jammer genoeg is de band met de 
organis tie in het Noorden door de loop der omstandigheden ver
slapt. Doch nu worden de verslapte contacten weer versterkt, want 
ook Zeeuws-Vlaanderen, zal, evenals de Zeeuwse eilanden, zijn aan
deel voor het Gedenkboek gaan leveren. 
Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen zullen in ons Gedenkb0ek geen ver
geten land mogen worden. bat is het in de bezettingstijd niet ge
weest. Het zal het ook nu niet zijn. 
Ook waar de brede wateren van onze riviermondingen het land in 
zelfstandige gemeenschappen hebben gesplitst, wordt nu intensief 
gewerkt om voor het nageslacht datgene te bewaren, wat in de be
zettingstijd getuigde van de onverwoestbare drang naar vrijheid. 
Zwaar heeft het leed van de oorlog op het schone Zeeuwse land ge, 
drukt. Walcheren is wel ondergegaan in schuimend zeewater, doch 
met taaien weerstand heeft het de worstelipg omhoog volbracht. Taai 
was ook het verzet van de Zeeuwen. Geen wonderboom, gegroeid 
in èèn nacht, doch moeizaam opgekweekt door een betrekkelijk kleine 
groep van standvastige onvermoeibare vechters. 
De eerste dijken, waarbinnen Zeelands aandeel aan het gedenkboek 
1zal moeten groeien, zijn gelegd. Wij roepen de hulp in van de Zeeuwse 
landlieden om mede de akker te bewerken, waarvan wij nog deze 
zomer de vrucht hopen te mogen ?Ogsten. 

AD. 

- '

KORT VERSLAG der Bureauver
gadering der G.A..C. van 16 .April 1946 

Nadere mededelingen werden gedaan door enkele 
G.A.C.-leden over de bespreking van het Memo
randum in den Raad van Binnenlandsch Bestuur 
van den Mir.isterraad. Zeker is, dat de G.A.C. 
door de Regering officieel als het adviescollege 
der illegaliteit wordt erkend. Geconstateerd moest 
evenwel worden, dat de door de G.A.C. gegeven 
adviezen maar al te dikwijls niet opgevolgd wor· 

m1ss1e, welke is ingesteld t..er beoordeling van het 
beleid van het driemanschap, de G.A.C. heeft 
uitgenodigd om een toelichting te geven op het 
rapport, dat de G.A.C. terzake van deze aar.ge
legenheid heeft opgesteld. 

den. 
Voorlopig werd de tekst goedgekeurd van een 
Manifest van de voormalige illegaliteit aan het 
Nederlandse volk, welk Manifest op den bevrij
dingsdag allerwegen zal worden gepubliceerd. 
De tentoonstelling "Weerbare Democratie" is een 
succes geworden; in Amsterdam waren er meer
dan 150000 bezoekers; de tentoonstelling zal 
thans naar Rotterdam worden overgebracht. 
Een delegatie var.. vier ,personen werd aangewe
zen om het Internationale Congres van illegale 
Organisatis uit diverse Europese landen te bezoe
ken, welk congres van 6 tot en met 9 Mei 1946 
gehouden zal worden. 
11enslotte werd mededeling gedaan, dat de Com-

* 
VAN HET C.B. DER LO-I,KP-STICHTING. 

1. LO-legitimaties kunnen nog worden ver
strekt op aanvraag, onder opgave van
alle gegevens van het persoonsbewijs en
van een korte beschrijving van de ille
gale werkzaamheden met vermei.ding
van de voornaamste relaties (pl. distr.
prov.leider).

2. LO-plaquettes worden genoteerd na ont
vangst vah f 3.80 (per stuk) op giro
109588 LO-LKP-Stichting Amsterdam on
der opgave van naam, woonplaats,
adres, LO-functie en Legitimatienummer

3. Aanmeldingen voor den LO-LKP-Gedenk
dag op 27 Juni worden ingezonden aan:
H. Jacobse, Slotlaan 2, Zeist. Ook de
aanvragen voor nacht\ogies van 26/27
en/of 27/28 Juni.

DAG. BEST. 

DE LAATSTE TOCHT 

16 April 1945. - Een grote overdekte truck 
rijdt langs de weg, die voert van Kockenge 
naar Maarssen. Zo op het eerste gezicht is 
het een gewone zware vrachtwagen, be
stemd om het schaarse voedsel, dat de bur
gers in deze moeilijke dagen verstrekt 
wordt, te vervoeren. Misschien ook is het 
een auto, die, zoals zo vele wagens, door 
de vijand in beslag is genomen; geen der 
hongerende voorbijgangers kan raden, wat 
erin zit. Volgens de drie inzittenden is dat 
maar goed ook, want zij vervoeren munitie, 
wapens en sabotagemateriaal, bestemd 
voor hun onderdeel 'van de B.S. 
Hun laatste tocht zal dit zijn. De bevrijding 
staat voor de deur. Meermalen reden zij 
r-eeds met hetzelfde doel. Ook vandaag heb
ben zij deze route al eens gereden. Nu de 
wagen naar de wapen-opslagplaats bren
gen en dan is alles binnen. 
Hun laatste tocht. Ze naderen de brug bij 
Maarssen. 
.. Wat is daH" 
.,Oh, daar gaan ze weer." 
Vliegtuigen zwermen door de lucht, Duits· 
land tegemoet, militaire objecten bestoken. 
Militaire objecten .... Maar uit de lucht is 
niet te zien of een rijdend doelwit, zoals 
een vrachtauto, geallieerd of vijandelijk is. 
En daar de Duitsers zoveel mogelijk af
breuk moet worden gedaan, ook in Hol-· 

• land, volvoeren de vliegers hun opdracht:
.. Ieder vervoer op de weg onmogelijk ma
ken." Ze suizen omlaag.
In de wagen besluit de chauffeur door te
rijden. Dekking zoeken is niet meer moge
lijk. Geratel van mitrailleurs. Een ogenblik
spanning. Dan is het voorbij. 
Verder rijdt de wagen en weer keren de
vliegtuigen. Als gieren op hun prooi stor
ten zij zich op de vermeende Duitse wa
gen. Opnieuw ratelt het boordgeschut. Een
regen van projectielen daalt op de wagen
neer. Een steekvlam, een geweldige knal
en. . . . weg zijn de machines alweer.
Verdwenen is ook ·de auto met IJ.e moei
zaam verkregen inhoud, maar vooral ook
de drie inzittenden Jo Been, Jan van Mou·
rik en Joop Altena.
.. Wie sterft voor het Vaderland leeft eeuwig
durend voort". 
Deze door nog te weinigen begrepen spreuk
staat op het fraai uitgevoerde gedenkte
ken, dat precies een jaar later voor deze
drie dapperen werd onthuld.
Zij toch waren employe's der firma Jan
Jongerius N.V. Geliefd als zij onder hun
collega's waren, besloten deze een monu
ment voor de gevallenen op te richten.
Dinsdag 16 April werd dit op het fabrieks
terrein der firma, in tegenwoordigheid van 
den Burgemeester, onthuld. Namens het
personeel sprak de heer Jos. v. d. Bos, die
de gesneuvelden als trouwe kameraden be
titelde en ook twee andere, bij een bom
bardement van de fabriek gedode, perso
neelsleden herdacht . .,Het is de plicht van
alle oud-illegalen tegenover hen die vielen,
om voor een betere wereld te strijden.
Lt. B. (Oome Jan) onthulde hierna het ge
denkteken en bracht dank aan het perso
neel. Het offer van deze jongens was groot, 
niet té groot. Het was Gods wil, dat zij ge
vallen zijn. Hij gaf kracht aan hen en zal
dit ook de nabestaanden blijven geven.
Ds. M. de Goede herinnerde eraan, dat men

· goed moet realiseren, dat we gedenken,
wat anderen deden voor onze vrijheid. Een
volk, dat niet weet, wat in de historie is
gebeurd, is tot de ondergang gedoemd. Spr.
herdacht vooral Johan Been. Hij kon niet
anders, dan dit werk doen . .,Voor hem gold,
wat ook voor ons geldt: .,Jezus Christus is
de levende Heer, ook van de levende we
reld van 1946."
Pastoor Leygraaf zei vervolgens, dat dit mo
nument een blijvende getuigenis is, voor
de drie mannen, die gedurende vijf jaar heb
ben ingestaan voor de vrijheid van ons
land.
Nooit mogen wij de gedachtenis aan hen
kwijtraken. Wij moeten dit tonen in daden.
Door Gods genade zijn ook wij tot daden
in staat.
Overste Koppert sprak namens de C.O.I.W.
nog een enkel woord, waarna een lid van
het personeel alle .aanwezigen bedankte.
Met het zingen van ons volkslied werd deze
treffende plechtigheid gesloten.
Het muziekcorps der Utrechtse politie zorg
de voor een passende omlijsting van het
geheel.

P. P. 



NICO KOERS 

(Kleine Niek) 

Niek was één der eerste KP-ers uit het 
Westland, en tevens één der eerste me
dewerkers van Bertus (L. M. Valstar) de· 
bekende LKP-organisator. Als zodanig 
nam hij reeds medio 1943 deel aan een 
overval te Naaldwijk en later aan meer
dere andere overvallen. 
Eigenlijk was Niek een onopvallende fi
guur, een stil en eenvoudig tuinder, 
wiens grootste deugd wel volmaakte 
zwijgzaamheid was gepaard met grote 
moed en een vast geloof als geestelijke 
ondergrond. 
Zonder ophef heeft hij zich vele malen 
gegeven en ingezet voor het LKP-werk 
en· verrichtte hij als zodanig zeer vele 
belangrijke diensten in het Westland. 
Dank zij hetgeen hij deed, liepen de 
maatregelen i.v.m. de "Arbeitseinsatz" in 
het Westland vrijwel geheel spaak en is 
het effect van de door de Duitsers ge
troffen maatregelen in deze streek zeer 
gering geweest. 
In September 1944 vertrok een groep van 
ongeveer 50 Westlandse KP-ers naar Rot
terdam om zich daar geheel te geven aan 
het gewapende verzetswerk. Natuurlijk 
ontbrak ook Niek niet. In Rotterdam heeft 
hij veel, moeilijk en bovenal gevaarlijk 
werk verricht. In deze rumoerige stad 
loerden duizenden gevaren en was de 
SD uiterst actief, vooral waar het op
sporen van wapens e.d. betrof. Voor Niek 
is de taak, waaraan hij zlch welbewust 
had gegeven, noodlottig geworden, toen 
hij werd gearresteerd bij de bewaking 
van het arsenaal. Na vrij korte gevangen
schap werd hij, tesamen met anderen, op 
straat als repressaille gefusilleerd te 
Rotterdam. Zijn strijd was gestreden, zijn 
levensloop voltooid. 
Onbegrijpelijk lijkt het voor hen die hem 
nastaan en voor ons als zîjn �rienden. 
Gods wegen zijn voor ons onnaspeurlijk, 
maar wij weten en geloven, dat Zijn doen 
Wijsheid is. Ook Niek heeft - evenals 
zovele andere moedige strijders - de 
vrijheid waarvoor hij alles yeil had, niet 
mogen a�nsch.ouwen, wel de eerste stra
len ervan. 
Wij weten, dat hij nu het Eeuwige Licht 
mag aanschouwen en nu daar is, waar 
geen duisternis en strijd meer zijn. Moge 
deze grote wetenschap en het geloof, 
waaruit ook Niek zijn kracht putte, zijn 
nabestaanden steeds voor ogen staan en 
hen troo;;ten in hun grote verlies. 

G. VAN DOORNIK.

Gerrit van Doornik,werd 15 Juni 1901 te 
Overschie geboren. 
Niet zozeer zijn dagelijks werk, hij was 
boekhouder, maar vooral zijn activiteit 
op verenigingsgebied, waaraan hij zo
veel vrije uren opofferde, deed hem ken
nen als een ijverig Christen en een goed 
Vaderlander. 
Toen hij en zijn gezin in de moeilijke ja
ren voor de oorlog zwaar op de proef 
werden gesteld, door langdurige werke
loosheid, bleek des te meer zijn trouw 
aan en onverflauwde ijver voor de goede 
zaak. !De oorlogsomstandigheden brach
ten voorlopig v.oor hem en zijn gezin uit
komst, hij kwam spoedig bij het distri
butie-apparaat en klom op tot directeur 
van de distributiekring Maarsen. 't Kon 
niet anders of van Doornik, zoals hij was, 
moest ook op deze plaats trouw zijn land 
blijven dienen. 
Al spoedig, in 1943, wendden zich parti
culieren tot hem om bonkaarten voor 
onderduikers en Joden. Van Doornik 
hielp. Toen kwamen de mannen van de ' 
L.O. en nog velen, velen. Van Doornik 
hielp, en hielp zo, dat organisatorisch op 
het bureau alles in orde leek en een on
derzoek geen onregelmatigheden aan het 
licht zou brengen. Niet dit werk en de 
zegeltjes enz. zouden tot zijn arrestatie 

I leiden. 
Een verhoor van anderen, zoals zo vaak, 
bracht o_ok voor hem de dag, dat de SD 
hem haalde: 27 Maart 1944. 

Van Doornik bleef zwijgen bij alle ver
horen. Men sleepte hem van Utrecht, naar 
Amsterdam, naar Vught en in September 
1944 gaat hij de lijdensweg van zovelen, 
Sachsenhausen, Neuengamme, Sand
bostel. 
Nog mochten zijn vrouw en kinderen ho
pen, in Mei 1945 kwam het bericht, dat 
hij nog leefde, 
Hoe hoopten we allen op zijn spoedige 
terugkomst. Maar Gods weg was anders. 
Het lange wachten op zijn 'terugkeer deed 
angstige vei:moedens ontstaan. En dan 
verpletterend de tijding: 11 Mei 1945 

overleden in Duitsland. Voor hem volgde 
wel heel snel op zijn tijdelijke bevrijding 
de absolute bevrijding van al het aardse. 
Moge hij, daar waar geen oorlog en ver
drukking meer is, in eeuwigheid zijn 
Koning dienen. De Heere zij zijn vrouw en 
vijf kinderen nabij. 
Ons blijve zijn leven en sterven tot voor
beeld om trouw te zijn in het dienen 
val\ God en den naaste. 

0 

H. BREEVOORT.

Hermanus Breevoort is geboren op 18 Mei 
1909 te Rotterdam. Toen de bezetter in 
1940 ons land binnenviel, was hij bereid 
de zijde te kiezen van het lijdelijk ver
zet. Als fotograaf in de stad Delft had hij 
hiertoe ruimschoots de gelegenheid. Al 
spoedig stond hij in contact met de L.O. 
te Delft en was behulpzaam bij het ver
valsen van P.B.'s en dergelijke. Toen er 
bovendien een illegaal dagblad "HET 
NIEUWS" in Delft verscheen in 1944, was
H. Breevoort één der eersten, die zich
opgaf als medewerker. Aan de versprei
ding van dit blad heeft hij geruime tijd 
k�nnen medehelpen en met grote toewij
ding heeft hij zich aan dit belangrijke 
werk. gegeven. Omdat wij hem zo goed 
kennen, weten wij dat het voor hem het 
belangrijkste was den vijand zoveel mo
gelijk overal afbreuk te doen. Zijn felle 
ha�t tegen den bezetter was voor hem de
dnJfveer van zijn werken. Steeds was hij 
vervuld met plannen voor het organise
ren van het verzet. Als filiaalhouder in 
een drukke zaak, beschikte hij over zeer 
�einig tijd en bovendien had hij zijn ge
z�?· �at zijn aandacht vroeg. Toch gaf 
h1J zich geheel met heilig vuur en zon
der acht te slaan op de grote risico's 
die aan het gevaarlijke werk verbonde� 
waren. 
In Juni 1944 was er fraude gepléegd in 
de zaak en op de morgen, dat hij di� ont
dekte, heeft hij hiervan aangifte gedaan 
Dit is de oorzaak geweest dat hij 5 da� 1 
gen daarna werd gearresteerd door de 
SD en op transport gesteld naar Rotter
dam. Van laf verraad was hij het slacht-

1 offer geworden. In Rotterdam heeft hij 
enige tijd in voor-arrest . gezeten en is 
daarna overgebracht naar Amersfoort. In 
October 1944 is hij op transport gesteld 

naar "Neuengamme" en op 29 December 
1944 tegevolge van dyssenterie overleden. 
Hij bracht het hoogste offer voor zijn 
land. Hij laat een vrouw met twee jonge 
kinderen achter. Wij, die hem van zeer 
dichtbij hebben gekend, weten wat dit 
gezin voor hem . betekend heeft. Hij gaf 
zich volkomen, hoewel zijn gezin hem 
zeer lief was. 

Wij weten het, men kon hem niet 
ontroven, 

Zijn groot geloof in Hem, die 
Liefde is. 

Nu juicht hij in het Vaderhuis 
hierboven, 

God geve troost, ook in dit groot 
gemis . ... 



Wie kan .... . 

inlichtingen verschaffen? 

626. Rutger Johannes de Jong, geb. 28 Nov.
1926 in Gem. Schoterland bij Heeren
veen (Fr. wonende in Marknesse N.O. 
Polder, op 17 Nov. 1944 met razzia N.O. 
Polder w·eggevoerd naar Duitsland 
plaats Biene, daar weggelopen, gearr. 
en naar strafkamp Ornebeck, vermoe
delijk bij Inabrück ondergebracht, ziek 
geworden en 2 Mrt. 1945 vermoedelijk 
naar een ziekenhuis in Osnabrück of 
omtrek, vervoerd. Verder ontbreekt elk 
spoor. 

627. Or. Harrie LIM 
(van chinese af
komst) 19-12-'44 ge
arr. in Amsterdam. 
Overgebracht naar 
Amersfoort, 21 Febr. 
1945 naar Neuen
gamme, 24 Mrt. '45 
nog bericht, daar
na spoorloos. 
Waarschijnlijk Ba
rak 4 Neuengamme. 

· 528. Gerrit Kögeler, ge-
arr. te Zwijndrecht 
14 Juli 1944. Begin 
Aug. 1944 naar 
Amersfoort. In Oct. 
1944 vermoedelijk 
naar Neuengamme, 
aldaar overleden 
op 2 Januari 1945. 
Wie kan ons over 
zijn verblijf in 
Duitsland iets mee
delen? Woonadres 
was: Raadhuisplein 
te Zwijndrecht. 

529. Isodoor Huykman, 
Amsterdam, geb. 20
Maart 1909 te Rot· 
terdam, gearr. 1 
Sept. '44. De avond 
van 5 September 
overgebracht met 
11 anderen o.w. 
Frits Conijn. Zou
den dezelfde avond 
daar gefusilleerd 
zijn (alle twaalf). 

530. Arie de Graaf, 
geb. 15-11-1918 te 
Scheveningen. 
Wachtmeester der 
Staatspolitie (mare
chaussee), was ge
stationneerd te 
Heenvliet en deed 
dienst bij de con
trole "Sperrgebiet" 
aan de brug te 
Spijkenisse. Op · 19 
Mei 1944 gearr. te 
Spijkenisse en op 
20 Mei d.a.v. over-
gebracht naar Huis van 1Bewaring te 
Rotterdam, vanwaar hij werd getrans
porteerd naar Vuqht. Daarna is hij ver
moedelijk naar Duitsland getranspor
teerd. 
Uit Vught werd een kaart ontvangen, 
waan;>p van de Graaf als gevangen
nummer aangegeven stond Sch. No. 
10379. 

REUNIE K.P. BRABANT.
Op Zaterdag 27 April a.s. zal in de zaal 
van .,STAD ROTTERDAM" te Eindhoven 
een LKP-reunie gehouden worden. Aan
vang 's namiddags 6 uur. We zullen trach
ten U d.m.v. bi,ssen en auto's een goede 
terugtocht te verzekeren. 
De reunie zal eindigen in een geze!lig 
samenzijn, waartoe eigen krachten zo
wel als artisten het hunne zullen bijdra
gen. 
Het wordt een reunie de KP-Brabant 
waardig! 
Wij verwachten U op Zaterdag 27 April 
a.s. om 6 uur in "STAD ROTTERDAM"
te Eindhoven. 

Namens de Reunié-Commissie, 
L. A. VAN DRUENEN Jr.

Anny de Graaf 
en 

J. H. Houtsma (Jan Kleinl 
geven namens hun wederzijdse ouders ken
nis van hun voorgenomen huwelijk, waar
van de voltrekking D.V. zal plaats hebben 
op 27 April 1946 te 11 uur v.m. 
Huwelijksinzegening door den Weleerw. 
Heer Ds. E. F. Herbschleb, emeritus Evange
lisch luthers Predikant, in het Kerkgebouw 
van de Hersteld Apostolische Gemeente, 
Nieuweweg te Doetinchem te 11.30 uur. 
Doetinchem Wilhelminastraat 87, 

Plantsoen 19. 
Receptie van 15-17 uur in Hotel Radema
ker, Grutstraat 2. 
Toekomstig adres: Doetinchem, Plantsoen 19. 

Verloofd: 
Corrie P. van den Bos 

en 
Piet T. van der Pols 

(oud-KP-er, oude pelet.comm. B.S.) 
Oostvoorne, 
Zuidland, Ie Paqsdag 1946. 

Op 2e Paasdag hebben onze geliefde ouders 
Jan Slomp (Oom Janl 

en 
Sammigje SteenbHgen 

de dag herdacht, waarop zij voor 25 jaar in 
het Huwelijk zijn getreden. 
Ruinerwold, A 165 

Hun dankbare kinderen. 

Verloofd: 
Joh. C. W. de \looy 

(Jo Voorburg, Addy) 
en 

F. W. Zuyderhoff 
(Frits Den Haag) 

Oosteinde 147, Voorburg. 
Fred. Hendrikkazerne, Vught. 
Receptie: Zaterdag, 27 April 19.30-21.00.
Oosteinde 147, Voorburg. 

Verloofd: 

Bierum (Gr.). 

Trijn Kraak 
en 

St. Poker 

Utrecht, Merwedekade 257. 
Pasen, 1946. 

Wie kan een oud-S.G.-er helpen aan een 
betrekking als boswachter, rijknecht of iets 
dergelijks, is gehuwd, 30 jaar oud, thans ' 
korp. Pr. frnene-Brigade. 

, Brieven onder nr. 147 a. d. blad. 

Oud LKP-er, uitstekend chauffeur, oud 23 
jaar, ongehuwd, il!. chauffeur, in KP-ver
band, zoekt een betrekking, b.v. bij zaken-
man. 
Brieven onder nr. 148 a. d. blad.

\ 

Kan�t werkeJijk niet.anders? 

Als we het ergens over eens waren in de bezet� 
tingstijd, dan was het wel dit, dat we geen 
reclame zouden maken voor eigen werk en hel
dendaden, dat we zouden vermijden de eigen
namen in verband met het verzet naar voren te 
brengen. Het verzet moest naamloos zijn en geen 
partij zou er politieke munt uit mogen slaan. 
Het is verbazend zo snel als de mensen vergeten, 
zelfs hun eigen woorden. Freek (Gerben Wage
naar) was één van de eersten 'om dit standpunt 
op de KERN te verdedigen. Op het ogenblik zijr,• 
we al zover, dat de aankondiging van Freek als 
lijstaanvoerder van de communistische partij, ge
paard gaat met de vermelding van zijn Ameri
kaanse lintje en zijn heldendaden in het verzet. 
Goedkope propaganda. 
Er wordt dan nol!" even terloops opgemerkt, dat 
de communistische partij de enige was, die ir. de 
bezettingstijd illegaal heeft doorgewerkt. Dat dit 
onwaar is, weten de heren zelf r.atuurlijk heel 
goed. Ze was niet de enige en ze was met een 
jaar verschil, niet de eerste. Kan het werkelijk 
niet anders? 
Ook betreuren we het, dat Minister Schermer
horn als lijstaanvoerder aangediend wordt als 
KP.-ieider. Hij was dat namelijk niet. Hij was 
alleen de laatste maanden van de oorlog éér. der 
adviseurs van de K.P. Kan het werkelijk niet 
anders? 
Er is nog een ding, dat ons hoop kan geven en 
dat is dat Freek en Schermerhorn van deze goed
kope en onware propaganda niets afweten. Maar 
dan zullen ze voor de toekomst maatregelen moe-
ten nemen. 

H. V. R. 

Wie helpt monteur O.I.W., 6 jaar werkzaam 
geweest als bedrijfsleider, met zeer rijke er
varing op het gebied van landbouwwerk
tuigen, aan een hem passende betrekking. 
Brieven onder nr. 149 a. d. blad. 

Welk meisje (liefst R.K.) wil in een prettig 
gezin met vier kinderen komen assisteren? 
Omgeving Den Haag. 
Brieven onder nr. 150 a. d. blad. 

Bij de economische recherchedienst te Utrecht 
kunr.en geplaatst worden rechercheambtenaren. 
Gegadigden moeten een onberispelijk verleden 
hebben, vlot stylist zijn en 5 j. H.B.S. of een 
daarmee gelijk staande ontwikkeling bezitten, 
Zij die in handel of industrie zijn werkzaam ge
weest en gedurende de ,bezetting illegaal hebben 
gewerkt genieten de voorkeur. 
Voor hen die blijk geven �aartoe geschikt te zijn 
bestaat de mogelijkheid over te gaan naar de 
Politiedienst. 
Salaris f 2600-f 3200 p. j.
Voor ongeh. verminderd met 100/o. 
Voor geh. vermeerderd met 15-190/o + f 150.
voor elk kind beneden de leeftijd var. 18 jaar. 
Sollicitaties te richten aan het Hoofd der Econo
mische Recherchedienst Maliebaan 1, Utrecht.
Bezoek: alleen na oproep. 

Wie kan het C.B. helpen aan een binnenband, maat 
5.50 X 16, voor een Opel. Brieven aan ons bureau 

*
Geef uDe Zwerver" aaa een •an Uw kellllissen ter inzage en laat bem(baarl onder.
staande bon lngeYUld zenden aan de administratie van ,.De Zwerver", Prins Hen
drikkade 152 te Etage, Amaterdcfm.

�aam: 

E 
.. Adres: ···-· - -· -----··--.. --- 1

Plaats: ....... ............................. ·········--······-······· . ..... . ..•...... ··-···--·--··--·····-···· � 

Provincie: -········-·······-··----· ·· ·····-··························- ···········-···· 
,& 

Ingang abonnement: --·········-······-······················· .... ........ ...................... ····· ·······-··-·-··-· ······ --···. � 
0 :.: 

Abonnementsgeld wordt per girojpostwisseliof bij aanbieding van een postkwi-...:. 
tantie betaald. -· 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Gironummer 109588 t.n.T. LO.-LXP-Sttchtlng. 
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4 MEI 1946 

UITGAVE STICHTING 

LO-LKP 

't Is ene mooie, die "Stefke" van de K.P ... Margriet". 
Ge moet hem kennen. Toen zijn leider Wlim Duwé (Wim Andriessen) gepakt was en kort daarop, 
15 Augustus 1944, met drie anderen werd gefusilleerd, nam hij de leiding, wierf een stelletje flinke 
jongens aan om de oude Kerngroep en toog aan het werk. Hij liet de lijn van Den Bosch naar Nij
megen op enkele p)Jnten springen om het wegvoeren der gevangenen uit Kamp Vught te helpen 
tegenhouden en, genesteld op de frontlijn, die na de landing der para-troops dwars door de Meierij 
van Brabpnt kwam te lopen, hielp hij met zijn kornuiten de Engelsen, wat hij kon en K.P.'de tussen 
de moffen door, dat het een lust was. 
En toen er eindelijk - na weken schermutselingen en verkenningen, gr.anaten en vliegtuigmitrailleurs, 
tanléaanvallen en pantservuistafweer - van allen kant, van Berlicum en Geffen, van Rooi en Boxtel 
de opmars der geallieerden tegen Den Bosch begon, beet Stefke's "Margriet" de spits af en leverde 
de voorgeveohten aan de rand der stad. 
Als eersten hier traden zij toe tot de Stoottroepen en menige Duitse patrouille, die zich over de Maas, 
de nieuwe frontlijn, waagde, beet voor hen in het zand. Bij het offensief tegen Kleef stonden Stefke 
en de zijnen in de eerste rijen. 
Neen, Stefke had heus niet alleen zijn naam daaraan te danken, dat hij, als ongekroonde koning, na 
de bevrijding van Den Bosch, waaraan hij zo'n actief deel had, bevelen tot aanhouding en vrijlating gaf, 
die later WJi!l eens herziening behoefden. Wie maakte er toen geen foutl!nl En Stefke's ekmentaire eer-
lijkheid en stellige goed trouw stonden - en staan nog bulten kijf. ,, 

MOE_J�;E KONINGIN DECOREERPE 

(Een sprookje, dat werkelijk gebeurd is) door KEES N.B.O: 

Het was deze Stefke, die op zekere dag een briefje thui&* gebracht kreeg, netjes gedrukt, met het stads
wapen op de enveloppe. Dat was 19 Maart 1945. Hij werd daarbij verzocht "aanwezig te millen zijn in 
het raadhuis der Gemeente 's-Hertogenbosch op Dinsdag 20 Maart des namiddags te 2.45 ure voor een 
dringende bespreking, welke bespreking door hoge autoriteiten zal worden bijgewoond. Er wordt in 
i,eder geval op Uwe komst gerekend". En aan de voet stond: .. Kleding der heren, indien mogelijk, donker 
col�ert costuum". 
Zou het waar zijnî Wie waren die hoge autoriteiten1 De Koningin, ... � 
Zij was in het land. Had Middelburg, Roosendaal, Breda, Tilburg bezocht. Zou Zij, de hoge Landsvrouw, 
ook hier komenî Maar dat kon toch nietî Er was wel veel over gesproken, maar Den Bosch was 
frontstad. Regelmatig verschenen er nog Duitse patrouilles tot aan de rand der buitenwijken. Zij hadden 
nog helpers binnen de muren. Iedere dag vielen er granaten. De Maas vormde de frontlijn en die 
loopt maar een kilometer of vijf benoorden de stad. 
Zij was het. Onofficieel. Maar het gerucht had zich snel verspreid en duizenden waren op de been in 
een ongekende ontroering. Den Bosch, levend onder de dagelijkse druk van V l's en granaten, rom
melig en rumoerig door de eindeloze ononderbroken stroom van tanks en trucks, op weg van Antwerpen 
naar Duitsland, dag in, dag uit en dag en nacht, maakte zich voor één dag uit zijn beklemming los 
om de Landsvrouwe te zien en te begroeten. En de Bossenaar begroette Haar als een moeder, die na 
lange afwezigheid tot haar kinderen is ter\lggekeerd. Dat was het overheersende gevoel in het Zuiden 
in die dagen, waarin het gezag een vertrouwenscrisis doormaakte, 
de Koningin is terug, nu zal weer alles in orde komen. Ik geloof niet, 
dat Hare Majesteit ooit zó tastbaar dicht te midden van Haar volk 
heeft gestaan. Een Moeder temidden harer kinderen. 
In Roosendaal ontving Burgemeester Prinsen Hare Majesteit op het e�1&v11'.,. 
Stadhuis en tracteerde Haar en de genodigden op taartjes bij de 
thee. Doelend op de schaarste hier in het Zuiden en de nood in het 
Westen, stelde Hare Majesteit den Burgemeester de vraag, of de 
armen van Roosendaal die dag ook taartjes kregen. En Claudius 
Prinsen antwoordde: .,Als Moeder lange tijd is weggeweest en weer 
thuis komt, vergeten wij even onze armoei en zetten onze zorgen 
van allen dag aan de kant en we halen, naar Brabantse aard, van 
het weinige, dat er is, het beste en we verwennen Moeder en ons
zelve, zodat het die dag waarlijk feest is", En al zijn er - om die 
vraag - ·in Breda en Tilburg en Den Bosch geen taartje meer bij 
de thee geweest en alleen, recht toe recht aan, wat Engelse. biscuits, 
dat neemt niet weg, dat Burgemeester Prinsen in zijn antwoord toch 
op rake wijze uiting gaf aan de gevoelens, die duizenden en dui
zenden diep in hun binnenste doorleefden en in ontroering brachten. 
Maar gaan we terug naar Stefke. 
Dieën middag om kwart voor drie was Stefke er, en met hem een 
twintigtal uit het verzetswerk. Gewone jongens. De boerenstrijder 
naast den kapitein uit het Nederlandse leger. De K.P.-er en de leider 
van het studentenverzet. De Militaire Commissaris uit Den Bosch, (Vervolg pag. 6) 

•
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n Jaar 

bevrijd ... 

Per circulaire en in de krant wordt me al sinds weken verteld wat me te 
doen staat. De meningen van de geachte zenders en inzenders lopen 
wel eens 'n weinig uit elkaar naar gelang het accent wordt geplaatst, De 
oude vrienden willen enkel ,,herdenken"; de comité's, die bij haar spontane 
optreden, 'n jaar geleden zoved erkenning en bijval oogstten, trappelen van 
ongedul� en v.:illen vieren (en gevierd worden), de, ordenende en reglemen
terende instanties moeten daar tussendoor en zeggen èn herdenken èn vieren. 
Waarschijnlijk wijs geworden door de ervaring, voegen allen er echter aan 
toe: ,, ...... doch wat we ook doen, laat het waardig zijn!" 
En juist nu ik op dit "waardig" zit te peinzen, stapt daar een oude bekende 
bij me binnen. Oud, niet in jaren, want hij is juist 19 geworden maar wel 
in levenswijsheid en beoordeling. ' 
Zonder enige inleiding heet h�t: ,,Alles is één rotz ...... ". Nu moet ik toe-
geven, dat klinkt niet erg parlementair; maar ja, hij is jong en leeft al een 
jaar onder de soldaten en wat schreef men laatst ook weer over de morele 
toestand in onze kazernes! 
Doch hoe het ook was: kort en duidelijk was 't in ieder geval. 
Evenzo z'n levens-overzicht: oud 19 jaar - van '43 af gewerkt - had één 
?roer, . werd neergeschoten - zat zelf in Scheveningen en in drie kampen
m Dmtsland - vlucht gelukte bij de derde poging, - moeder 'n weduwe 
wordt nu bijgestaan door de Stichting - hij diende in de B.S. .:_ rommel _..:.. 
ging vrijwillig in 't leger - nog rommel - wil vooruit en zàl vooruit! Con
clusie: Alles ééo grote ontgoocheling.· 
Ja, ik moet het toegeven: mijµ verhaal is saai en zal U weinig interesseren. 
Het is één van de oneindig vele \'ariat1es op het overbekende thema: algemene 
teleurstelling. 
Niemand die dit beter beseft, dan ik zelf. En het gaat me zoals het· U 
waarschijnlijk zal gaan: je luistert er naar - je leeft mee met den kerel -
je geeft je eigen kijk op het geval en hij gaat de deur uit, weer naar die 
rotz ...... toe. 
En dan mag ik schrijven over: ,,'n jaar bevrijd ...... ". 
Die gedachtenpuntjes van het opschrift vind ik nog wel het meest karak
teristieke. Wat zou je daar in willen vullen en wat moet je daar invullen? 
Wanneer men mij verkden jaar 5 Mei had gevraagd om het reeds voor dit 
jaar op schrift te stellen voor "De Zwerver", dan was er een litanie van 
juichkreten losgebroken, waarbij het ene woord mogelijk over het andere 
gestruikeld was. Doch nu is het langzamerhand 5 Mei 1946 geworden. Maand 
na ma�nd zonk weg in 't voorbije. De Canadezen vertrokken. De Engelsen 
vertrokken en ook het M.G. werd na een taaie doodstrijd in ons historisch 
archief opgeborgen. En wij hoopten. 
5 Jaar bezetting met veel hoopvolle voorspellingen via B.B.C. en Radio
Oranje en nog meer ontgoochelingen door de feiten h,"tdden on, wel geleerd 
te vertrouwen en steeds weer te vertrouwen. Desnoods tegen beter weten in 
en om geen andere reden dan dat we wilden leven. 
Dezelfde levenswil en levensdrang, waarom we allen riskeerden te sterven. 
En het is - geloof ik - diezelfde levensdrang, waaruit en waardoor we 
thans, na 'n jaar, terug maar vooral vooruit moeten zien: 
Daarom komt het er allereerst niet op aan, hoe we r die bedoelde puntjes 
in zouden willen vullen, maar hoe we ze in kunnen vullen. 
Ik wil hier dit maar mee zeggen, dat het niet alleen saai en vervelend is om 
als maar te constateren, dat het eigenlijk niets is geworden met heel die 
bevrijding - dat er onrecht zo en onrecht zus is - dat er tegenvallers bij 
de vleet zijn zowel in de genomen maatregelen als in de mensen, die ze 
namen - maar ook dat een dergelijke repetitie van dit koorgezang voor heel, 
heel velen een nietszeggend iets wordt, en 'n uiterst gemakkelijke camou
flage voor eigen gémakzucht en misschien wel halfheid. 
Wil ik daarmee beweren, dat ik wel enthousiast ben over dat jaar vrijheid? 
Dat in mij nooit die twijfelende vraag naar boven kruipt: ,,Was 't heus 
verantwoord om zoveel te riskeren?" 
Och, ik ben ook maar een kleine mens en al kan ik door mijn Geloof in 
een eeuwigheid rustig leven' temidden van alle onrecht, gevlei, gekonkel, 
ellebogerij en meer van dergelijke onverkwikkelijke zaken, wetend dat eens 
over de grens van tijd en eeuwigheid heen de definitieve afrekening zal 
komen - toch zou het dwaas en dus onwaar zijn om zichzelf immuun te 
verklaren voor het je overal omspoelende leven. Je bootj_e volgt nu eenmaal 
de cadans van de golven. Toch ben je geen speelbal zonder meer. Als 
redelijk mens kreeg je zelf het roer in handen. 
En dan komt ,,'n jaar bevrijd ...... " zo ongeveer hier op neer: 
In de bezettingsjaren hebben we veel geleerd. De schoonlreid van vriendschap 
en trouw. De kracht van vaderlandsliefde. De onverzettelijkheid en moed van 
een christelijke gvertuiging. Maar ook: de perversiteit van een verdierlijkt 
mens - de magische kracht van een goed-opgezette en geraffineerd-gehan
teerde propaganda - het alle5 verkwanselende egoïsme en de alles over
boord-gooiende geld- en machtshonger van ons mensen - de niets ontziende 
gruwelijkheid van een totale oorlog. Maar na de bevrijding, nu onze blik 
weer wat verder over de aardbol kan zien, nu dringt het pas langzaam bij 
velen van ons door, hoe radicaal de zaak is vastgelopen. 
Nu wordt het eerst duidelijk dat oorlog niet enkel wil zeggen: mensen dood,. 
ledematen blijvend verminkt, en steden in puin, maar ook ontwrichting over 
heel de lengte en breedte van de aarde - wanorde en verwarring in de 
meest primaire voorzieningen van ons bestaan - een hopeloos vastlopen van 
de noodzakelijkste organen. 
In één woord een chaos; om dan nog maar te zwijgen van alle geestelijke 
en morele ellende, welke we als een belastende erfenis uit deze worsteling 
hebben_ o�ergehouden. En nu kan er onrecht zijn in onze omgeving - of
corruptie m het ambtenarencorps - of een alles-geoorloofd-oordelende win
zucht bij de bedrijven, welke allen op de beurt ons herstel tegenwerken -
toch zou 't al te eenvoudig, te naïef zijn om 't uitblijven van een definitief 
succes alleen maar aan het falen van die enkelingen te wijten. 

Een zaak, welke om ailen aangaat, mislukt niet zo gemakkelijk door het 
falen van enkelen. 
En dan is er nog iets: we waren vèrwend. We leefden in een bepaald 
kringetje. We waren wel met velen, doch niet heel Nederland was illegaal. 
We waren - laat ik dat dan vandaag (het is immers feest) maar eens zó 
noemen - ,,de besten". 
�1aar nu _we weer "thuis" gekomen zijn, nu we weer "gewoon" zijn g�wor
aen - missen we vele van die mooie eigenschappen, welke ons toen gelukkig 
en groot maakten, bij anderen èn ...... bij ons zelf. 
��t is niet gebleven zoals het was en zoals het zijn moest, dikwijls ook niet 
b1J ons zelf. In de grond van de zaak blijken we ook niet zo erg best te zijn. 
Tenslotte nog dit: de broodkorsten, die ;vc thans weer in onze vuilnisbakken 
vmden en als iets vanzelfsprekend dreiget:1 voorbij te gaan ..zonder dat we 
ons voldoende realiseren, dat we een jaar terug nog met smaak in ons b;eten
prakje hapten, kunnen ons getuigen, dat wij mensen maar moeilijk h"et hoofd 
wenden om het goede te bewonderen dat bereikt werd. Zeker, er wonev 
nog mensen in varkenskotten, er lopen nog kinderen op blote voeten, er is 
n?g no?d aan het meest elementaire bij duizenden

i.. 
er rijden nog grote zwarte 

pieten m P:achtwagen.s, de man, die U aanbracht kreeg verleden week nog 
een pracht-Job. Maar ...... er gebeurde toch ook wel iets. Misschien wel door 
Uw toedoen. 
Ja, laten we dat hopen. Door ons werk - door ons niet-opgeven - door 
ons vertrouwen ondJnks alles - door onze levensdrang temidden van deze 
wereld van dood en ellende. 
Theun de Vries schreef een boekje: ,,De Vrijheid gaat in het rood". Onze 
doden - onze men�en in of buiten de ere-graven - de tienduizenden, spoor
loos ondergegaan m de concentratiekampen - zij hebben dit begrepen, 
doorleefd en waar gemaakt. Met het rood van hun traaaweavloeiend bloed 
kochten zij onze vrijheid. De prijs was hoog, maar als n"a e�n jaar bevrijd 
te zijn mocht blijken, dat ook die prijs nog niet voldoende is geweest, -
dan aan ons de plicht om er bij te betalen. Laat dit niet zijn met het rood 
va1;1_ ons bloed, dan toch in ieder geval met het paars van ons offer,
W!l overleefden nief, om zonder meer van de vrijheid te genieten. 
W1J overleefden, opdat we na het winnen van de oorlog niet enkel door het 
constateren van de fouten en de tekortkomingen maar vooral door het offer 
van onze persoonlijke inzet in een sterke drana naar het leven ook de vrede 
de ware en volledige vrede, het herstel zoude� winnen. ' 
Fout.�n. zijn er in overvloed. We constateerden dat' een iaar lang in onze
bevnJdm�_; desondanks geven we het ook nu nog niet op. Dàt moet de ge
dachte z1Jn, als we de dag herdenken of vieren het blijft mij om het 
ev�n . -. d�t we "een jaar bevrijd ...... " zijn.
Dat 1s m ieder geval "waardig l" 

PASTOOR VlCTOR. 

CAPÎTULATIE 
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�an al bie mö ftes\naren, 
(!Eub mün Wrr\JolgfJcrs 3fin� 
JOOijn (!f,obt \uilt todJ lic\naren 
�en trou\nen bienaer bfin : 
°ijj)at sö mfi niet ltcrrasscgen 
:î/11 Daren boosen moer, 
�aer f)anben niet en \.uasscfieu 
:îln mnn onscfinlbicfJ Illoet. 

,§oo Det ben mine berr �eeren 
<Op bie tfit fpb ufJe\.uecst, 
�ab icft ueern \nillen Iteeren 
Wan u bit s\naer tempeest: 
JIIP-acr be �ere \Jan Dier uolten
°t'ie alle bindt reueert, 
�ie men altfit móet Io\Jen 
qf 11 Decftet niet óegljeert. 

<@orlof mijn arme �dJapen 
�ie 3ijt in grooten noot, 
tl �crber 1H1I niet elapen 
�I 3ijt g{Jij nu \Jernr,:ofit: 
�ot "3obt luilt u fieuljcbcn, 
�ijn fidjl!iacm IDoort memt aen, 
Slis ltrome Il! hri!.itcn lc\Jcn, 
't ...§al Dier 'Daest 3fin gebaen. 

�oor Q5obt tuil idt uelijben 
�nb 3ijncr urootcr Jllnr1dJt. 
'qi)at icft tot gl)ecnen tijticn 
�en (![onincft l)cu \JeradJt: 
�an bat icft Q5obt ben C,eere 
�er fJooc!Jstcr J00,1iestefit, 
�cu morren olirbicun, 
51111 ber gfJerccfitig}Jcfit. 

De off ers vergeefs 7 

Wanneer ik mijn pen op papier zet, om in een ar
tikel onze gevallenen te gedenken grijpt een die· 
pe weemoed mij aan. 

/ 

Ik wil geen namen noemen, maar in gedachten zie 
ik een grote schqre mannen en vrouwen, jongens 
en meisjes. 
Ik zie den vereenzaamden man, de .achtergebleven 
weduwen met haar kinderen, de verloofden, de 
vaders en moeders in groot verdriet. Elke keer 
komt de gedachte bij mij op: Ik wou, dat ik wer
kelijk kon helpen, iets kon· schrijven of doen, dat 
hun troost kan bieden. Ik wou, dat ik mijn leven 
mocht gevén, om hun leven iets gemakkelijker te 
maken. Maar je voelt je machteloos. Alles is tegen. 
Hadden "onze treurenden" nu maar het overtui
gende bewijs, dat het offer van man, vrouw, zoon, 
verloofde of kind, niet te vergeefs is geweest, dan 
was het veel gemakkelijker. 
Maar er gaat van allen een grote roep uit. Ver
geefs gestreden, vergeefs de folteringen doorstaan, 
vergeefs het bloed geofferd. 
Het Nederlandse volk vertrapt de offers in on
dankbaarheid. Maar toch wil ik boven al dat ge
roep mijn stem verheffen in geloofs-optimisI!lè. Het 
is niet waar. Het kan niet teverg-eefs geweest zijn. 
Zulke offers worden niet tevergeefs gebracht. Als 
deze offers tevergeefs gebracht zouden zijn, zou 
God niet waar zijn. Want velen, zeer velen wisten 
zich door God geïnspireerd tot dit werk. God had 
er Zijn bedoeling mee, om zoveel te vragen. En 
God vergist zich toch niet. Wij zijn zo hardnekkig. 
Wij zullen vandaag zien.. dat hun offer geweldige• 
uitwerking gehad heeft. Maar wij moeten leven 
door het geloof in God. Hij regeert de wereld. Hij 
vorderde de Uwen voor dit machtig grote werk en 
het is een grote genade, dat hij hep. daarvoor ge· 
bruikte. Hij heeft hen in die korte spanne tijds zo 
!._ets geweldig groots gegeven, dat alleen daarom 
het leven het leven waard is geweest. De vreugde 
van het offer is een vreugde, die alles overtreft. 
Zij hebben gezamenlijk duizenden anderen gered, 
lichamelijk en geestelijk. Hun werk tevergeefs ge· 
weesH Het lijkt er alles op, maar het is gelukkig 
niet waar. Het kan ook niet waar zijn, daar staat 
Gods Woord ons borg voor. 
Maar er is meer. Ik spreek nogal veel en dan kom 
ik met honderden jonge menseri in aanraking. En 
dan moet je de gezichten zi.en van die jongens en 
meisjes als ik vertel, wat gebeurd is en waarom 
het gebeurd is. Ze nemen het in zich op en het 
bezielt hen om ook zo ilun leven te geven. Je kunt 

het op hun gezicht lezen, dat het hen ontroert, in 
het diepst van hun ziel. Ja, het draagt vrucht bij 
onze jonge mensen. Zij maken zich klaar tot de 
grote geestelijke strijd, die hen wacht. De offers 
•1an onze kameraden werken bevruchtend in op 
het hart van duizenden jonge mensen. 
Vergeefs geweest� Och praat me 'er niet van. Als 
ill een week met mij op stap was geweest, zou je 
wel anders praten. Dan zou je zien, dat de kracht 
van hun offer vandaag nog doorwerkt in de har· 
ten van duizenden. Luister toch niet naar het ge
kanker van zovelen, die zeggen: Waarom al dat 
werk gedaan, waarom al die offers gebracht. 
Ik zeg U, ze weten er niets van. Ik weet wel, er 
zijn bittere teleurstellingen. Maar bij die berg 
van teleurstellingen wil ik het mooie niet verge
ten, wil ik me voorhouden, hoe ellendig het zou 
geweest zijn, als dit alles niet gebeurd was. Het 
verzetswerk in zijn brede omvang was het licht
punt. temidden van al de misère. 
God heeft gewone mensen tot helden gemaakt. En 
door hun arbeid zijn duizenden moedelozen weer 
bezield. En wanneer vandaag_jonge mensen dit 
werk zich indenken, worden ze in deze beroerde 
tijd weer met moed bezield. U weet toch wel, dat 
onze jeugd erg pessimistisch is. Ze hebben het 
vertrouwen in veel waarden verlorfen. Ze vragen 
zich af: ,.Waar leven we voort' Maar als ze horen 
van onze jongens en meisjes, hoe ze alles uit 
liefde tot Gods zaak, voor Land en Volk hebben 
doorstaan, dan zien ze weer idealen. 
Ze gevoelen: dat was leven. De uitwerking van de 
illegale strijd op onze jeugd is geweldig. Ik vond 
daarom de rondreis door Nederland zo mooi. Dui
zenden hebben we bereikt en naar -ze zelf zeggen, 
weer met moed bezield. Praat me er dan niet van, 
dat de offers tevergeefs zijn geweest. Ze zijn van 
grote betekenis geweest voor de jongens, die toen 
moesten onderduiken. Maar ze zijn van niet minder 
grote betekenis voor onze jongens en meisjes, die 
voor de grootste moeilijkheden en taken staan. 
Maak het hun bekend .Schrijf erover, spreek er
over. Oud-illegalen, jullie hebt een geweldige taak: 
Bederft die nu niet door mopperen en klagen. Dat 
gebeurt maar al te vaak. God heeft jullie een ge
weldige opdracht gegeven in de bezettingstijd, 
maar nu niet minder. Vervult die taak zoals God 
het wil. Willen jullie de nagedachtenis van onze 
kameraden eren, ijvert dan niet in de eerste plaats 
voor een monument in steen, maar voor een mo
nument in geloofsdaden, gedaan in hun geest. 

FRITS DE ZWERVER. 



Ze waren samen uit de trein gespron
gen, - twee Engelse piloten". 

In hun gliders kwamen ze aan, om Hol
land te bevrijden. Ze vlogen laag over de 
vlakke landen, en de vele uitgebreide 
waterplassen, die het vruchtbare Holland
se gebied verdronken. Ze schepten het zon· 
licht op hun wijde, brede vlerken, de 
zweefvliegtuigen, de transportvliegtuigen 
en daar omheen, als zwermen bijen de 
jacht- en gevechtsvliegtuigen, kleine vlug
ge dingen. Toen sprongen ze eruit. .. Jum
ping out", zeiden ze. Ze haddeq er lang op 
gewacht. 
Telkens en telkens weer zou het gaan gP.· 
beuren, maar even zo vele malen werd 
een operatie afgelast: ,.Niet meer nodig" 
- de legers waren al te snel opgerukt, 
achter de Moffen aan, en door de Moffen 
heen. Maar nu eindelijk zou het dan toch
zo ver zijn.
Enthousiast en ietwat opgewonden - al
leken ze ook nog zo kalm ea langzaam,
wctren ze in de gevaairten-voor-de-lucht
gekropen, gewoonlijk een 30 bij elkaar in 
één toestel. Van geringe hoogte wierpen
zij zich neder. De parachute zat vast aan
de romp van het vliegtuig, met een touw 
dat breekt, als daar een mens met vol ge
wicht aan komt te hangen. Zo werd hun 
valscherm dan opengetrokken en beland
den ze veilig op de begane grond. Veilig 
- dat wil zeggen - de één kreeg een
verstuikte voet, en de ander sloeg met zijn
achterhoofd onzacht tegen de onvriende
lijke Hollanèlse bodem; en een derde kwam 
in een boom terecht; en een vierde ..... . 
Maar laat ik van de twee vertellen, die ik 
later leerde kennen. Ze waren beide van 
de Royal Army Medica! Corps, Rode Kruis
afdeling van het leger. De één was dok
ter, en de ander ziekendrager. Bepakt en 
beladen met verband en ook met de han
dige morphinespuitjes voor de vreselijke 
pijnen van ernstige gewonden, met schaar 
en garen, en wat al niet, in hun vele zak· 
ken, {o daalden ze neer. Ongelukkiger
wijze- kwam de dokter precies temidden 
van een groep Hollandse S.S.-ers op_ de 
grond. Het was bij Ede, September 1944. 

Snel zocht hij dekking; maar de dunne· 
berkenboompjes konden hem niet bescher
men of onzichtbaar maken. Een kogel trof 
hem door de arm. Dwars door het vlees en 
door het bot heen . .,Deed het zeer?" vroeg 
ik hem later. .,Just a little twinkly": het 
prikkelde alleen een beetje - was zijn 
antwoord. Binnen enkele minuten was hij 
al in gevangenschap geraakt. In handen 
van de "Germans". Wat zou verder nu zijn
lot zijn. 
Hij werd naar Apeldoorn gevoerd. Daar 
ontmoettte \ij nog velé andere kame:.aden. 
Daar arriveerde enkele dagen later ook de 
ziekendrager, die bij Oosterbeek in een 
verwo")d gevecht gewikkeld was geweast. 
Zijn groep moest zich terugtrekken; kon 
het 11iet houden. Met een afdeling gewon
den bleef hij achter, zelf niet verwond, 
maar tot hun verzorging. Zo kwam ook hij 
t .issen muren, achter wachten. Totdat . : , . 
ja tot dat :i:e ontsnapten. 
Want ze "jumpten" nog eens. Nu µit de 
trein. 
Met een heel kalm gangetje reden de wa
gens, geladen met Britse gevangenen van 
Apeldoorn naar Duitsland, over Zwolle. 

Daar zouden ze verder hun gevangenschap 
uitzitten, als ze er door kwamen. Veel zin 
hadden onze vrienden da:arin niet. Tegen 
schemerdonker begaven ze zich elk op 
eigen gelegenheid, naar een balcon van 
de trein. Daar maakten ze kennis: ,.Wat 
ga je doen?" ,.Jumping out". ,,'Dan gaan we 
samen". En daar gingen ze. Moffentoezicht 

juist niet in de buurt. Dat konden ze ook 
niet gebruiken. Ze rolden aan de kant van 
de spoordijk. Hielden zich daar schuii, 
plat gedoken, tot de trein voorbij was. Toen 
stapten ze gewoon het bos in, een heide
veldje over, kruisten de hoofdweg, en lie· 
pen een uur tut1sen de bomen verder. Eerst 
in Westelijke toen in Zuidelijke richting. Tot 
ze een huis zagen. Even luisterden ze aan 
de vensters. Het was Holiands wat daar· 
binnen werd gesproken. Ze besloten aan 
te kloppen, maakten zich bekend en -
waren welkom. Ze werden geholpen met 
kleren en eten. Toen naar het bos ge
bracht. In huis dat was niet veilig. Maar 
daar temidden van de stammen, dicht in de 
rimboe, daar hadden verschillende jongens 
een schuilplaats gegraven; een hele ka
mer, overdekt met dennebalken, daarover 
grond en mos en dennenaalden. Een dek
sel filet aarde erop, een boompje om de 
toegang af te dekken. Dan zaten ze veilig 
tegen het moffengespuis en hun razzia· 
onhebbelijkheden. Twee dagen. en twee 
nachten vertoefden de "Tommies" in hun 

schuilplaats. Toen werà het gevaarlijk. De 
vriendelijkheid was al te groot en de be
langstelling eveneens. fien vrienden op 
één keer kwamen aan, om eens kennis te 
maken. Dat kon maar even duren, en ze 
zouden weer in handen van de Moffen 
vallen. Dat moest voorkomen worden. De 

"ondergrondse" kreeg er lucht van; en we
besloten ze er weg te halen, na eerst ons 
ervan overtuigd te hebben, dat het werke
lijk Engelsen waren, en geen Duitse spion· 
nen. 
In het schemerdonker werd de tocht naar 
het "hol" ondernomen. 
't Was griezelig duister in dat bos en on
der de' bomen waren ze als het ware 
levend begraven. Bij· een zwak lampje 
maakten we kennis, hadden een gesprek 
Toen besloten we, zo vlug mogelijk weg, 
voordat er anderen kwamen, want die 
mochten niet weten waar ze bleven. Dan 
zou alle moeite, alle voorzorg tevergeefs zijn. 
Dat tot geen prijs dus. We kropen uit het 
gat, vlak achter elkaar. Maar daar had je 
het gegooi in de gla�n. Twee jongens 
kwamen ook nog eens een kijkje nemen. 
Ze beduiden de Engelsen bij hen te blij· 
ven. Wij trachtten echter hen met ons mede 
te trekken. Wat nu te doen in deze jam
mer!ijke situatie. Ons bekend maken, dat 
ging niet. Zo weglopen ook niet. We trok
ken ons terug tussen de bomen, hielden 
even krijgsraad, maar zagen geen uitweg. 
Toen plotseling een inval. Ik spring naar 
voren en ik schreeuw: .,Wir sind Deutschel 
Und Sie?!" Een ogenblik was het doodstil. 
Toen verried een luid gekraak van takken 
en geritsel, dat de vrienden het hazenpad 
kozen! Ze dachten: .. Daar heb je de Mof-

, 

fen .... !" En zij er van door, zo hard als 
ze maar lopen konden. Dat was juist de 
bedoeling, als was het niet de bedoeling, 
dat ze hun gezicht vol met schrammen 
en met bulten zouden hebben, maar 
dat was mijn schuld niet, dan hadden ze 
maar kalmer weg moeten lopen, heel net
jes langs het paadje, en.... niet overal 
dwars door moeten springen. Waarom 
deze haast toc'hl� Ik trachtte intussen hun 
verdergaan nog_ wat aan te moedigen, 
door op Moffenmanier nog een paar maal 
te brullen: .,Halt!" Het hielp niet, ze ver
tikten het om gehoorzaam te zijn. Toen 
aanvaarden ook wij de terugtocht. Die was 
zo mogelijk nog griezelijker en geheimzin· 
niger, dan de heenreis. Men kon geen 
hand voor ogen zien. We liepen soms zo 
tegen een boom op of struikelden over een 
wortel. De beide vrienden van "overzee"
kregen ieder een fiets, en peddelden ach· 
ter mij aan, totdat we veilig in mijn huis 
belandden. Daar zouden ze een paar da
gen blijven. Het is 6 weken geworden. 
Maar gez�lliger logé's hebben we nim

mer gehact 's Avonds kwamen ze bij ons. 
De volgende morgen: Grote razzia van 150

.. groene" in ons dorpje. Wij in de schuil
plaats. De vrouw op de uitkijk. Daar ko
men zo'n paar groenjakken: ,.Is hier al 
controle geweesn" 0 ja, knikt mijn vrouw. 
En zij verder. Op enkele meters afstand 
waren de khaki-uniformen. In ons huis 
hadden we ook nog een anderen onder
duiker. We achtten het beter, dat hij niets 
zou weten. Dus doken de Engelsen onder 
in dubbele zin. Ook in mijn huis voor de 

....... : /) ,_ 
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,.mysterie·i:p.an", zoals ze hem noemden. 
Maar het duurde te lang en het liep in de 
gaten. Op zekere dag kwam de ene onder
duiker den andere tegen. Tableau! 
Tenslotte zijn ze van ons huis uit weer 
verderop gegaan. Na veel omzwervingen 
kwam de één in een rubberbootje (dat hij 
kreeg van een boer, die het haalde uit een 
FJ.eergestort Engels vliegtuig) over de Rijn. 
Via Antwerpen en de R.A.F. was hij Dec. 
1944 alweer thuis, en kon hij thuis plum
pudding eten. 
De andere voer in een kano urenlang tus
sen de beide fronten. Tenslotte wist 'hij de 
andere oever te bereiken. Het was een 

"thrillery adventure" (een opwindend
avontuur) zo schreef hij. Ook hij was in 
Febr. weer thuis en schreef ons vlak na 
de capitulatie een brîef, die ons spoedig 
bereikte, en ons het bewijs bracht, dat ze 
ons niet hadden vergeten. Ze toonden zich 
.,sincerely" dankbaar. 
Maar wat ik zeggen wilde: Ze sprongen 
eerst uit 't vliegtuig, toen ook nog uit de 
trein en eindelijk dan ook nog uit hun 
bootje aan de oever. Dat was hun derde 
.. jumping out" - welgeteld. 
Later volgden nog drie kaméraden een 
zelfde weg! Ik bedoel dan de weg der ont· 
vluchting. Ze klommen uit een raam met 
een laddertje, liepen bijna 30 K.M. en kwa· 
men veilig in mijn woning. Ze hadden mijn 
adres van de zuster in het ziekenhuis ge· 
kregen. Hoe één van deze drie op een 
wanèeling ook nog eens. . . . door een mof 
werd gecontroleerd en er doorglipte dat zal 
ik U nu in den brede maar niet meer ver
tellen. Genoeg zijn U te melden, dat ook 
deze drie veilig en wel door alle "trou
bles" heen zijn gekomen. Ze werden be· 
vrijd door de Canadezen. Het was toen 
April 1945. Ook wij waren toen al vrij. 

Dank zij het moedige optreden, mede ook 
van deze 5 dappere kerels! We denken er 
met plezier aan terug en maakten vrien
den voor het leven! 

NICOL A A S. 

•



Wl;fK ... 

,,1k ken geen beter middel tegen zwaar
tillendbeid en depressie 'dan zo'n verfrissend 
bad in de 'Nederlandse samenleving, zi'cb 
mCJ1.eizaam maar zeker berstellend van de 
ontzettende gevolgen van vijf jaar vijande
li1ke .bezetting, ·roof en pijniging van ziel en 
licbaam•. 

Dit werd in Je Maintiendrai van 26 April ge
schreven en we vonden ons nu eindelijk eens goed 
voorgelicht. Want ondanks de ontzettende gevol
gen van 5 jaar vijandelijke bezetting, wisten we 
niet, dat we nu dagelijks in een bad ons leven 
doorbrachten. Wel, dat we uit de brand maar in 
de kou zaten. 
Ook de pers todht deze week, dat we ons aan 
het "herstellen" zijn. 
Ziet U maar. ..., 
U hebt toch het A.N.P.-bericht gelezen1 dat op
20 April - de verjaardag van "onzen' Führer, 
op een Duitse mijnenveger in Rotterdam de ha
kenkruisvlag is gehesen? Welnu, direct werd 
deze demonstratie de kop ingedrukt: Den cem
mandant werd -. net als aan Arnold Meyer -
gc'.11raagd, of hij er geen bezwaar tegen had, zich 
enkele dagen af te zonderen. 
Wat zou die Duitse bevelvoerder gedaan heb
ben, als wij zoiets in bezettingstijd hadden ge
pleegd? 
Het Vrije Volk schreef in een artikel over "Rechts-

• herstel" op 24· April:

"De practijk is, dat er tot dusverre nog geen 
enkel onroerend goed officieel weer ;in eigen
dom van den vorigen eigenaar is ternggl!
keerd". 

Het bevreemdt den schrijver, dat dit na een jaar 
nog zo kan zijn. Ons niet. Hij had het toch over 
Rechtsherstel! 
Over Rechtsherstel gesproken. ,,Trouw" van 24 
April vraagt of de illegale werkers vergeten wor
den. Het blad schrijft: 

"'J-let gaat deze groep niet om een beloning 
voor ,gedane arbeid. Dat men dit goed be
seffe I het .gaat deze groep er om, dat de ach
terstand, welke zij licbamelijk en materi�el 
beeft verkregen. op zijn minst wordt teniet 
gedaan". 

Wij zijn het .niet met Trouw eens. Het gaat àeze 
mensen er alleen maar om, niet ten achter bij 
anderen gesteld te woi;{ien. En zelfs dat ..... . 
In Strijdend Nederland van 20 April vonden we 
onderstaand kopje: 

W E'J-!R7vtA C'J-1:J S'W ERX ERS XRJJ Q E'N 
RE QERJ'N g SOP DRA C'J-1:J E'N . 

.Aannemers protesteren. 

Het antwoord op dit bericht vindt men in een 
algemeen verspreide foto met onderschrift: 

'Vanaf 1 7vtei zal de nationale bulppo�.tzegel
in vijf verscbillende waarden verkrtJg1<_aar 
worden gesteld. De extra op,brengst komt len 
goede aan oorlogsslacbtof /ers. De symbolieke 
figuur op de in st·aalgravure uitgevoerde ze
gels stort de ontvangen goede gaven over bet 
·vaderland uit.

Wie moeten er anders van hun w'nsten postze
gels kopen ten bate van hen, die ze zelf naar de 
onderoang hebben geholpen? Er zijn verder geen 
niet-:oede" Nederlanders. Kijkt U maar naar 

��at, ;olgens Strijdend Nederland, den Doolaard 
in zi in nieuwste boek gezegd heeft: 

Er is maar ééll nieuwe orde . . . . I 
'.Het verzet, de i2iel van ons volk". 

Heel ons volk verzette zich toch inderdaad tegen 
zijn doodsvijand: ...... de honger. 
De Patriot van 24 April beweert: 

..11lestelijk Wederland beeft van de bloem
bellen, die thans 'În het brandpunt van de 
belangstelling staan, nog altijd· een bijsmaak
je. '}{et is nog maar een paar jaar geleden, 
dat de bollen ons tot voedsel dienden. Er is 
toen naar schatting vier millioen k.g. bollen 
- dat zijn ongeveer 140 milHoen bollen( -

geconsumeerd, be� grootste gedeelte van het
geen toen eigenlijk voor export bestemd was".

Denkt U eens in: 4.000 ton tulpen, narcissen en 
hyacinthen zijn door onze magen gegaan. Geen 
wonder, dat in deze dagen vele dingen bloemrijk 
in de pers herdacht worden. 
De bevrijding, de voedselbombardementen, de 
illegale ,pers, ja zelfs onze gevallenen. Onder de 
kop: 
"Een doden-appèl ten politie-burele", schreef de 
Nieuwe Apeldoornse Courant op 18 April; in haar 
verslag van de rede door Commissaris ]. S. de 
Jong tot de manschappen gehouden: bij de ont
hulling van een gedenksteen: 

"'Wij hof:Aen, dat bij het zî,en van die steen 
'Uw voorbeeld ons zal inspireren tot goede 
eu mooie gedachten en dar het ons zal aan
zetten f'()f daden, die 1zulfen sieren manntn 
van eer". 

Alles is relatie{. Wellicht zouden er in deze tijd 
van zuivering onder de politiemannen "Schalk
haarders" kunnen zijn geweest. En die staan toch 
zeker te wachten om daden van "moed, beleid en 
trouw" te verrichten ...... 

Neen, opwekkend is onze pers helaas niet in 
deze zonnige dagen. 
Behalve wanneer het de bevrijding betreft. Dan 
denken wij weer terug aan den eersten Canadees, 
den laatsten Mof, het eerste pakje Engelse siga
retten en de laatste, die we oprookten. 
Gelukkig dat er nog mannen zijn, die door hun 
geloof staande zijn gebleven en dat door Gods 
genade zullen blijven. 

,Jan Schouten bleef "Jan Schofften" 
schreef "Trouw" van 24 April. En uit dit artikel 
leren wij, dat dit betekent: Dat zijn redevoeringen 
en zienswijzen met hun tijd zijn meegegaan. Maar 
wel is hij behoudend in de principes, behoudend 
ook in de innerlijke rust", ging het blad verder. 
En wij weten het: Zolang dergelijke mannen in 
alle kringen nog bestaan, zolang zal ook ons volk 
sterk blijven. 
Al moet deze persrevue vaak in mineur gestemd 
zijn, we zullen toeleven naar het ogenblik, dat 
we kunnen zeggen: 

,,Nederland is werkelijk vrij!" 
P. P. 

EEN JAAR VREDE 

• 

MAAR WAT KLEEDT ZE ZICH NOG RAAR 



,,STEFKE'' (Vervolg pag. 1) 

die de O.D. had georganiseerd en de bak
ker, die zijn rol in het natura-apparaat 
had gespeeld. De duik-kapelaan en de ge
reformeerde dominé. De pilotenhelper en 
de persman. Daar waren ook de moedige 
helpsters onzer gevangen vrienden: de 
representanten van het Vughtse Rode 
Kruis en het stationswerk. 
Hare Majesteit had - zoals elders - de 
wens te kennen gegeven om met de ille
gale werkers alleen te zijn. De wn. Com
missaris der Koningin en de wn. Burge· 
meester trokken zich terug. Zelfs de Hare 
Majesteit trouw begeleidende adjudant 
verdween. Op het ongedwongen verzoek 
van Hare Majesteit belastten de genodig
de dames zich met het serveren van de 
thee en de gereedstaande diensters wer
den weggezonden. We waren "onder ons"! 
Alleeil Minister Beel. uit eigen rijen. voort
gekomen, bleef in ons midden. We vormden 
een ,gezellige kring. 

En toen gebeurde het, dat aan Stefke ge
vraagd werd om iets te vertellen over de 
wederwaardigheden der K.P. .,Margriet". 
En luitenant Stefke sprong op en ging in 
de kring staan in de houding vóór het ta
feltje van de Hoge Vrouwe. En onqpgesmukt 
en zonder omhaal vertelde hij van de ge
vallen jongens en de gevechten om Den 
Bosch. Een eerlijk verhaal van een een
voudigen volksjongen . . . . Aan het eind van 
zijn korte verhaal gekomen zei Stefke, dat 
zijn "jongens" hem gevraagd hadden een
cadeautje te geven aan de Koningin. En 
Stefke hield met zijn linkerhand de rand 
van de rechterbroekzak terug en met zijn 
rechter tastte hij diep daarin - ge weet 
hoe diep die uniformzakken zijn - en uit 
het diepste viste hij een klein doosje op. 
En probeerde het open te maken. Maar of 
het kwam van zenuwachtigheid of emotie, 
ik weet het niet, het vlotte niet goed. En 
toen zei Hare Majesteit: .,Wacht Stefke" -
.,Stefke" zei Zij, ik heb ·het zelf gehoor�; en allen die erbij waren. - .. Wacht Stefke 
zei de Koningin, .,ik zal U helpen". - En 
Zij, de Landsvrouwe, nam het doosje uit 
Stefke's onwennige handen en maakte het 
zelve open. En Stefke ver_tel?e de . Lands
vrouwe, c;l.at er vi}f draagms1gnes mza�en, 
vijf zilveren margrieten "één voor U, Ma1es
teit, één voor de Prinses en drie voor de 
kleine Prinsesjes". 
En toen zei de Koningin: .,Dat is veel te 
mooi, Stefke, dat had U niet mogen doen. 
Die had U niet van zilver mogen laten ma
ken; eenvoudig aluminium of blik was goed 
genoeg geweest. Want de waarde van dez� 
margrieten is niet daarin g�legen, dat zij 
van zilver zijn, maar dat z11 het er.eteken
zijn van een zo dappere K.P. als ae K.P. 
"Margriet". Ik beschouw het als een hoge 
ondersc;heiding 'deze te mogen ontvangen 
en ik verzoek U, Stefke, mij zelve die onder
scheiding te geven." 

En de grijze Vrouwe, Die alle zorgen van 
een heel volk te dragen heeft, stond op en 
ging in de kring der ill1;gale werkers staan, 

· in stram militaire houding, en de Common·
dant van het derde bataljon Stoottroepen,
de eenvoudige, eerlijke K.P.'er �tefke,
speldde de zilveren margriet op de lmker
revers van de mantel van Wilhelmina, 
Koningin der Nederlanden, . ..
En Stefke- zelve stamelde: .,Majes�eit, ve�l
kan ik niet meer zeggen, maar dit z�g ik
U: wij blijven U trouw .... trouw tot m de
dood." . 
En met beide handen greep de Koningin 
de hand van Stefke en dankte hem. . 
Ik schaam mij niet te zeggen, dat ik tranen 
gezien . . • . en gevoeld heb. 

Nog geen uur later vielen er granaten op 
de"inmiddels verlaten markt. 

KEES N.B.O. 

VOLK VAN NEDERIJAND 

Nederland is heden een jaar bevrijd. Een jaar vol zegening, een jaar ook van veel 
onheil. Zo ooit, dan gaan heden gevoelens van dank uit naar hen, die deze vrijheid voor 
ons hebben bevochten: de soldaten onzer vrienden, de strijders ook die vielen op het 
front van het binnenlands verzet. De voormalige illegaliteit, die haar liquidatie zo 
spoedîg mogelijk beëindigd wil zien, gedreyen door hetzelfde verantwoordelijkheidsge
voel, dat haar bezielde in haar strijd tegen den bezetter, wil. in het openbaar verant
woording afleggen. Zij stelt zich daarbij niet tegenover doch rn het Nederlandse Volk. 
Voortgekomen uit dit volk heeft zij tijdens de bezetting de strijd daarvoor gevoerd en 

.na de bevrijding heeft haar het eens gestelde ideaal onverzwakt voor ogen gestaan; de 
eendracht en saamhorigheid van alle Nêderlanders in een maatschappij, waarin geeste
lijk en stoffelijk ieder onderdaan zo spoedig mogelijk geheel zichzelf. zou kunnen zijn. 
Wegens de schending van de vaderlandse plicht en eer en als ommsbare voonvaarde 
voor de gezondmaking van ons volk was de zuivering noodzakelijk. Is wellicht regerings
beleid ten deze in menig opzicht te kort geschoten, mede doordat de in het Neder
landse volk zelf levende krachten niet toereikend bleken, - in het bijzonder wordt zij 
ondermijnd door machten, die onmiddellijk na de bevrijding het eigen- of groepsbelang 
- hoger stelden dan het welzijn van het volk.
Enerzijds is daardoor de g�zondmaking van het Nederlandse volksbestaan _ geremd, 
anderzijds worden hierdoor spanningen opgeroepen, welke door hoe nobele motieven ook 
gedragen, desalniettemin een onrust en onbevredigdheid �innen bepaalde volksgroep�n 
bestendige_n, die een gezond herstel belemmeren. Het ZtJn deze. 2:elfde machten die 
hebben getracht een aantal in een rechtsstaat ontoelaatbare handelmgen als moorden, 
corruptieve practijken en zwendelaffaires op rekening van de i�galiteit te schuiven.
Waardig, maar ook met verontwaardiging wijst de v�ormalige illegaliteit èe�e verdacht
making ván de hand en zij wenst met nadruk openlijk te verklaren, dat z11 deze han-
delingen onvoorwaardelijk afkeurt. 
De werkelijkheid van vandaag is al een geheel andere dan h_et droombeeld .�an een 
vernieuwd Nederland dat alle Nederlanders vereend in de hitte van de stnJd, voor 
ogen hebben gehàd. Een beeld dat blijkbaar o�k, de Londense regering .�eef� ge(rnesterd,
toen zij beloften heeft gedaan die zij onder druk van de barre werkeh1khe1d met heeft 
kunnen inlossen. 
Toen de vijand op mensonterende wijze ons volk naar het leven stond, en zijn _bestaan 
bedreigde, verzette het Nederlandse Volk zich als één man, om zijn mannen en Jongens, 
zijn vrouwen en kinderen, zijn kracht en zijn hoop, te vrijwaren voor de on_dergang .. 
Nog steeds staan dezelfde waarden en werkelijkheden op het spel. thans met bedreigd 
van buiten af, maar van binnen ,uit. Het is ditmaal niet de baatzucht van een v�eemden 
overheerser het is het tomeloos verlangen naar het behoud of de yerwervmg van 
machtsposi�ies ten eigen ·�te, slechts rèchten opeisend, maar plichten schuwend eigen· 
belang. De Duitser heeft niet alleen het Nederlandse rechtsgebouw gesloopt, maar meer 
nog het rechts besef der burgers geschonden.. . . . Het is dan ook niet genoeg wanneer allerle1 mstanties trachten dit rechtsgebo�w �eer 
op te trekken. H,et is veeleer noodzakelijk dat iedere burger van Ne�erland m zich
zelve aankweekt en versterkt het ook in hem geschonden besef en begnp voor orde en 
recht en waarheid op welker eerbiedigino elke samenlevjng behoort te zijn gegrondvest. 
Slechts door iede;s persoonlijke inspanning kan dit voor de Nederlan�se sa_m:nleving 
worden bereikt. Dit is niet de zaak van de Overheid noch. de taak der 1llegalite1t, noch 
van welk deel van het volk ook!. 
Het i!I de plicht van het gehele Nederlandse volk. 
Aldus kan bereikt worden - en moet bereikt worden, het ideaal van dat nieuwe 
Nederland dat Neerlancls' beste zonen voor ogen heeft gestaan, toen zij in de lopen 
staarden �an de geweren van !nm belag�rs. Een ideaal, dat zij met hun �loed b�zegel
den en waaraan op deze dag ieder Nederlander zijn oprechte trouw opmeuw dient te
bevestigen. 

DE G.A.C. EN G.0.1.W. 

Een K.P.er uit Tiengemeten 
Wou eerst van· 't gedenkboek niets weten 
Ma.ar hij heeft-zich bedacht 
En schreef onverwacht 
Een verhaal om nóóit te vergeten. 
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JAN KAPER. 
(Blonde Jan) 

I
Jan heb ik voor het eerst ontmoet in,het 
begin van 1944 in de kamer van een 

I 

LO-contactpunt te Akkerwoude, gemeen
te Dantumadeel. Onze KP-groep moest 
uitgebreid worden en Jan was één van 

I
de nieuwen, die zich spontaan opgaf. Hij 
was een ondergedoken politieman, die 
reeds in 1943 door de Duitsers gezocht 
werd en die hem staatsgevaarlijk ver
klaarden. 
Ik leerde Jan kennen als een felle hater 
van het nationaalsocialisme. Eén die al 
het onrecht, dat gebeurde onmogelijk 
aan kon zien, zonder iets te doen. 
Jan voelde zich tot het KP-werk aan
getrokken; hij wist, dat het gevaarlijk 
werk was, maar hi.j was er ook van over
tuigd, dat het moest gebeuren en aan
vaardde alle consequenties dienaangaan
de. Er ging veel initiatief van hem uit. 
Hadden wij een tekort-aan wapens, Jan 
wist er raad op. Met een paar andere 
KP-ers ging hij er op uit naar een 
dorpje in het Noorden van Friesland en 
wist daar een politieman te wonen, die 
nu niet bepaald bij de "goeien" gere
kend kon worden. Hij had de sleutels 
in handen weten te krijgen, terwijl het 
gezin niet thuis was en de jongens kwa· 
men thuis met een compleet politie-uni
torm en bewapening. 
Steeds was Jan er op uit om den ge
haten vijand afbreuk te doen. Nog hoor 
ik hem zeggen: ,,Moeten wij onze han
den nog langer thuis houden van die 
vuile landwachters?" Jan was fel, im
pulsief en hij wilde, dat alle Nederlan
ders zo waren geweest. Dat bewees hij, 
toen bij een paardenvodering een slap
peling de formulieren moest rondbren
gen. Jan erop af. De kerel werd gedwon· 
gen de nog aanwezige papieren af te 
geven en de reeds bezorgde weer terug te 
halen. Opnieuw had Jan de plicht tegen
over het Vaderland aan een ander bjj
gebracht. 
In September 1945 is Jan overgegaan 
naar de Gevechtsgroepen te Dantuma
deel, waarbij hij groepscommandant 
werd. Vooral in de laatste weken voor 
Friesland's bevrijding heeft Jan volop 
sabotage helpen plegen. Jan vond zijn 
einde, toen hij tijdens de bevrijding in 
gevecht gewikkeld raakte met twee Duit
sers aan de Achterweg te Murmerwoude. 
Ze waren Terscholen in de z.g.n. ,,put· 
jes", gegraven door die goeie en gewil
lige Nederlanders. 
Hetgeen hij altijd zo verafschuwde is 
hem tenslotte nog noodlottig geworden. 
De KP-er Jan Kaper stierf als soldaat, 
als een held, voor zijn Koningin en 
Vaderland. 

PIEKE. 

HARMEN VISSER 
(Oom Willem) 

De 20ste December 1945 hebben wii hem definitief ter 
- ruste gelegd op het mooie rustige kerkhof van Oudmirdum,

onzen Oom Willem. Nu rust hij in de Friese grond, die hit
geboren Fries, zo lief had.
Op die dag, is het ons - zijn makkers - of, zoals hij
ons noemde: ,,zijn jongens", weer helder voor ogen ge
komen, wat hij voor ons betekend heeft en hoezeer wij in
hein onzen onbetwisten leider voelden in het verzet tegen
den vijand. 1 
Midden in de oorlog werd hij als opperwachtmeester der
Marechaussee overgeplaatst van Urk naar Vollenhove. En
al spoedig, hoewel hij zichzelf nimmer op de voorgrond
drong, nam hij onder ons en in het verzet tegen den vijand
een grote en vooraanstaande plaats in. Rustig en kalm zag
hij de meest gevaarlijke karweitjes onder ogen en nimmer
werd er een vergeefs beroep op hem gedaan.
"Nu, dan mot het maar even wezen", was zijn stereotype
antwoord. Hij ging en volbracht wat men van hem vroeg.
Belast met de geregelde bewaking van het Distributiekan
toor te St. Jansklooster, bewees hij in die functie de LO
onschatbare diensten. Of het in het verschaffen van pa
pieren, de verzorging v:it\ onderduikers, hulp bij droppings
of het "kraken" van magazijnen enz. was, altijd stond Oom
Willem klaar.
Is er wel één terrein op het wijde veld der illegaliteit ge
weest, waarop hij zich niet bcwt.og?
Groot was de schrik toen hij 14 Dec. 1944 door de SD
gearresteerd werd enin de kazerne te Steenwijk werd in
gesloten, maar met een berekening en koelbloedigheid, die
vriend en vijand verbaasd deden staan, wist hij zichzelf in
de nacht van 20 op 21 Jan. 1945 "te bevrijden en onmid
dellijk toog hij weer aan het werk.
Groot was zijn blijdschap toen hij op 15 April 1945, als
afdeltngs- en plaatselijk Commandant der BS., Groep Vol
lenhove, de bevrijders mocht begroeten, ;;adat de B.S. onder 
zijn leiding Vollenhove zelf bevrijd had. Dit was de glorie
dag van zijn leven. Helaas heeft hij het niet lang mogen
overleven. Op de morgen van de 16de April 194 5, sneuvelde
hij, na de bevrijding van Kuinre, in een gevecht tegen
Hollandse SS-ers te Schoterzijl.
Het einde van een leven, dat veel betekend heeft en nog
had kunnen betekenen. Welk een rust ging van hem uit.
Voor niets en voor niemand bang; stoer, recht door zee,
koppig, eenvoudig als Friezen zijn.
Uiterst rechtvaardig en daarom soms wat hard lijkend,
maar toch, wie hem beter -kende, wist hoe een groot en be
grijpend en medelijdend hart in hem klopte.
En bovenal een man van een groot geloof, die zich juist
in zijn verzet een soldaat van Jezus Christus wist. Daaraan
ontleende hij zijn kracht en rust ook onder de moeilijkste
omstandigheden. Zo staat hij voor ons als een lichtend
voorbeeld. Zo was hij een vriend, een vader haast voor ons
en toch onze onbetwiste ]eider. God heeft gewild, dat juist
hij zou vallen en heeft hem de kroon gegeven, die wij hem
hier niet konden geven. Soms zijn we er blij om, in de chaos
en het onrecht onzer da"gen, dat God Oom \'Villem hiervoor
bewaard heeft. Hij is daar waar de Koning heerst. Dit
trooste zijn vrouw, die met kind en pleegkind is achter
gebleven.
En wij, Oom Willem, herhalen de belofte, aan Uw laatste
rustplaats vernieuwd: ,,Wij zullen de fakkel van de strijd
voor Recht en Gerechtigheid verder dragen, in gehoorzaam
heid aan Jezus Christus, onzen Heer.'' Hij geve ons daartoe
de kracht.

KAREL. 

GERRIT BRUSSE. 

Men zou boekdelen kunnen wijden aan 
het verzet in ons land, dat bedreven werd 
door die stille figuren op de achtergrond. 
De mensen, die, ieder in hun eigen om· 
geving de stroohalmen waren, waaraan 
de tnassa zich vastklemde, in haar angst 
voor den onderdrukker. 
Het verborgen gebleven heldendom, dat 
zich, vaak eenzaam en zonder organi
satieverband wist te handhaveri door hun 
voorbeeld gevende, vaderlandslievende 
houding. 
Tot deze groep behoren ook de strijd
sters en strijders bij de distributiedienst. 
De ambtenaren, die bij -iedere uitreiking 
vrijwiHig grote risico's lipen om hun 
medemensen te helpen. 
Zij waren het, die steeds voor de S.D. 
een gemakkelijk te grijpen prooi waren, 
die aan geklets en verraad van hun 
,,collega's" elk ogenblik bloot stonden. 
Eén dier dapperen was Gerrit Brusse. 
Ook hij had als distributie-ambtenaar in 
de gemeente Wisch zijn plicht tegenover 
de onderduikers gedaan goor iedere 
maand opnieuw talloze bonkaarten in 
hun. handen te stellen. Begin Mei 1944 
liep het mis. Hij werd gearresteerd en 
overgebracht naar Kamp Vught. Man
moedig wist hij bij zijn verhoor te zwijgen 
over het verzetswerk bij de distributie
dîenst, zodat• daar de mooie arbeid on
gehinderd kon worden voortgezet. Van 
Vught werd hij naar Oraniënburg en 
later naar Rathenau doorgestuurd. 
Gerrit Brusse heeft de bevrijding mogen 
beleven en zag de zijnen nog terug. Maar 
deze aardse verlossing mocht hij helaas 
niet lang genieten. Deze eerlijke strijder 
voor ons land en volk stierf, na eerst· 
in de bezettingstijd veel geleden te heb
ben. 
Moge het de jonge weduwe en zijn fa
milie tot troost zijn, dat Gert thans be
vrijd is door God, die in Zijn Genade 
allen, die tot Hem kwamen, met liefde
volle Hand de zorgen ontnam. Hij kreeg 
de grootste beloning, die hem kon te 
beurt vallen. 

P. 

1 



531 E. JONGSTRA, hoofd 
der school te Zwart
sluis, geb. 11 Maart 
1902, werd 20 Juli 
1944 gevangen _geno
men. Ging van Zwart
sluis naar Zwolle, 
daarna Arnhem na 5 
weken werd hij naar 
Amersfoort vervoerd. 
Vanuit Ameç;foort van 
hem :z:clf niets meet 
gehoord. Volgens het 
Rode Kruis is hij haif 
October vervoerd naar. 

Duitsland, waarschijnlijk Hamburg. 
532 CORNELIS NICO-

LAAS SÇHRAVEN, 
geb. 17 April 1917 
Breda, café-houder. 
Gearr. 26 Aug. 1944 
door SD. Via Amers
foort, Neuengamme, 
Hussum, weer naar 
Neuengamme. Gevan
gennummer in Amers
foort 6688. Van Neuen
gamme naar Meppen. 
1 April 1945 op trans
port gesteld. Sindsdien 
ontbreekt elk spoor. 

Sinds arrestatie geen enkel bericht van hem ont
vangen. 

533 JAN GOUMAN, geb. 
13 Juni 1916, als 
marechaussee g_ediend 
te Brunssum, laatst te 
Hoogerheide, van daar 
ondergedoken, op 27

Juli 1943 te Gronin
gen, vandaar gegaan 
Nov. 1944 naar Tiëf, 
daar overgcvarén tus
sen 1 en 15 Nov. 
aangekomen te Wamel. 
Was in gezelschap 
van Wijdeveld en 
Wobbus uit Hoogkerk, 

Groningen, van wie ook nog niets bekend is. 

A.Ue leden van de 

Oud-KP-;;-roep Eda1n 
• 

worden er aan herinnerd, dat op Vrijdagavond 
3 Mei, in het kader der bevrijdingsfeesten, een 
kranslegging zal plaats vinden op de graven de,· 
gevallenen, in oorlog en bezettingstijd. Vertrek 
7.15 uur vanaf Westerbuiten (Aramplein). Iedere 
oud-KP-er wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn. 

OUD-KP EDAM. 

door den Heer Joekes aan den Kamer
voorzitter een herinneringsprent is aan
geboden naar aanleiding van een voetbal
wedstdjd, destijds gespeeld in het Gijze
laarskamp te Gestel tussen Kamerleden en 
mensen van de pers. 

de zwemmer Gerritsen, die destijds voor 
de Nationale Jeugdstorm in Milaan start
te, onlangs weer als Amerikaans zwemmer 
onder de naam Garritsen aan een wedstrijd 
hier te lande deëlnam. 

een vos wel zijn haren kan verliezen, maar 
dat-ie dan nog even goed kan zwemmen. 
de Hoge Veluwe tegenwoordig Mooker
heide heet. 

men het er niet over eens is, of het nu Coen 
of Koenraad is geweest, die in 1619 Ba
tavia stichtte. 

bij een overval op een P.B.H. de c,verval
lers een briefje achterlieten: .. Pas op, tijd
bom". 

de S.O. eerst een paar dagen later met het 
onderzoek durfde beginnen en geen bom 
aantrof. 

we nog steeds wachten op Uw gegevens 
voor het Gedenkboek. 

we op 27 Juni onze landdag houden. 
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& »· 'Y E R T E • T I E I 

Oud-LO-er zoekt voor zich en zijn vrouw (geen 
kinderen) in verband met zijn werk, met spoed 
een paar gemeubileerde kamers met keuken of 
met gebruik van keuken te Rotterdam (liefst om
geving Hillegersberg). Wie kan hem hieraan hel
pen? Brieven onder nr. 151 a.d. blad. 

Biedt zich aan op boerderij, waar een goede toe
komst mogelijk is, als Bedrijfsleider een gedupeerd 
jongeman, leeftijd 24 jaar, Israëliet, jarenlang on
dergedoken geweest, 6-jarige ervaring op bouw
en weidebedrijf. Zeer gunstige referenties. Brie
ven onder nr. 152 a.d. blad. 

Oud-KP-er, gehuwd, .zoekt door omstandigheden 
verandering van werkkring, liefst als boswachter, 
wil zich ook inkopen in bestaande zaak. Prim.i. 
referenties. Brieven onder nr. -153 a.d. blad. 

TIJE VAN DER LAAN (Jopie) 
en 

JANNETJE DE VRIES 

geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis 
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol
trekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 
2 Mei a.s. 's middags 2 uur. 
Kerkelijke bevestiging half drie n.m. in de Geref. 
Kerk te Bergum door den Weleer. Heer Ds. Nawijn. 

16 April 1946. 
Garijp 124, 
Bergum, Lageweg 115. 

Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag in 
Café Zandstra, 's avonds 7.30 uur. 

De 13e Mei hopen wij met onze geliefde ouders 

J. RUSSCHEN (Peter C.D.K.)
en 

W. RUSSCHEN-HARTHOLT

hun 25-jarige echtvereniging te gedenken. 

Wolvega, Mei 1946 . 
Sleeswijklaan 7. 

Hun dankbare kinderen, 
Annie en verloofde. 
Jannes.· 

Receptie vanaf 12 ur in hotel "De Kroon". • 

Ondertrouwd 

TOON DE VOS (Frans de Weber) 
en 

TONIA KLEVER (Willy van Meren) 

Huwelijksinzegening de 22e Mei 1946 te 10.00 
uur in de Parochiekerk van St. Victor te Benschop. 

1 Mei 1946. 

Hekendorp 1 32 . 
Benschop 361. 

Toekomstig adres: Benschop 361. 

Bij de economische recherchedienst te Utrecht 
kunnen geplaatst worden rechercheainbtenaren. 
Gegadigden moeten een onberispelijk verleden 
hebben, vlot stylist zijn en 5 j. H.B.S. of een 
daarmee gelijk staande ontwikkeling bezitten. 
Zij die in handel of industrie zijn werkzaam ge
weest en gedurende de bezetting illegaal hebben 
gewerkt genieten de voorkeur. 
Voor hen die blijk geven daartoe geschikt te zijn ! 
bestaat de mogelijkheid over te gaan naar de � 
Politiedienst. i 

Salaris f 2600-f 3200 p. j. 

Voor origeh. vermeerderd met 10%. 
� 

Voor geh. vermeerderd met 15-19% + f 150.- f 
voor elk kind beneden de leeftijd van 18 jaar. �

Sollicitaties te richten aan het Hoofd der Econo- ::::· 
mische Recherchedienst: Maliebaan 1, Utrecht. �
Bezoek: alleen na oproep. à 



lANO(WK5 ORQ'ANIIATI, VOOR 

HULP AAN ONDERDUIKERS 

*ILLEGALITEIT EN POLITIEK
Wanneer we uitsluitend afgaan op de letter
lijke betekenis van deze beide bovengenoemde 
begrippen, dan zouden we er met betrekkelijk 
weinig moeite een tegenstelling tussen kunnen 
ontdekken. 
Onder· ,,politiek" verstaat mén immers alles 
wat samenhangt met ons staatkundig leven en 
de lezers van "De Zwerver" zullen het, alle 
verschil in levens- en wereldbeschouwing ten 
spijt, ongetwijfeld hierover eens zijn, dat de 
.Staat moet wordèn bestuurd naar de begin
selen van recht en wet. 
En de illegaliteit? •
Dankt zij haar naam niet aan de strijd "tegen 
dr wet", is zij niet "onwettig" in hoge mate? 
In verkondig echter geen nieuwe dingen, wan
neer ik nog eens met nadruk de stelling v@r
dedig, dat in de jaren van onderdrukking en 
tyrannie, het juist de illegaliteit is geweest, 
die onafgebroken en ten koste van zware of
fers de strijd voor de handhaving van recht 
en wet heeft gevoerd. 
fs ziL ondanks veel zwakheid en gebreken, niet 
een beschamend voorbeeld geweest voor vele 
rl:'cl-nerlijke inst::mties, op wi� toch in de err�rt> 
plaats de plicht had gerust een vlammend pro
test te doen horen tegen de voortdurende rechts
verkrachting waaraan ons volk 5 jaar achtereen 
ten prooi is geweest? 
Neen, de naam )!legaliteit" past ons niet en 
het burgerrecht dat deze term heeft verkregen, 
is in zekere zin te betreuren. 
Van een tege11stelli11g tussen politiek en ille
galiteit kan dus geen sprake zijn. 
Er zijn echter ook verzetslieden, en men vindt 
ze zowel buiten als binnen de grenzen van 
ons vaderland, die een zeer nauw verband leg
gen tussen beide begrippen. 
In de ondergrondse strijd hebben de mensen 
van het verzet niet alleen geleerd de vuurwa· 
pens te hanteren, maar het was dikwijls ook 
nodig de geestelijke wapens te gebruiken tegen 
de tijdelijke machthebbers, die meestal met 
overmoed en eigenwaan trachtten goed te ma
ke1\ wat zij aan recht en 'kennis te kort kwa
men. 
Met geweld van wapenen, maar ook op andere, 
dikwijls nog doeltreffender wijzen werden 
maatregelen van de ,. Overheid" onmogelijk ge; 
maakt en wij voelden ons daarbij geen ogen
blik als· overtreders, maar veeleer als handha
vers van het recht. 
Nu het normale leven, zij het dan ook nog 
niet' in alle opzichten, is teruggekeerd en wij 
weer van een wettige overheid kunnen spreken, 
valt het sommige ,oud-illegalen wel eens moei- · 
lijk de weg terug te vinden. 
Vooral wanneer zaken als zuivering en berech
ting, die hen zeer ter harte gaan, niet worden 
opgelost op een wijze, die hen als juist voor
komt, sluiten zij zich opnieuw aaneen en trach
ten zij door daadwerkelijk en soms vrij hard
handig optreden hun eisen kracht bij te zetten. 
Ik wil voorop zetten, dat hun ontstemming 
meennalen volkomen begrijpelijk is. Maar dat. 
rechtvaardigt in genen dele, het eigen rechter 
speler\ waarvan we ook hier te lande telkens 
weer symptomen zien opduiken. 
Een dergelijk 11contact" tussen de illegaliteit en 
het staatsbestuur moeten wij met klem afwijzen. 
Als de verzetsmensen met dit doel zich zouden 
gaan verenigen tot het bereiken of verhin) 
deren van bepaalde maatregelen op het ter
rein van ons volksleven, is daarmee mijns in
ziens de eerste stap gezet op een heilloos pad. 
Van een politiek samengaan van de verschil
lende schakeringen uit de verzetsbeweging zal 
alleen daarom reeds geen sprake kunnen zijn, 

omdat de politieke uitgangspunten zodanig uit
eenlopen, dat over bijna alle punten van prac
tisch staatsbeleid verschillend wordt gedacht. 
Er is echter een derde verband tussi:n politiek· 
en illegaliteit of liever: het behoort er te zijn. 
En daarover willen we het deze week voorna
melijk even hebben. 
De jaren, waarin wij met verzetsmensen uit 
allerlei kringen schouder aan schouder streden 
tegen de onrechtmatige overheid, zijn geen 
verloren jaren geweest, al hebben ze onze 
maatschappelijke carrière meestal vertraagd en 
in sommige gevallen zelfs gebroken. 
Deze strijd heeft ons geleerd, dat er hogere 
waarden zijn dan geld en goed, dan persoonlijk 
gemak en voordeel. 
Hij heeft ons waardering bijgebracht voor de 
levensbeschouwing van andersdenkenden met 
wie we in nationaal opzicht, één front vorm
den tegen den onderdrukker. Hii heeft ons 
ertoe gebracht, met wegcijfering vàn eigen be
langen ons volkomen te geven voor onze land
genoten, die in nood verkeerden. 
Hij heeft ons sociaal besef ongemeen verdiept. 
Hij heeft - last not least - onze belangstel
ling in en onze kent , �an het politieke en 
maatschappelijke leven, binnen en puiten onze 
grenzen, in vele gevallen zeer vermeerderd. 
Vrienden, nu onze illegaliteit is beëindigd, zou 
ik U met klem willen opwekken. deze nieuwe 
verworvenhegen niet te laten verschrompelen 
door U terug te trekken in Uw isolement. 
Ge weet het, gaven die niet gebruikt worden, 
gaan op de_. duur verloren en onze na-oorlogse
maatschappij heeft ook aan Uw gaven drin
gend behoefte. 
Hoe ge die dan kunt aanwenden? 
Wel, begin eens, als ge dat nog niet gedaan 
hebt, met U te interesseren voor de politieke 
strijd van onze dagen. 
Er is op staat.kundig gebied een grote lauw
heid te bespeuren. 
Terwijl ik dit schrijf, scheiden ons nog enkele 
dagen van de datum van 17 Mei, waarop voor 
het eerst na 9 jaar ons volk weer in vrijheid 
zal kunnen oordelen over de koers, waarin het 
de volgende jaren geleid wenst te worden. 
Maar van een intense verkiezingsstrijd merkt 
ge nog weinig. 
Zou één van de oorzaken daarvan ook kunnen 
zijn, dat de . voormalige illegalen zich te veel 
afzijdig houden van het staatkundig gebeu
ren? 
Wij houden ons in "De Zwerver" natuurlijk 
ver:� van ied:.re rropag�nda voor een bepaalde
politieke· parttJ o nchtmg. 
Maar wel menen wij er goed aan te doen, juist 
in de vertrouwde kring, die door de lezers van 
dit blad omspannen woedt, een lans te breken 
voor de partiL waartoe ook gij, lezer, behoort 
en die ook U nodig heeft. 
Wat zegt U? Behoort ll tot geen enkele partij? 
Geeft U dan re·kenschap van de strijd, die ge
voerd wordt en bepaal daarna Uw keuze. 
U zult, wanneer U op 17 Mei van Uw rech
ten als staatsburger gebruik gaat maken, toch 
niet luk-raak Uw stem geven aan den eersten 
den besten candidaat, wiens naam U te binnen 
schiet? 
ll wilt toch niet tot de kleurloze middenstof 
gerekend worden? 
Verberg Uw gaven met onder een korenmaat, 
maar werk mede aan het handhaven van recht 
en wet, een ieder in Uw eigen kring. 
Dan zult ook gij het juiste verband tussen 
politiek en illegaliteit hebben gelegd! 
Amsterdam. 

J. A. VAN BENNEKOM. 

/ 
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GEDACHTEN BIJ ONZE VLAG 
Lange jaren is de rode baan van onze vader
landse driekleur op de eerste Mei alléén uit 
passagieren gegaan. Het was een formele af
scheiding. Het wit en het blauw van de vlag 
waren op die dag in geen velden of wegen 
te bekennen. Als op de Prinsessedag de dei
nende vlaggenzee onze straten verlevendigde, 
dan werden aan de avond van die dag de 
driekleuren zorgvul\iig binnengehaald. Op de 
morgen van de nieuwe dag kleurde het rood 
het stadsbeeld. 
Dat alles is dit jaar anders. 
Wij zijn deze gehele week van 30 April tot 
4 Mei gaan zien als een week van gedenken 
van onze nationale wedergeboorte. De vlaggen 
van de Prinsessedag werden ditmaal niet in
gehaald, doch bleven wapperen tot deze week 
voorbij was. ..._ 
Zo viel ditmaal de rode vlag niet op temidden 
van onze nationale feesttooi I Daar kwam nog 
biL dat noch Pri.nsessedag, noch de 1 Mei-dag 
ee,n uitbundig karakter konden dragen, omdat 
de Regering het een noodzakelijkheid achtte. 
<lat de arbeid aan de wederopbouw van ons 
vaderland ook dan zou doorgaan. Zo werden 
alleen de avonduren besteed aan demonstraties 
en vergaderingen. 
Er was een tegenstelling gegroeid tussen ons 
rood-wit-blauw en het zelfstandig-geworden 
rood. Wie vroeger op Prinsessedag de driekleur 
uithing, zou zeker de volgende dag geen rode 
vlag doen wapperen. 
En de 1 Mei-vierders dachten er niet aan ons 
fiere rood-wit-blauw als symbool te zien. Die 
tegenstelling is nog niet verdwenen. 
Wij weten, dat een groot deel van de volgelin
gen van de rode vlag ons Koningshuis liever 
vandaag dan morgen zouden zien verdwijnen. 
Maar ook zijn wij er van overtuigd, dat een 
belangrijk deel van hen, die de Dag van de 
Arbeid vieren, geen tegenstelling meer zien tus
sen de nationale kleuren en hun rode vanen. 
Ook onder en zijn er talrijken, die op feest
dagen van het Koninklijk Huis het symbool der 
v;:iderlandse eenheid ontplooien. 
Dit nu willen wij zien als een winst uit de 
oorlogsjaren. 
En de reden daarvan vinden wij in de houding 
van ons Koningshuis, toen het verbannen van 
land en volk, niet heeft opgehouden te strijden 
voor onze zaak. 
Nog wapperen rode vanen over onze straten. 
Gelukkig zonder het gehate hakenkruis. Wel 
echter met hamer en sikkel. 
Hoe schoon zou het zijn, wanneer heel ons volk, 
bij alles wat het doet, de driekleur en de 
oranjevaan wilde v9eren. AD. 
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Daan zat er op zijn gemak in een hoekje 
van de salon. De boot van de Rederij op, de 
Lek gleed rustig de rivier af. 
De andere jongens van de ploeg vermaak
ten zich op wat luidruchtige wijze .... we 
waren voor de zoveelste maal aan de haal! 
Ons werkterrein - de Geldersche Vallei 
- was weer onveilig.
Daan geeft me een knipoogje en fluistert:
"Ik heb een nieuwe coupe op de korrel, we 
pikken ·een krant en zetten er eens een 
paar degelijke dingen in; het is zo lang· 
zamerhand een ja<:1r geleden, dat de spon
tane staking uitbrak en dat moeten we 
vieren .... I" 
De jongens reageerden erop als kippen op 
het schudden van de voederbak. Ik wist 
een pracht van een krantje met een aardige 
oplaag in een centrum, waar het verzet 
nu bepaald niet glinsterde. 
Daan gaf me de opdracht voor de verken
ning. Eén van de vroede vaderlanders ter 
plaatse gaf enige inlichtingen en zo kwam 
de kwestie ter laatste discussie' in de K.P. 
tedere ploegman kon een artikel schrijven. 
Er draaiden er drie voor op. 
Op 13 April zijn we bij kennissen (vaste 
medewerkers voor onze huisve.sting en 
verzorging in Krimpen aan de Lek) en ver
anderen een slaapkamer in een redactie
bureau. De dorpsbakker leent de schrijf
machine. Ben, de enige overlevende van de 
K.P. van .,Kappie" in Amsterdam, is iour
nalist en komt onze gelederen versterken. 
De stemming laait op als een vuur! 

De voorpagina zou "gewoon" zijn, met 
moffen-spatten dus! De achterpagina: een 
artikel van Daan naar aanleiding van de 
staking van 1943, dat we zouden kunnen 
samenvatten als "spontane gedachten over
en voor verzet": 

een kort artikel van de K.P. ..de dag 
der vergelding"; dan een stukje van 
ondergetekende: .. naar aanleiding van 
de landwacht"; 
een artikel van Ben: , .Waar blijft de 
invasieî" 
2 geuzengedichten. 

Op 14 April zitten we om 8 uur t>p de fiets. 
Een uur later stappen Daan en Ben de 
Schoonhovensche Courant binnen, terwijl 

de anderen de dekkings-cirkel betrekken. 
Hoe net precies daar binnen gegaan is, 
weet ik niet. Eén van de bureau-mensen 
deed erg zenuwachtig - z'n P.B. klopte 
niet! Dat was begrijpelijk, daar Daan en 
Ben aanvankelijk het S.D.-trucje voorwend
den van "drukken van valse bonkaarten".
Dat was altijd een goede manier om het 
zaakje kort te houden, en vooral deze 
keer, nu we 2 gebouwen met hun personeel 
onder onze contröle moesten stellen .... 
we waren slechts met 6 man ( .. Radio 
Oranje" sprak van 12!). 
Toen het kantoor "genomen" was werd 
den hoofdredacteur het doel van onze reis 
uiteen gezet. Hij· behoefde daar niet over 
na te denken, want hij werd de drukkerij 
mee ingenomen, die zich in een straat be
vond, die parallel liep met de achtergrens 
·van de kantoor-tuin. Deze oversteek be
droeg ca. 35 M. Jaques had de leiding op 
het kantoor overgenomen en Rooie Wim 
klopte daar een wachtje van de vóórdeur 

voor 

tot de achterdeur (van het tuinhek dan!). 
In de drukkerij "penetreerden'..: we erg ge
moedelijk, wat toch niet wegnam, dat we, 
met wantrouwen bekeken werden. De zet
ters werden ingewerkt! De bedrijfsleider 
kreeg de tip van "perscontröle". De ach
terdeur ging op slot en de voordeur kreeg 
een mannetje. Dat m.aakte toch een gekke 
Indruk, maar ja, we waren met zijn vieren 
in de drukkerij en het zaakje moest nu 
snel afgewerkt worden .... 
Ben kreeg z'n handen vol met de technische 
kant, Joko en ik waren de "surveillè:11'\ten". 
Daan had een "heen- en weerdienst", om 
de 10 min. van kantoor naar de drukkerij 
T.V. 
Gedurende een uur heeft hij deze onder
broken omdat de reeds genoemde directeur 
die verboden spullen in huis had en na onze 
overval de S.iD. aan huis verwachtte, aan 
onzen K.P.-chef vroeg thuis schoon schip 
te mog�n maken. 
Tege;iover de redacteursvrouw speelde 
Daan weer de " S.D.-er", maar dan wel een 
zeer bijzondere .... hij wilde haar man ont
zien en oogluikend toestaan, dat deze de 
spullen "evacueerde". Het arme mens heeft 
het desniettegenstaande zeer benauwd ge· 
had! 
In de drukkerij was er vertraging ontstaan" 
door een foutief zetsel. De krant kon daar
door niet bijtijds de deur uit en het per
soneel hierdoor niet naar huis voor het 
twaalfuurtje. De Rooie Wim ging daarom 
met een zetter de ronde doen langs de resp. 
kosthuizen .... ..vanwege percontröle niet 
naar huis, geeft U brood mee" etc. etc. 
Eénmaal probeerde de drukkerij-staf de 
opdracht niet uit te voeren. Ben heeft toen 
de afscheidsbrief van zijn gefussilleerden 
broer "Kappie" laten lezen en Joka hield
even .,wapen-show"). Toen dus bleek, dat 
wij fanatiek aan onze verzetsartikelen vast� 
hielden, kwam er een prettiger sfeer .... 
het kon toen naar de mening van het per
soneel zo goed als geen Gestapo-val meer 
zijn. Hun houding was zeer begrijpelijk! 
Zoals we al een beetje gewend waren, 
moe-st er water voor een meisje gehaald 
worden. Het heeft haar niet veel geholpen, 
ze is de gehele dag klappertanderig ge-
bleven .... 
Voor dat de persen gingen draaien, be
steedden wij reeds onze aandacht aan de 
auto, die langs Lek en IJssel de agenten 
van kranten voorzag. We hebben. met die 
ellendige generatorwagen pech gehad. Of 
ze ons gesaboteerd hebben, weten we niet. 
maar na 2 uur tobben .... deed hij het nog 
niet. Als we ooit weer moeten gaan K.P.-en 
moet er een monteur in de ploeg zitten! 
Ik had een klein jaar in Schoonhoven ge
woond van '41 tot '42 en ik voelde me zwam' 
"te koop" lopen, daar achter die auto. Ik 
had het gevoel alsof iedereen mij kende, 
maar never mind . . . • · 
Op een gegeven moment kwam Daan met 
een auto aan, die de bestelwagen aan zou 
trekken. Ook dat heeft niet geholpen ... . en 
met dat al, maakte de perst:ontröle op de 

-nieuwsgierige straatbewoners een rare in
druk. 
Mensen, die een krant aan de drukkerij 
kwamen halen, werden afgepoeierd .... 
Agenten, die hun portie; kwamen halen

eveneens. Eén ervan werd binnengelaten, 
we wil-den eens zien of hij iets in de gaten 
zou krijgen. 
Om half drie gaat de grote machine in 
werking . . . . een geweldige herrie en de 
kranten vliegen eruit . ... Joko spert zijn 
kaken open en brult: .. En nu draaien de 
persen voor het verzet!" 
Daan -komt binnen lopen en laat zijn ogen 
glimmen als ongedimde koplampen. Hij 
slaat me op de schouder en zegt: .. Voor 
mekaar, jochie." 
Rooie Wim komt af en toe een kijkje nemen. 
Hij is het wachten beu en zet zo nu en dan 
een gezicht alsof hij de editie eerst op 
"D-dày" verwacht. Nu hij de machines hoort
begint zijn gehele lichaam te lachen. Ben. 
zijn ernstige allure van bedrijfsleider, 
maak·t plaats voor een kwajongens hou· 
ding. Hij loopt met een krant te zwaaien 
alsof het "Vova" is, dat hij van een N.S.B.-er
heeft afgepikt. 
Joko gaat met een transport naar de Zui
delijke Lek-oever. Hij vergezelt den man, 
die de kran'.en in de dorpen aan de agenten 
afgeeft. Deze rit had geen rustig verloop. 
Toen de kranten waren afgeleverd werd de 
bezorger in de polder aan een boom ge
bonden met de opdracht: .. Het eerste kwar
tier je kiezen op elkaar". Bij de aftocht 
krijgt Joko last van. patrouillerende •auto's 
der "Grüne Polizei". Hij vindt de situatie
verre van safe; als een auto, die hem juist 
gepasseerd is aanstalten maakt om te 
draaien, verlaat hij de Lekdijk. 
Na een zware cross-country vindt hij een 
gastvrije boer, die- gevoel voor de toestand 
heeft! 
•De anderen pakken tegen half vier de fiet
sen met kranten op.
We laden met zijn vieren 1500 stuks. Dit
gaat beurtelings, in verband met de bewa
king van de drukkerij. Ben brengt met nog 
iemand van het personeel een kruiwagen 
kra!).ten weg, die over de post gaan. 
Jacques zit nog steeds op het kantoor. 
Als wij het personeel in een kamer van de
drukkerij hebben opgesloten en de deur 
gebarricadeerd, krijgt Jacques de tip voor 
de aftocht. De energie, de geladenheid van 
de opgekropte overval-woede, die hij op
het kantoor niet heeft kunnen botvieren, 
vindt zijn uitbrastlnq in het verbreken van
de telefoonverbinding.

· Daan en ik staan in de tuin en zien daar 
binnen 2 handen, waartussen een telefoon
hoorn, de lucht in gaan. . . . een zwaai om
laag .... een klap .... de hele ,santekraam"
is van de muur gescheurd! Met de hoed
achterover en een verbeten gezicht verlaat
Jacques als laatste man het domein der 
Schoonhovensche Courant. 

Drie weken later zitten we met zijn allen 
weer op de Lekbootl Het is lekker weer en 
we hebben het bovendek opgezocht. Een 
stokersleerling komt van de plaat naar bo
ven en maakt een praatje: ...... ze warEn 
wel met 16 man en fijne revolvers, ze heb� 
ben de hele keet overhoop gehaald, en die 
krant wordt in Gorinchem voor f 125.
verkocht, en nou motte ze in Schoonhoven 
6 weken lang om zes uur binnen zijn .... " 

GEORGE. 
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DE PERS SCHREEF DEZE WEEK ... 
Lezers, er is een blad in ons lieve landje, dat de illegaliteit durft te ver
dedigen! Leest U "De Spiegel" van 20 April: 

,, We ontkennen ten enenmale, dat de oneerlijkheden, die plaats vin
den bij verschillende kampleidingen, gebeuren door vroegere illegale 
werkers. Er is verschil in illegale arbeid. Onder illegale werkers 
verstaan we alleen hen, die gedurende jaren hun werk hebben ver· 
richt en niet de meelopers van de laatste ogenblikken". 

Kan het ook mogelijk_ zijn, dat deze woorden uit een werkelijk illegaal hart 
kwamen? Hier wordt nu eens niet van "ondergrondse" gesproken, zoals 
de meesten doen, die niets van het ondergronds verzet weten, en volgens 
Trouw van 27.4.46 ook Prof. Gerbrandy heeft gedaan: 

"Via de ondergrondse werden voedselpakketten af geworpen". 
Hoe kunnen nu vla een ondergrondse voedselpakketten uit de lucht komen 
vallen, professor? 
Nog iets met een "luchtje" er aan, geconstateerd in "Het Vrije Volk" van 
27.4.46 waarin iemand klaagt, dat hif voor een fractie van de officiële prijs 
nat. soc. lectuur kan kopen: 

"De verkoop van nat.•soc. lectuur is verboden, maar aan het inzicht 
van de boekhandelaren is overgelaten te onderscheiden wat daar· 
onder wel en niet valt. Dat is, zoals in dit geval blijkt, een mis· 
greep, gevolg van de neiging om de financiële strop zo klein mo
gelijk te maken. Boekhandelaren, die tijdens de bezetting dit gif 
verkochten, moeten de gevolgen daarvan nu maar dragen. De boek· 
handel heeft in de oorlog bovendien zoveel verdiend, dat hij een 
verlies best kan lijden en de geestelijke gezondheid van ons volk 
is een groter goed dan de beurs van den boekverkoper. Een krach· 
tiger en duidelijker beleid en een scherp toezicht eisen wij met 
nadruk." 

Hoe durft H.V.V. dàt nu weer zo scherp te zeggen. Een dergelijke maat
regel zou de H.H. Boekhandelaren toch schade veroorzaken! Zeker weer 
een actie van die "ondergrondse". 
En hier is een bericht uit "De Tijd" van 27.4.46, wa<;1r een kopje als 
,.Zuivering door Zuiveraars" in sommige gevallen van node kan zijn: 

"In Amsterdam zal een proef worden genomen met mannelijke 
dienstboden boven de 45 jaar. Zij zullen worden gerecruteerd -
rrz.?ar z�nder dwan!l - uit de drfe � vierduizend werkloze maga· 
z1Jnbed1enden, zeelieden, hotelbed!�iiaen, glazenwassers, en andere 
inge�chreve(!e!'! tii het Gew. Ärbeidsbureau, die ma."C. f 30.- per 
�e� tian steun ontvingen. Het loon bedraagt minimaal f 36.
per week. Twee gezinnen kunnen één dienstbode nemen." 

Ook onder magazijnbedienden en glazenwassers zijn "illegalen'' geweest. 
Verbeeldt U zich eens, dat zó iemand werken moet bij een dame, die zijn 
mede-KP-er erin gepraat heeft - op een visiteavondje. Want U weet, 
die lichte gevallen ..... . 
Ziehier zo'n geval, gesignaleerd in het "Utrechts Dagblad" van 29 April: 

"Na een zitting van bijna twee uur heeft het Bijzonder Gerechtshof 
te Amsterdam Zaterdagmiddag den Utrechtsen chirurg Dr. G. H. 
de Kleyn vrijgesproken van het hem ten laste gelegde misdrijf van 
hulpverlening aan den vijand door operatieve verwijdering van het 
bloedgroepteken bij den S.S.-man Stricker, waardoor deze 'S.S.-man 
spionnage-diensten zou kunnen verrichten. Het Hof vond ·echter 
geen termen aanwezig om een onmiddellijke invrijheidsstelling te 
bewerken." 

' 

Is het dan zo verwonderlijk, dat Prof. G. Mannoury in "De Vlam" van 
27 .4.•45 vraagt: 

"WAT IS DE ZWAARST DENKBARE STRAF: DE 
EXECUTIE OF DE EERLOOSHEID?" 

Eigenlijk mag dat voor ieder mens met eergevoel geen vraag meer zijn: 
De zwaarst denkbare straf is natuurlijk een lichte of geen straf! 
Getuige de uitspraken van tribunalen enz. 
Want wie zijn er nu eigenlijk schuldig aan alles, wat in de oorlog ge-

beurde? De Duitsers zeker niet. Volgens een persbericht heeft Ds. Nl� 
möller gesproken over: 

.. DUITSLAND'S SCHULD AAN ZES MILLIGEN MOORDÈN." 
Maar wie gelooft nu in Duitsland, wat een man als Ds. Niemöler be
weert en zijn nu 6 millioen Joden waard, om zoveel drukte over te maken? 
Nee "Het Limburgs Dagblad" van 27-4-'46 schrijft iets veel belang
rijkers: 

"Vrijdagmorgen is de 1000ste Amerikaanse oorlogsbruid uit
Brussel naar de Ver. Staten vertrokken. De gelukkige is Mlle. 
Julie Pirnay, thans Mrs. Raymond Green, die naar haar echtge
noot te Mackay (ldaho) vertrokken is". 

's Is toch van meer belang, dat die meisjes, omdat ze vrouw zijn, ver
trekken, dan dat een aantal jongens naar Amerika gaat, die als illegale 
werkers in concentratiekampen hebben gezeten? 
Hebt U ook het volgende in de "Kennemer Koerier" van 27.4 gelezen: 

"De meest ondiplomatieke figuur in de wereld, zoals New York 
La Guardia noemt, had bij zijn ambtsaanvaarding hard en rauw 
uitgeroepen: ,,Het gaat om tarwe in April of om doodkisten in 
Juni". 

Nee, dat hebt U vast niet gezien, anders zou "De Tijd" van 26.4.46 niet 
behoeven te · schrijven: 

"Nu ligt het wittebrood op straat, haast een hele snee. Er komt 
een dame aan, die aan een hondelijn zo'n hond als een lijn, een 
hazewind meevoerde. De hazewind ziet het brood, hij trekt de 
dame erheen, maar dan ziet ook deze het, het brood, het witte· 
brood. Zij trekt de hond ervan weg en vraagt: ,,Heb je zo'n 
honger?"," 

Leuk, hè, dat zoiets binnen één jaar na de bevrijding in het buitenland 
gelezen kan word�n. Dit stond in "Het Nieuws" van 29-4-46: 

,, Vele van ,de door de Nederlandse Regering aangeboden tulpen, 
welke thans in Regentspark te Londen in volle bloei komen, zijn 
door onbekende perl!onen vernield. Men kwalificeerde deze daad 
als louter vandalisme en een belediging van het Nederlandse volk." 

Als we de "belediging" nu een1; .omkeerden? 
Honger, bonkaarten......... 9 millioen bonkaarten. ,,Groot Gouda" van 
29.4, schrijft het volgende aardige stukje: 

DE ILLEGALITEIT MAAKT ZICH MEESTER. VAN 
9 MILLIOEN BONKAARTEN. 

"Jarenlang hebben de illegaal verschijnende bladen in Nederland 
regelmatig berichten opgenomen over overv,allen op distributie· 
kantoren, waarbij dan eens enkele duizenden, soms tientallen dui
zenden bonkaarten werden bemachtigd. Telkens kon ons volk zich 
verbazen OV!!r de brutale staaltjes, die door de "knokploegen" 
daarbij werden uitgehaald. 
Die tijd is voorbij. Toch werden wij ook nu van tijd tot tijd 
nog opgeschrikt door ontvoeringen van operazangers e.d. die men 
graag in de schoenen van vroegere verzetsmensen schuift, of· 
schoon het voldoende bekend is, dat zij, die in de bezetting hun 
leven waagden, tegenover deze practijken afwijzend staan. 
Wat nu 'te denken van het feit, dat 9 millioen bonkaarten van 
de komende distributieperiode werkelijk door de vroegere verzets
mensen zijn veroverd. Zal de anarchie opnieuw ons land gaan 
beheersen? Het feit is minder ernstig, dan het zich laat aanzien. 
De 9 millioen bonkaarten zijn, na aan de achterkant te zijn be· 
drukt, op normale wijze in omloop gebracht. 
Alleen: die achterkant wijst ons nu op een plicht, die we hebben, 
om de slachtoffers van het ondergrondse verzet en hun nabe
staanden bij te staan. 
De Stichting 1940-1945 wekt langs deze weg alle Nederlanders 
op om contribuant te worden". 

Mogen de Nederlander5- hieraan gehoor geven en niet al hun geld aan 
bevrijdingskermissen verdoen. Dan zal dit grieperige OV!?fZicht nog 
enigszins koortsvrij gaan lijken. 

P. P. 

K.P.-REÜNIE BRABANT
Een K.P.-reünie kan nooit zijn een bijeenkomst, waarin enkel 
jolijt de harten vervult, waarin ongedwongen vrolijkheid zich 
van de deelnemers meester maakt. Aldoor weer valt daar de 
schaduw van het kruis, waaronder de doden, ,.onze doden" 
rusten. En in onze kring zullen altijd zijn - als het tenminste 
goed is - de vrouwen en de meisjes v,an deze gevallen mak
kers. Dat schept verplichtingen. Zulks constateren doen wij 
niet met e,n spijtig gevoel. Wij zullen. nooit het gevoel mogen 
hebben, dat de aanwezigheid van de nabestaanaen ont hin
dert. En zij zullen nooit mogen denken te veel te zijn. 
Wij kunnen niet naast het leven gaan staan, omdat :zoveel 
vrienden ontbreken. maar zeker nog minder mogen wij voort
gaan zonder steeds weer hun ontbreken als een schrijnend 
leed te voelen. En bovenal zal hun ideaal ons moeten blijven 
bezielen. 
Zo blijft het probleem hoe men een avond van herdenken kan 
doen samengaan met een vrolijk en ongedwongen samenzijn. 
Voor dat probleem .zag ook de K.P.-Brabant zich geplaatst toen 
zij Zaterdag 27 April een reünie belegde in "De Stad Rotter
dam" te Eindhoven. Niet minder dan een 175-tal genodigden 
was daar bijeen, toen Sjef allen welkom heette, aan de Bra
bantse koffietafel, waarmede de avond aanving. Hij wees op 
het niet mogen en kunnen vergeten van de idealen, die ons in 
de afgelopen jaren leidden. en bezielden. Zij die vielen vragen 
ons: .,Ik gaf alles, wat doe jijl" Vijf jaren hebben wij in brand 
gestaan zonder· op persoonlijk voordeel te letten. Zouden wij 
nu onder elkander ruzie maken en elkander met kleine dingen 
de nek breken? Wij moeten doordrukken en standvastig zijn. 
-Onze geest zal ondanks alles in geestelijke zin overwinnen. 
Nadat Ad allen had opgewekt zijn plicht te doen voor het Ge
denkboek en Frits K.P. namens Bob, die verhinderd was, ge
sproken had, wees· Cor op die éne, grote plicht, de zorg voor
de nabestaanden. De weinige medewerking voor de arbeid van
de Stichting 1940/1945 brachten hem er toe het heel scherp te

zeggen: ,.Wie geen c�ntribuant en medewerker van de Stichting 
1940/1945 is, hoort hier niet thuis!" Gelukkig bleek, dat het niet 
overal even slecht was. De gehele K.P.-Nijmegen had zich voor 
het inzamelingswerk opgegeven. Voorts droeg Cor een tweetal 
gedicht(!n voor, waaronder het Afscheid van Bilderdijk, waar
naar ge'boeid geluisterd werd. 
Sjef onderstreepte de woorden van Cor nog eens, waarna de 
vrouw van Giel onopgesmukt iets vertelde van de door haar 
uitgestane angsten in de bunker te Maastricht. 
Staande werd een minuut stilte in acht genomen, toen de 
K.P. de wacht betrok bij de doden. In de schaduw van het kruis 
luisterden allen ontroerd naar deze korte herdenldng. 
De welsprekendheid van Sjef verdween zelfs een ogenblik toen 
hem een tegeltableau werd aangeboden. dat voorlopig in zijn 
werkhokje, maar straks zo mogelijk een plaats zal vinden in 
een eigen K.P.-huls. 
Pater Slegers belichtte in het kort de rol die Kerk en Geeste
lijkheid speelden in de strijd voor God en Vaderland. 
Dat vaderland is niet het land waar de rood-wit-blauwe vlag,
getjes vandaan komen, waarmede wij bij bepaalde gelegen
heden naar België trekken. Het is de plaats waar God ons stel· 
de om onze plicht te doen. De strijd moge stoffelijk gewonnen 
zijn, geestelijk zeker nog niet. Hij wekte op ook deze strijd te 
helpen winnen. 
Er werd een telegram van ,trouw aan H.M. de Koningin gezon
den en allen namen zich plechtig yoor de oude vrienden in 
Indië te schrijven over deze avond. Zang, muziek en dans be
sloten het geheel van deze reünie, waarvoor Lelox en Prins 
zich zeer veel zorgen en moeiten getroost haddeQ_. 

EXTRA TREINEN ..... voor de landdag b_ezoekers. Dit 
kan · alleen, wanneer U zich tijdig opgeeft aan 
het Segretariaat: Slotlaan 2, Zeist. 
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Wat br�cht dit jaar 
de Bevrijdingsherqenking? 

3-5-'45. Het gedreun der kanonnen, het afgrijselijk
gekerm van de millioenen gewonden, het geram
mel der hongerende magen, dit alles is overge
gaan in het gedreun van de fabrieksmachines,
gekerm om vrijheid en in het gerammel van col
le.ctebussen van de Stichting 1940-'45.
Reeds iang vroegen velen zich af, hoe dit jaar die
bevrijding, de opluchting uit een benauwde droom, 
herdacht zou worden. 
Zou het volk, dat zoveel illusies niet verwezen
lijkt zag, nog de durf, de lust hebben om de ont
zetting van Holland te vieren, ja zelfs, in rust te 
herdenken? 
Tot voor enkele weken kon niemand nog enige 
definitieve oplossing geven, wat betreft het laat
ste. Slechts de kermis- en andere vermakelijk
heidsexploitanten, wisten, dat zij uitnemende za
ken zouden maken. Zoveel gelegenheid had dat 
arme volk toch niet om zijn zwart of teveel ver-
diend geld uit te geven ..... . 

Maar de plechtige herdenkingen, hoe werden die? 
Wel kreeg men vele berichten over minuten-stilte, 
monument-onthullingen en regelingen, die geen 
van alle precies met elkaar klopten, totdat eens
klaps de op 17 Maart verschenen circulaire van 
de Comm. Nationale Herdenking als maatstal 
aangenomen kon worden. Dit programma was als 
volgt: 
De avond vóór de werkelijke bevrijdingsdag, dos, 
3 Mei, zullen om 6 uur n.m. alle vlaggen halfstok 
worden uitgestoken. _ 
Om 7.30 zullen stille omgangen worden gehoude1i 
naar graven van Nederlandse verzetsstrijders of 
soldaten. Van kwart voor acht tot een halve mi
nuut vóór 8 zullen de kerkklokke)l luiden. Op die 

'J(r11nsleg1ing 1,ij liet monument Ie .llmerafoorl 

ogenblikken loeien de sirenes 30 sec. Precies 8 uur: 
2 minuten stilte,· stopleggîng van alle arbeid cri 
van het verkeer. • 
Zaterdag 11 uur: 1 min. stilte. U hebt zeer zeker 
een deel van dit stijlvolle programma meegemaakt, 
zij het dan op één plaats. Hoe het in andere 
plaatsen toeging las U wellicht in Uw lijfblad. 
Er waren echter ook andere programma's �n ont
hullingen. En omdat het zo in de stijl van De 
Zwerver lag, besloot de redactie den lezers een 
reportage aan te bieden met voorbeelden, hoe in 
ons land "gevierd en herdacht" werd en daaraan 
ook enig commentaar te binden. Ziehier het re• 
sultaat. 
Het begin was in Vught. De plechtigste en meest 
stijlvolle herdenking op de gronden, op welke hon
derden van onze dappersten vielen voor het vuur-
peloton van een meedogenloze vijand. 
Op lunet 2, hadden zich reeds een uurl voor de 
aanvang een menigte nabestaanden, ex-verzets� 
lieden en officiële autoriteiten verzameld. 
Dit lunet bestaat uit een lange, smalle grond
strook, geflankeerd door heuvels en afgestoten door 
een zandafgraving. Vóór de greppel, die langs 
de zandmuur loopt en waarvoor de slachtoffers 
werden neergezet, sta-at een hoog, eenvoudig hou
ten kruis. Een zee van bloemen en kransen is 
reeds door de nabestaanden en autoriteiten aan de 
voet ervan neergelegd. 
Ter linkerzijde staat de kapel der Gezagstroepen 
uit Den Bosch opgesteld, die rouwmuziek speelt. 
Reeds zijn vele der hoogste Kerkelijke-, verzets-, 
Regerings- en Politieke autoriteiten en -delegaties 
aanwezig. Dan betreedt onder het zingen van 
"Wilt heden nu treden" door een koor om 5.40 
uur H.M. de Koningin met klein gevolg het veld. 
Achter haar komt een officier met een grote krans. 
Ongeveer 20 meter vóór het kruis neemt H.M. 
de krans van hem over. En hoewel het Haar zicht
baar moeite kost, torst zij de zware krans door 
het mulle zand en legt die temidden van de an
dere bloemen neer. 
Het programma vermeldt dan: 
1 minuut stilte. De Koningin staat in deemoed 
voor het kruis als in stil gebed. Deze ogenblikken 
- dat torsen dnor de zware, eens met bloed door
drenkte grond, die taaie wil tot ëloorzetten, het in
dei'moed voor Haar Koning gebogen staan van
onze volhardende, grijze Vorstin - deze mo
menten bewezen, meer dan enig ander deel der
herdenking, hoezeer Koningin Wilhelmina zich
met het verzet had één gevoeld.
H.M. treedt achterwaarts en houdt een korte,
treffende toespraak� aan het graf van 13.600
Nederlanders.
Aan deze rede ontlenen wij het volgende:

,,levendig voor onze geest staan onze· m!)t1• 

nen, die bij de overrompeling it1 1940 tegen-
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over den over111acbtigen vijand pal stonden tot 
in de dood, de mannen en de vrouw\e11, die de 
strijd hebben voortgezet In het verzet, en 
onze strijdkrachten ter zee, te land en in de 
lucht, onze' koopvaarders en vissers, die l)ier 
jaar lang buiten ons grondgebied met onze 
bondgenoten schouder aan schouder hebbc11 

.gevochten tot de ure der bevrijding sloeg. 
Op deze dag, gedenk 1k bijzonder met grote 
da11k en waardering, de talloze off ers, die de 
strijdkrachten onzer bo11dgenoten voor ons 
hebben gebracht en breng hulde ,aan hun 
dappere mannen, die in de strijd zijn geval
len. '.Hulde breng ik jlan de 1rene-Brigaáe, die 
medegestreden beeft van 'Nor111andië. tot aan 
het hart des lands, buide aan onze Bin11e11-
1a11dse Strijdkrachten, die vaak onder =o 
moeilijke 1vijze bun soldatenplicht hebben ge
daan. 
Çjod alleen weet van al het leed, dat er ge
leden wordt en van alle rouw in de harten, dit 
is te heilig en te teer om door 11iensen te wor
den aangeroerd. 
'Wij staan voor een tweesprong: de keus tus
sen een betere wereld en 011s losmaken van 
de macht van het kwade, of de weg van de 
ontbindi11g in te gaan. Een tussenweg bestaat 
er niet. 
Çjaat niet achter alle problemen, waarvoor 
wij geplaatst werde11, een diep menselijk 
vraagstuk schuil: _ het levensvraagstuk van 
n1ens e11 Çod moet worden opgelost, willen 
wij de vraagstukken van onze tijd in 1vezen 
aankunnen? 
'.Het is als in de gelijkenis van het begraven 
talent, dat geen rente opbracht ett het andere, 

D•n 1laag u•• i,an nie,n., Ooat 1ndil 
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waarmede gewoekerd werd. ,,'Wij 1ville11 dat 
gij met ons zijt". Deze wens vm1 ben, die bun 
dierbaren moeten 111isse11, zal voor ons alten 
in vervulling gaan, i11die11 wij dat talent ge
bmiken ter voortzetting va11 wat zij begonnen." 

Volgend op deze rede zingen de gecombineerde 
koren van Den Bosch en Vught het "Ecce quomodo 
moritur" van Händel, waar.na de aanwezigen onder 
begeleiding van de Kapel der Gezagstroepen het 
Wilhelmus inzetten. 
H.M. onderhoudt zich nog even met nabestaan
den der slachtoffers en verlaat dan het terrein.
De organisatie van deze plechtigheid was af. M.P.,
marechaussée, padvinders en politieagenten, zorgen 
voor een prima regeling van het verkeer en de
nodige inlichtingen. 
De redactieauto suist terug. Na enige tijd rijden 
wordt hij aangehouden. Politie. Wachten tot de 
stille omgang is afgelopen. Het blijkt, dat we in 
Vianen zijn, waar volgens het programma tussen 
half acht en acht_ uur ee·n omgang wordt gehouden 
met als einddoel de twee graven van de in deze 
plaats gesneuvelde verzetsslachtoffers. 
Rustig en devoot, lopen de !}lensen, jong en oud, 
arm en rijk door elkaar, naar de begraafplaats. 
Om kwart voor acht begint de kerkklok te luiden. 
Tegen achten peeft de stoet het kerkhof bereikt. 
Vol eerbied loopt men langs de graven. De tranen 
zijn moeilijk te weerhouden in deze stille ogen
blikken. Bloemen worden neergelegd. Dan staakt 
het klokgelui! 
Men staat stil, biddend of in gedachten verzon
ken. Twee minuten stilte. 
Rustig keert men hierna huiswaarts. 
Wij zijn blij, deze herdenking hier te hebben mee
gemaakt. Want al lag alle arbeid, alle verkeer, 
gedurende die twee minuten geheel stil, wanneer 
we op de weg hadden gezeten, waren wij alleen . 
geweest. Nu konden wij ons omringd weten door 
mensen, die niet alleen aan feestvieren dachten, 
maar ook de betekenis van de verzetsstrijd be
grepen. 

En nu het officiële programma is afgewerkt, ver
J;iten we de reisroute en gaan zig-zag door onze 
ervarifig:n. 
Er werd herdacht ert gevierd. 

Van de kerk van O.L. Vrouw van C��u Raad, 
aan het Bezuidenhout te Den Haag, staat· nog 
slechts de gehavende voorgevel. 
Treffend initiatief om een aantal verkenners daar 
de dodenwàcht te laten betrekken. 
De pui was stemmig op prachtige wijze versierd. 
Men herdacht hier temidden van het puin van de 
oorlog alle oorlogsgevallenen, soldaten met en 
zonder uniform, zowel bombardements- als hon
gerslachtoffers. Treffend! 
Aan de Laan van Nw. Oost-Indië te Den Haag 
werd in bezettingstijd een Duitser neergeschoten. 
13 willekeurige gevangenen werden hiervoor op 
dezelfde plaats gefusilleerd en enke!e huizen opge• 
blazen. 
Bij het monument, dat hiervan getuigenis blijft 
afleggen werden Vrijdagavond vele bloemen neer
gelegd. 
Zo geschiedde bij ieder monument waar dan ook 
in Nederland. 
We komen terecht in Soesterberg, waar enige tien
tallen vrouwen van gevallenen een week lang "ver
geten" mogen en...... kunnen. Hier wordt op bij· 
zondere wijze herdacht. Mevrouw Hannema draagt 
er verzetsgedichten voor . Zij worden met het 
hart gebracht en met het hart ontvangen. Een her
denking in bijzondere sfeer. 

In de Ni;uwé Kerk te Delft had Zaterdag een 
herdenking d!!r gevallenen plaats. Het woord werd 
gevoerd door Ds. De Voogd. Ir. Heertjes en Ds. 
de Kleer. Na opening door den eerstgenoemde· 
werd gezongen gezang 303. Daarna volgde 
Schriftlezing en wel een gedeelte van psalm 23. 
Nadat Gezang 132, verzen 1 en 2 gezongen wa�, 
sprak Ir. Heertjes. Gezongen werden achtereenvol
gens Gezang 282 : 4 "Geen vijand vrees ik, als 
Gij bij mij zijt" en Psalm 42 : 7 "0, mijn ziel, 
wat buigt g'u neder, waartoe zijt g'in mij ont
rust". 
Ds. de Kleer sprak in bezielende taal het sluiting·s
woord en eindigde met dankgebed. Ongeveer een 
500-tal personen stelden zich achter de vele krans
dragers op en volgden deze naar de R.K. en Al
gemene Begraafplaats. Nadat op een tiental gra
ven kransen gelegd waren, werden als laatste 
twee kransen gelegd bij het monument van hen,
die in tie Meidagen van 1940 gesneuvelèl zijn.
Vanaf deze plaats werd nog een herdenkingswoord 
gesproken door Pater Commandeur, die in een
voudige woorden herinnerde aan de vreselijke strijd
en onze 1;,lijvende plicht om verder te strijden, 
zij het tegen geheel andere belagers, n.l. die in ons 
eigen volk. Desillusie mag ons niet ontwapenen, 

maar moet juist de prikkel zijn om voort te gaan. 
Alleen dat doende zal het met tevergeefs geweest 
zijn, dat deze jonge, veelbelovende levens verloren 
gingen en alleen zo is deze kranslegging geen 
,,holle" geste. 

We gaan verder en komen in Amersfoort, waar 
's morgens de onthulling van een gedenksteen 
plaats vond. Tien verzetsmensen uit Ede I werden 
hier gefusilleerd. Het muziekcorps van de Caval
lerie speelde op keurige wijze de traditionele rouw
muziek. De commandant van de verzetsgroep Ede, 
Wildeboer, onthult het monument. Hij herhaalt 
de reeds zo gehoorde vraag: ,,Heeft dit offer van 
deze jongens zin gehad?" en ook hij antwoordt; 
"Ja". Want een. volk, dat vertrapt wordt en zich 
niet verzet, is niet waard vrij te zijn. Wij moeten 
onze jeugd bijbrengen, waarom dit alles is ge
schied." 
De Burgemeester van Amersfoort aanvaardt het 
monument namens het gemeentebestuur. ,,Laat ons 
van de Gedenksteen deze les leren, dat we ge
schillen nooit met wapengeweld moeten proberen 
op te lossen". De Burgemeester legt vervolgens de 
eerste krans bij de steen, die als opschrift draagt: 

"De lofkrans, groenens nimmer moe

Die komt het naar dcrz11/keu toe

Die bet al voor het algemeene waqe11." 

De herdenkingen zijn voorbij. Overal in den lande 
zijn soortgelijke bijeenkomsten geweest werden 

- de gevallenen _herdacht in stilte, met klokgebeier,
door woorden.
We moeten onze plicht verder nakomen. We gaan
op zoek naar feestvreugde...... en blijven zoeken.

1 

Waar is de werkelijke volksvreugde gebleven, die
vroeger b.v. op verjaardagen van het Koninkl\jk
Gezin onze steden en dorpen doorgolfde.
De meeste plaatsen waren uitgestorven. In Den
Haag vond men iets van de oude drukte terug,
omdat daar enige gebouwen. fraai verlicht waren
en voor de rest? Voor het overige was het over·
al hetzelfde recept: bals en kermissen. Hier en
daar waren Zaterdag kinderfeesten, zoals we b.v.
in Amsterdam en Volendam zagen. En dan was er
natuurlijk het grote gebeuren voor de Stichting
1940....:1945.
In tegenwoordigheid van Prinses Juliana, Prins
Bernhard, de Prinsesjes Beatrix en Irene, enkele
ministers ;;mbassadeurs, militaire attaché's en vele
andere civiele en m1!:sire autoriteiten, werd in het
oeheel met belangstellenden :'.'fVulde Amsterdamseo .dd A d

"' ,� '� d's SpelStadion Zaterdagmi ag . en uoo..,.;i.r \' der Bevrijding" getoond. De auteur heeft ze.f de 
sterk beeldende tekst gezegd, welke op het veld in 
bewogen vormen werd uitgebeeld. Het spel was 
min of meer een vervolg op het Bevrijdingsspel van 
verleden jaar. Van de oorlog werden ,alleen de 
laatste maanden uitgebeeld; vervolgens werd veel 
aandacht aan ,de bevrijding en de wederopbouw 
gewijd. Het spel eindigde met een opwekking 
voor de toe·komst. Het werd met zang van toe
passelijke liederen :tfgew!sseld. 
Tijdens de vertoning cirkelden vele vliegtuigen 
boven het terrein. 

Dit was naar wij vermoeden wel de meest 
grootse 'viering van de bevrijdingsherdenking, 
maar het was georganiseerde viering. Spontane 
vreugde over de bevrijding kwamen wij nergens 
tegen. , 
We vermoeden, dat het ook nergens geweest is. 
Of lag de blijdschap mogelijk opgesloten in het 
hart van diegenen, die haar niet door dansen 
uitten maar haar in dankwoorden zonden,., naar 
hun Heer, Die ook hen de bevrijding en de her
denking daarvan liet beleven? 
Van hen die dit niet alleen deden, zagen wij 
weinig dankbaarheid, dus weinig werkelijke 
vreugde. 
Een mens vergeet zo gauw, en er is alweer zo 
veel om over te piekeren...... Wie denkt er nu 
nog aan de bevrijding, behalve als iedereen het 
doet en je toch niet onderuit kunt ..... . 
De Redactie-auto was thuis! 

P. P. 

H • .M. de "/(.oningin na Je kranslegging te Pught 

-

Doodengnppe1 Ie Puglol 

Den Ha•g Buuidenhout 

Wet,ri•gpl11rtl•oen te .Jlm1t,rJ11" 
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TOPVERGADERING� LKP. 
* K.P. bijeenkomst

In de bekende en gezellige omgeving van 
het huis van Tante Wien te Amersfoort 
vond op Donderdag 2 Mei j.l. een vergade
ring plaats van. de TOP. der L.K.P. 
Zoals gewoonlijk stond deze vergadering 
onder leiding van onzen voorzitter Bob, 
die te plm. 2.30 uur de vergadering open
de met gebed, waarna hij de aanwezigen, 
vrijwel alle vertegenwoordigers der ver
schillende provinciën, een hartelijk wel
kom toeriep. 
Was deze vergadering hoofdzakelijk be
legd met het oog op het aloude prob}eem: 
onderscheidingen, ook onderwerpen · als 
zuivering, sociale zorg e.a., vormden -
hoe kan het andersî - laren dankbaar on
derwerp van bespreking. 
Zuiverin9. 
Het resultaat van de besprekingen, die 
over het onderwerp zuivering gevoerd 
werden, was weer, evenals op de meeste der 
vorige vergaderingen, dat men gezamen
lijk tot de conclusie kwam, dat, indien er 
werkelijk gezuiverd zou worden volgens 
de maatstaven, die onder normale omstan
digheden zouden mogen worden vereist, 
minstens 90% van het Nederlandse volk 
onzuiver verklaard zou kunnen worden. 
Is voor ons, en voor vele anderen uit de 
kringen der illegaliteit, de zuivering een 
grote teleurstelling geworden, en kunnen 
wij de balans opmakend, tot de conclusie 
komen, dat de zuivering als zodanig .een 
groot fiasco is geworden, groter zorg van 
de leden dezer vergadering is het vraag
stuk van de opvoeding van onze Neder
landse jeugd in de geest van de verzets
strijd gedurende de oorlogsjaren. 
Met betrekk1ng tot de maatregelen, die 
ons nog staan te doen t.o.v. de zuivering, 
worden enkele afspraken gemaakt en 
regelingen getroffen met de bedoeling om 
voor het eind dezer maand een grote ver
zameling van zeer sprekende en 1n het 
oog lopende onbillijkheden bij de, zuive
ring te verzamelen. 
De meningen over onze verplichtingen 
t.o.v. de Nederlandse jeugd lopen enigs
zins uiteen. Sommigen zijn van oordeel dat 

het op de weg van onze organisatie ligt de 
wegen te zoeken om deze zorg ter hand 
te nemen, weer anderen zijn ervan ov�!
tuigd, dat, alhoewel deze ver?E�liti�gen 
ten volle worden erkenc!_ � gezien, wij 
niet als organisati'!, <i�ch alle feden afzon
derlijk de �ó:?! nebben onze beginselen 
en d� "'êêst van ons werk uit te dragen 
�,cier ;nze jeugd. Dit onderwerp is niet 
volledig "uitgepraat"; de res�ltat�_n van 
deze bespreking zullen hopenliJk zi1n, dat 
wij de verplichtingen, die t.o.v. deze ma
terie op onze schouders rusten, door ieder, 
op welk terrein hij ook moge worden ge
plaatst, zullen worden vèr$taan. 

Sociale Zorg. 

Voor zover tot nu toe in verschillende ge
vallen de soctale zorg voor onze leden 
zelf ter "hand is genomen, hebben wij ge
durende de laatste maanden getracht 
deze verplichtingen zoveel mogelijk over 
te schakel,!n op de daarvoor intussen met 
eigen medewerking in het •leven geroepen 
instanties als "Stichting 1940-1945" en
Sectie IX". Wim I. vestigt de aandacht van

de vergadering op het Prins Bernhard 
.Fonds. Dit Fonds heeft ten doel de ge�al
len die buiten de competentie der "Stich
ting 1940-1945" vallen (bijv. militaJren, die 
in 1940 zijn gesneuveld) te verzorgen in de 
geest van laatstgenoemde Stichting. Tot op 
dit moment worden deze gevallen nog be
hartigd door de Stichting, doch dit wordt 
als lening beschouwd. Ook de nagelaten 
betrekkingen van gevallen B.S.-ers komen 
gedeeltelijk voor rekening van het Prins 
Bernhard Fonds. Zij, die voor September 
1944 als gevolg van hun illegale werkzaam
heden, zijn gevallen, genieten de zorgen 
van de "Stichting 1940-1945", die, zoals be
kend, het ideaal tracht te verwezenlijken 
om die uitkering te verstrekken, die de 
achtergeblevenen ook zouden hebben ge
noten, wanneer hun familieleden in leven 
waren gebleven. De zorg voor de nagela
ten betrekkingen van hen, die ná Septem
ber 1944 in de strijd tegen den bezetter in 
B.S.-verband zijn gevçxllen, komt voor re
keni�g van. Sectie IX. Sectie tx beschikt

echter niet over voldoende middelen om 
dezelfde maatstaven aan te leggen als in 
het geval bij de Stichting 1940-1945. Het 
Prins Bernhard Fonds tracht het verschil 
van uitkering, dat op deze wijze ontstaat, 
aan te vullen. Het voorstel van Wim 1., om 
t.z.t. de baten van de L.0.-L.K.P.-Stichting
ook gedeeltelijk ten goede te laten komen
aan het Prins Bernhard Fonds, zal ter
sprake worden gebracht in het dagelijks
·bestuur van de L.0.-L.K.P.-Stichting.

Onderscheidingen.
Bob doet verslag van het verloop der be
sprekingen, die gedurende de laatste tijd
hebben plaats gevonden in verband met
het uitreiken van onderscheidingstekenen.
Nadçxt ook op deze vergadering ondubbel
zinnig tot uiting kwam, dat men in onze
gelederen positie.f afkerig st<:'a.t tegenover
het uitreiken van onderscheidingstekenen,
wordt van verschillende zijden met klem
van betoog het voorstel ter tafel gebracht
om het besluit te nemen voor goed dtt on
derwerp van de vergadering te weren.
Verschillende der aanwezigen zetten hun
standpunt nogmaals in duidelijke bewoor
dingen_ over dit probleem uiteen en met
eenparigheid van stemmen wordt het be
sluit genomen om een schrijven te richten
aan Hare Majesteit de Koningin, in welk
schrijven tot uitdrukking zal worden ge
bracht, het verzoek om:
1. niet tot toekenning van onderscheidin·

gen aan individuele leden der L.K.P. te
willen overgaan;

2. inàien niettemin tot het uitreiken van
onderscheidingstekenen .zal -worden
overgegaan, zulks te doen in de vorm
van het verlenen van een onderschei
dingsteken aan de organisatie als zo
danig. . . Met grote dankbaarheid werd dit besluit 

genomen en, alhoewel deze vergadering 
aanvankelijk als laatste bedoeld was, werd 
besloten de vriendenband door het hou
den van een enigszins feestelijke slç,�·.�
gadering in de toekomst, te �i:i1.11r,en. 
Wim 1. eindigde ver��i�,g met dankge
bed. 

of

* L.O. vergadering!

U denkt er toch ook aan, even de 

27ste Juni ter sprake te brengen 

en dan aan ons op te geven hoeveel 

personen de landelijke herdenkings

dag bezoeken. 

Kort Verslag van de Bureau-Verg. 
der G. A.C. van 30 April 1946 

Allereerst werd gesproken over het Congres van de Internationale Verzetsorganisaties te Praag; de Nederlandse delegatie zal als ,,luisterpost" optreden en zal zich in geen enkel opzicht binden, tenzij na de goedkeuring van de Plenaire Zitting van de G.A.C. Na_ uitvoerige discussie werd besloten een drietal namen van verzetsslachtoffers op te geven, die in aanmerking zouden komen voor een Tsjechische onderscheiding. Een afgevaardigde werd benoemd om de G.A.C. k vertegenwoordigen bij de te houden bevrijdingsfeesten in Luxemburg. Opnieuw· kwam aan de orde de Ereraad inzake het Driemanschap der Nederlandse Unie; getracht zal worden, hierover nog nader contact op te nemen. De tekst van het manifest der G.A.C. aan het Nederlandse Volk, welke op de bevrijdingsdag allerwege zal worden verspreid, werd definitief vastgesteld. Tenslotte werd in de brede geh_:!.:;tlcid ovêr Nederlandse ondersch�:�;ngen • voor oud-illegale werkers; ::r- ztj� geruchten, dat deze alsno� :üiie� worden uitgereikt. De G.A.C. heeft
I haar afwijzend standpunt in dezen reeds zeer 
l vele malen aan de Ministerraad kenbaar gemaakt . om die reden werd het niet nodig geoord�eld ons over deze aangelegenheid nogmaals tot de Ministerraad te wenden. 

2 � JUN(... gedenkt uw medestrijders uit de L.O. en L.K.P. 
Bezoekt de. herdenkingsdag te Zeist. 

, 

·---;ga
Delft eert 

de gevallenen 
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Pieter Doelman 
. Geb. 22-2-1922 

(Jan van A•fen) 
Zwammerdam 

• 

"'Nicolaas Doelman 
,Geb. 18 1-1897 

(Oom Klaas) 
Zwammerdam 

Met het ontstaan en de groei van de L.K.P, in het Westen 
des lands is onlosmakelijk verbonden 't gezin en de woning 
van Oom Klaas in Zwammerdam. Oom Klaas was evenals 
zijn zoon Piet een rustige en ernstige persoonlijkheid.
uiterst bescheiden en gesloten van aard. Hun geloofsover· 
tuiging dreef hen, de taak door God gesteld te volbrengen. 
De rust waarmede zij werkten sloeg over op de mensen, 
die hier te allen tijde een hartelijk en gastvrij onthaal 
vonden. Deze woning was met recht een verzamelplaats 
van onderduikers en illegale werkers, die daar vele plan
nen voor overvallen en sabotage hebben uitgewerkt. 
De pioniers van de L.K.P. o.a. Bertus, vonden hier in 19"3 
een tweede ouderlijk tehuis. Piet, de zoon van Oom Klaas, 
die door het L.O.-werk en de verspreiding van "Trouw" 
zijn werk op de boerderij als ondergeschikt beschouwd 
had, vond zijn weg onder den eminenten leider Bertus in 
het kraakwerk. Het verzetscentrum voor de Rijnstreek werd 
in deze boerderij gevestigd. 
Zij leende zich uitstekend als opslagplaats voor bonkaar
ten, wapens en munitie. De uitgestrekte wcµlanden daar
achter werden gebruikt als schietterrein en oefenterrein 
voor handgranaten en andere springmiddelen. Van de 
overvallen, waaraan Piet heeft deelgenomen, worden hier 
slechts vermeld: Politie-Bureau te Delft, Alphen a.d. Rijn 
2 maal, Broek op Langendijk en IJsselstein. Hij leidde voorts 
de vernieling van weermachtsinstallaties en voerde ver
schillende spoorwegaanslagen uit, terwijl hij-.bij de bevrij
ding van "Kees" van "Trouw'' uit het Kriegslazaret te
's·Hertogeobosch, eveneens een werkzaam aandeel had. 
Na September 19ftft werd door hem het S.G. der B.S. in de 
Rijnstreek georganiseerd. De practische ervaring opgedaan 
bij de eerste wapendropping in de omgeving van Voort
huizen, kwam hem zeer ten goede toen ook in de Rijnstreek 
wapens werden afgeworpen, waarvoor als eerste terrein 
het weiland van Oom Klaas werd benut. Ruim een dozijn 
droppings heeft hij in ontvangst genomen. Via de boerderij 
van zijn vader vonden déze wapens hun weg naar de 
diverse punten in de provincies. Flinke assistenten had Piet 
o.a. in Dirk van Ommering en Pronk. Eerstgenoemde kende
als geboren boerenzoon de Rijnstreek uitstekend. Hij was

Dirk v. Ommering}.� .. 
Geb- 19-1922 

·DirkJ 
Zwammerdam 

Dedelef G. Pronk 
Geb. 22-8-1922 

Amsterdam 

het sabotagewerk goed meester en een flinke kracht in de 
ploeg, die bij de wapendroppings uitmuntend werk ver
richtte. Laatstgenoemde was een Amsterdamse jongen, 
een der eerste onderduikers in Zwammerdam. Hoewel hij 
rustig op de boerderij ziln werk kon verrichten, bood hij 
zich direct aan voor het gevaarlijke KP-werk. 
Enige maanden voor de bevrijding brac�t een wapen· 
dropping, achter de boerderij, die met het oog op het 
slechte weer niet meer werd verwacht, een plotseling einde 
aan deze toestand. 
Door verraad, verband houdend met deze dropping, werden 
Oom Klaas en Piet met nog enige gezinsleden op 6 Maart 
19ft5 door de Feldgendarmerie gearresteerd. Dirk van Om
merb,g en Pronk, die dezelfde nacht de wacht hadden op 
de schuit, waarin de wapens waren ondergebracht, liepen 
na aflossing bij de boerderij in een Duitse val. Niettemin 
is het séhip door de Duitsers nooit gevonden. 
Om de familie te vrijwaren nam Piet alle verantwoordelijlc
heid op zich. Op 12 Maart d.a.v. werd hij met Dirk van 
Ommering en Pronk op het Hofplein te Rotterdam gefusil
leerd. Zijn vader werd uit gevangenschap ontslagen. Doch 
toen deze de intussen doQr de Duitsers bezette boerderij 
weer zou overnemen, bleek inmiddels een geheime berg
plaats voor wapens ontdekt te zijn. Op 3 April is ook bij 
op het Hofplein te Rotterdam gefusilleerd. 
Alle pogingen der Moffen ten spijt is noch door deze ge
vangen genomen heldhaftige Zwammerdammers, noch door 
dezen kranigen Amsterdamsen jongen één woord over 
personen of zaken de illegaliteit betreffende, losgelaten. 
Oom Klaas, Piet en Dirk zijn op het Kerkhof te Zwammer
dam, Pronk op de begraafplaats te Holysloot, bijgezet. 
Het is 'n voorrecht voor de families te weten, dat zij naast 
hun gewone, ook een geestelijke wapenrusting droegen en 
dat zij met beide wapenrustingen, steeds hun werk hebben 
verricht .. 
De aardse vrede en vrijheid hebben zij -niet meer mogen 
beleven. Bij hun Heiland genieten zij thans de Hemelse 
vrijheid. Wij hopen, dat dit de achtergeblevenen tot troost 
mag zijn. 

Peter Noord. 

Die 't leven in de waagschaal stelt, 
Omdat 't meedogenloos geweten 
Geen rust hem liet, die heeft gekweten 
Zich van de taak, door God gesteld. 

•



WIE KAN INLICHTINGEN VERSCHAFFEN? WIST U DAT ... ? 

634 Dirk Boerema, Appingedam. Werkte in 1942/ 
1943 o.a. voor Engelandvaarders via Zweden. 
Juli 1943 naar Den Haag vertrokken. Onbe
·kend met wie hij daar werkte. Eind 1943 ge
arresteerd in Zuid-Frankrijk bij poging om
naar Engeland te komen. Overgebracht naar
Haren (N.B.). Zat in dezelfde cel als de Heer
de Koe, Amsterdam(?) Werd waarschijnlijk
21 Juni 1944 te Utrecht gefusilleerd.
Wie heeft hem gezien· of gesproken en kan
enige bevestiging geven?

635 IJsbrand Uiltje de Haan, geb. 8 Jan. 1916, 
gearresteerd 27 Jan. 1944 in zijn huis. Bur
gemeester Weertstraat 22, Arnhem. Beroep 
rechercheur van politie. Naar Amersfoort 
overgebracht op 22 Febr. 1944, vermo�delijk 
medio October 1944 naar Hamburg (Neuen
gamme). No. Amersfoort 7020. Laatst gezien 
te Ladelund bij een arbeiderstransport begin 
Nov. '44. Nadien niets meer vernomen. 

536 H. W. Dikkers (Henk) 
geb. 5 Sept. 1923. Ge
arresteerd te Lochem, 
25 Juli 1944. Via 
Arnhem - Amersfoort 
(No. 4269-BtO) Sept. 
1944 naar Duitsland. 
Nov. 1944 in Husum 
(No. 48943-Bl. Hu). 
29 April 1945 bevrijd 
in Sandborstel. 
Omstreeks 6 Mei '45 
zou hij als lopend 
patiënt .naar Engels 
hospitaal zijn gegaan. 
De ouders van betrokkene wonen in Almelo, 
Vrielinckslaan 13. 

63ï Johannes Strietman, 
geb. 24 Aug. 1919. 
Roepnaam Johannes. 
Ca. begin Febr. '45 met 
transport van kamp 

Grosz-Rosen naar 
Kamp Dora (Mittel
bau) bij Nordhausen, 
aldaar tot 5 April '45 
in de ziekenafdeling. 
Na de evacuatie vàn 
het kamp Dora i. v.m. 
de naderende geallieer
de troepen, is Striet
man met het eerste 
transport vertrokken, 
daarna niets meer vernomen. Een persoon wel
ke met het tweede transport in dezelfde rich
ting vertrok, is een gebombardeerde trein ge
passeerd. Het vennoeden is dat Strietman zich 
in die trein bevond en gedood is. 

ADVERTENTIES 

Gevraagd: 7 bewakers voor enige kampen ('t 
Gooi en omg. Haarlem). Salaris volgens Rijks
regeling. Ex-il. werkers genieten voorrang. Goede 
arbeidsvoorwaarden. Na afloop gelegenheid tot 
overgang naar Rijksdienst. Sollicitaties onder 
nr. I 57 a. d. blad. 

WONINGRUIL. 
Wie wil een ruim, zonnig huis, op g. st. in 
kustplaats ruilen voor een geschikt huis in een 
bosrijke omgeving, t.b.v. een oud L.0,./L.K.P,-er 
ex-politiek gevangene, die wegens herstel van 
gezondheid persé boslucht moet kunnen ge
nieten? Brieven onder No. 154, bur. v. d. blad. 

Verloofd: 
INA 

en 
MARTIN (Otto). 

Pa Verkuyllaan 53. 
Badhoevedorp, 8 Mei 1946. 

11 Mei 1946 hopen mijn geliefde ouders 
W. VOOYS

en
CHR. VOOYS-VERHOEFF 

de dag te herdenken, waarop zij vóór 25 jaar 
in de echt werden verbonden. 

Katwijk aan Zee, 
Wijborghstraat 9. 

C. M .• Vooys:

Gevraagd in bosrijke omgeving eenvoudig de
gelijk pension voor de maanden Juli en Augus
tus voor 3 tot 8 personen. Brieven onder No. 
156 Bureau van dit Blad. 

De: Heer en Mevrouw Bouwense.-Bouman ge
ven kennis van de geboorte van hun Zoon: 

WILLEM LODEWIJK. 
Middelburg, 14 April 1946. 
Noordsingel 142. 

638 C. Doornberg (Kees). Gearresteerd in de nacht 
van 15 op 16 Mei 1944. Via Amstelveensche
weg op 7 Juni '44 overgebracht naar Amers
foort. In de 2e helft van Sept. '44 uit het kamp 
weggevoerd. Op 17 Nov. '44 bericht uit Kam
pen, dat hij te werk was gesteld in de Oost
polder. Tevens een bericht, dat hij met een 
grote razzia in die polder was weggevoerd. 
Op 29 Jan. '45 bericht ontvangen van de 
S.D. , dat hij op 19 Dec. '44 overleden zou
:ijn.
Van het Rode Kruis bericht ontvangen dat hij
in het Kamp Neuengamme was .overleden aan
disentherie.
Is er iemand die hem gekend heeft en iets van
hem weet?

639 Kapelaan A. Sars, . geb. 26. 12.'05 te Den Bosch. 
Tenger postuur, zwart haar, lang 1.78 m., gaaf 
gebit. 
Gea'rresteerd op 17 Dec. '44 te Roennond. 
Via gevangenis München-Gladbach in gezel
schap van Simmelinck uit Haelen (Limburg) 
naar Buchenwalde. Volgens geruchten daarna 
op transport naar Leipzig. Zou zich om
str�eks Maart 1945 in het stadium van "Mu
zelman" bevonden hebben. 

640 Hendrikus, Antonius 
Nupoort, geb. 2&-11-
'24 te Schoten. (R.K.) 
Beroep · loodgieter-me
taalbewerker. 
Op 22 Juni 1943 naar 
Duitsland. Tot 26 Mrt. 
1945 in het Gemein
schaftlager F. P. Krü
ger, Glasowerstrasse, 
Berlin-Neukölln. 
Omstreeks · 26 Maart 
1945 opgepakt door de 
S.D. en naar straf
kamp Saxenhau·sen -
Oraniënburg gebracht,
vermoedelijk barak 3 of 4. Op 10 April 1945
bericht gesmokkeld naar vrienden in Neukölh,,
dat hij zich er wel doorheen zou slaan. Daarna
niets meer ·vernomen.

641 Evert Vonk, geb. 18 Sept. 1922 te Noórde
loos (Z.H.). Beroep Distributie-ambtenaar te 
Nieuwpoort. Gearresteerd op 6 Mei 1944, trein 
Gouda-Utrecht, vandaar overgebracht naar 
Haagsche Veer, Rotterdam, later naar de Ri
vierpolitie; na een maand naar Amersfoort, No. 
13705, 11 Oct. 1944 naar Neuengamme. Vol
gens bericht afwikkelingsbureau op transport 
van Neuengamme naar Bergen-Belsen, werleden 
op 13 Maart 1945. 

Welk Geref. meisje tot 40 jaar wil kinderen 
op boerderij, wier vader in een concentratie
kamp is gestorven en wier moeder in een inrich
ting is opgenomen, als huishoudster helpen? 
Flinke hulp aanwezig. Brieven onder No. 155. 

Op het Secretariaat van het Gedenkboek L.O./ 
L.K.P. in . de provincie Groningen wordt met
spoed een stenotypiste gevraagd.
Sollicitaties te richten aan: 
Inspecteur Gedenkboek, Provincie Groningen,

. Ubbo, Emmiusstraat 30, Groningen.

D.V. hopen onze geliefde ouders, behuwd· en
grootouders hun 35-jarige echtvereniging te
gedenken:

K. KOOISTRA
en 

G. KOOISTRf\.-TIENSTRA.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de 
wens van hun dankbare kinderen. 
Gelegenheid tot feliciteren op 13 Mei van 3-4 
uur. 
Zevenhuizen B 412, Leek. 

.... .. wij het Onafhankelijk Weekblad "De Üit
kirk" (uitgegeven door oud- illegale werkers) 
adviseeren zijn naam te wijzigen in "Kijk 
Uit"? 

.... .. dit advies verband houdt met het feit, 
dat wij tot de ontdekking kwamen, dat een 
medewerker van dit blad, de heer Haakma 
(H-a), die regelmatig artikelen over Scandi
navië schrijft, in de bezettingsjaren de "Deut
sche Zeitung in den Niederlanden" van zijn 
pennevruchten voorzag. 

.. .... laatstgenoemd blad nog niet illegaal ver
schijnt, zoodat de heer H-a op dit terrein zijn 
sporen niet kan hebben verdiend. 

...... de heer H-a, ondanks de Perszuivering, 
ook in andere· bladen publiceert? 

.... .. de heer H-a een voorvechter is voor de 
Finsche 11Sauna" ook in Nederland. Wij hem 
liever een echt Hollandsch koud bad gunnen. 

. ..... de redactie van "De Zwerver" niet het 
\'Oornemen heeft den heer H·a uit te noo
digen voor ons blad te schrijven, zoodat onze 
lezers het voorloopig zonder 11gedegen" voor
lichting over Scandinavië moeten stellen. 

. ..... de dag van de arbeid, 1 Mei, ondanks 
verbod van onze regeering, dóor velèn zónder 
arbeid is gevierd. 

.. .. .. een K:P.,er die met de hulp van een 
agent de tralies v;:in zijn cel doorvijlde en uit 
een politiebureau in het zuiden van ons land 
ontsnapte, dezer dagen een rekening van f 7,50 
ontving wegens .het beschadigen van Rijkseigen
dom. 

In de N.R.C. van 10 April 1946 wordt onder 
de titel "Een aanvoerder" Minister Schermer· 
hom aanbevolen als lijstaanvoerder en(;!r partij. 
In dit stukje komt de volgende zinsnede voor: 
"Tijdens de bezetting was hij aanvoerder der 
illegale Knokploegen (K.P.)". , · 
Het blijkt thans, dat de N.R.C. hiervoo1· niet 
verantwoordelijk is, maar dat dit een adver
tentie van de Partij v. d. Arbeid betrof. 
K. Vorrink heeft 27 April j.l. in een open
bare vergadering verklaard, dat het illegale
werk geen object mag zijn voor verkieziggs-

, propaganda. Het Dag. Best. der L.0.-L.K.P.
Stichting is van oordeel, dat zijn partij daar 
zelf in deze advertentie inbreuk op maakt. 
Ernstiger is echter, dat de aangehaalde opmer
king volkomen bezijden de waarheid is. 
Het Dag. Best. der L.0. -L.K.P.-Stichting is 
gemachtigd te verklaren, dat Prof. Schermer
horn nooit aanvoerder der K.P. is geweest, nog 
aanvqerder ener ploeg dier organisatie� Zijn 
verbinding met de K.P. - bestond in het feit, 
dat hij gedurende de laatste vier maanden van 
de oorlog lid van de Adviescommissie der K.P. 
was, van welke commissie Prof. Oranje voor
zitter was. 
In het algemeen kan ook de Partij v. d. Arbeid 
zich door deze opmerking niet beroepen op 
een speciale relatie met de K.P. Dat zoud�n 
wel andere partijen kunnen doen, maar die 
laten dat na, met het argument van den voor
zitter van de Partij van de Arbeid. 
Het Dag. Best. vertrouwt, dat Prof. Schermer
horn zelf niet op de hoogte is van deze mis
plaatste verkiezingspropaganda en adviseert het 
partijbestuur zich eerst met hem te verstaan, 
alvorens over hem te adverteren. 

DAG. BEST. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstac:mde bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver",
Prins Hendrikkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: _ ............. _ 

Provincie: 

Ingang abonnement: .. _ ... __ ........ __ ......... _ .. ...... -... --...... ......... -... -....... -.... --... --........ - -· ---··· 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.·LKP-Stichting. 
kwitantie betaald. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

bij aanbieding van een post. 



lANDQUKE -QAQANIIATI' VODR 

HUlP AAN ONDERDUIKERS 

Vreugde, intense vreugde, is ongetwij
feld een der mooiste dingen in een 
mensenleven. Het volkomen opgaan 
in de rust, de schoonheid van het 
ogenblik. Hoeveel mensen verdienen 
deze momenten tegenwoordig meer 
dan ooit. 
En wij mochten getuigen zijn van 
deze vreugde van 50 mensen. 50 
vrouwen van gevallen verzetsmen
sen. Zij, die, vaak l'evend in de 
mooiste tijd van hun huwelijk, daar
uit gerukt werden door den niets en 
niemand ontzienden vijand. De 
vrouwen, die in de jaren van het 
illegale werk zich het sterkst met 
haar man verbonden voelden, zagen 
deze band plotseling breken door 
arrestatie, door fusillering, van haar 
echtgenoot. Zonder nog direct aan 
zichzelf of de kinderen te denken, 
begrepen ze onbewust in haar ver
driet toch, dat ze voortaan alleen 
zouden moeten doorvechten tegen 
de moeilijkheden, die het leven nu 
eenmaal meebrengt. Brak deze we
tenschap eenmaal bewust door, dan 
was dikwijls zware moedeloosheid 
het gevolg. Hoe moest geestelijk en 
materieel de opvoeding der kinderen 
doorgang vinden? De vrienden, de 
familie, hielpen. Dat was waar, 
maar zou dat blijven? In het jaar na 
de bevrijding wisten vele vrouwen er 
geestelijk al weer aardig bovenop te 
komen. Wel bleven af en toe die 
vreseliike buien van moedeloosheid 
terugkomen, de momenten 'van ver
slagenheid, maar de kinderen en 
anderen mochten daar niets van 
merken, nietwaar? Dus doorvechten 
maar weer. Wat begFeep een overi
gens toch goed begrijpende vriendin 
van je geestestoestand, als ze zelf 
die slag niet had meegemaakt? En 
juist dat, het eens uitpraten met 
iemand die je begreep, dat was het, 
waa-r al die vrouwen naar verlang
den. Tot ineens die vriendelijke uit-
nodiging van de Stichting kwam ..... . 

Toen Tante Wien op een vergade
ring van het C.B. voorstelde een 
aantal vrouwen van gevallen K.P.
ers en L.0.-ers eens een week bij 
elkaar te laten komen, ontmoette dit 
plan aanvankelijk veel tegenstand. 
Men hielp, zo redeneerden de critici, 
door die vrouwen bij elkaar te laten 
wonen, hen van de wal in de sloot. 
En hoe konden en wilden moeders 
van grote gezinnen nu daaruit weg? 
Tante Wien zette ·door en vroeg de 
Stichting 1940-'45 toestemming. Met 
als gevolg, dat iedere afdeling ge
vraagd werd een lijst van gegadig
den te sturen. Prompt kwamen deze 
binnen en er werd geloot. Nu kwam 
het psychologisch meest moeilijke 
ogenblik. Zouden de uitgekozenen 
gunstig antwoorden op de met zorg 
opgestelde uitnodigingsbrief? Het 
resultaat was, dat slechts 2 dames 
antwoordden, zich tot een dergelijke 
bijeenkomst nog niet in staat te voe
len. Het experiment was reeds ge
deeltelijk gelukt. Al gauw kregen de 

50 VROUWEN VERGATEN HAAR ZORGEN 

Wanneer de volgende vijftig,? 

deelneemsters een instructiebrief in huis. De bijeenkomst, die een week zou 
duren, zou gehouden worden in het Bondshuis van de Ned. Protestanten
bond te Soesterberg. Er werd aangeraden, dit wel en dat niet mee te nemen 
en mochten de dames nog prijs stellen op een speciale vriendin als "slaapje" 
in de vacantieweek: _ze moesten het maar schrijven en het kwam in orde. De 
treinen waren voor allen reeds nagezien; reiszorgen waren er practisch niet 
meer. Dinsdag 30 April stond Mej. Westendorp, sociaal verzorgster van de 
Stichting afd. Amersfoort, in de hal van het station. Een groot bouquet 
fleurige bloemen maakte haar voor de aankomenden kenbaar. Met auto's 
werden de dames naar "huis" gebracht. 

Recreatiezaal 

Tante Wien 

deelt 

de post uit, 

Eerst was alles even onwennig. Allemaal onbekende gezichten, het vreemde 
idee voor niets en niemand te hoeven zorgen. 
Men ging aan de eerste gezamenlijke maaltijd. Gelegenheid tot bidden. En 
dan de stem van Tante Wien: ,,Dantes, wat zoudt U zeggen, als ik voor 
iedere maaltijd zei: ,,Eet smakelijk, Dames" en U antwoordde, ,,Insgelijks, 
Tante Wien!" Zullen we het eens proberen?" . 
Het werd geprobeerd, maar Tante Wien was zo gauw niet tevreden. Nog 
eens en nu was het in orde. Hiermede was de stemming er ook ineens en 
de tongen kwamen los. 

-
We praàtten met Tante Wien over het programma, dat voor die dagen 
samengesteld was. De eerste dag, de verjaardag van Prinses Juliana, was er 
een van aan elkaar wennen. De omgeving (en wàt voor een) werd verkend 
en contacten werden gelegd. De stemming was er in, toen de dames om tien 
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uur naar bed gingen. En die bleef 
er in. Ook, toen de volgende mid
dag, de tocht die door de L.K.P. 
was aangeboden, enige auto-pech 
ondervond, waardoor het program
ma enigszins gewijzigd moest wor
den. Het einddoel was de Helena
hoeve, waar een maaltijd de da
mes wachtte. Henk van Riessen en 
Bob Scheepstra voerden het woord. 
De derde dag werd gewandeld en 
bezichtigde een deel der dames 
oud-Amersfoort. De hoogtepunten 
van de vierde dag waren de wed
strijden, die door de gasten onder
ling werden gehouden. Vooral de 
dames de Vries en l.(alcoen had
den zich bij het vervaardigen der 
prijzen verdienstelijk gemaakt. Voor 
iedereen was er een verrassing. Deze 
dag werd besloten met een herden-

.tkingsavond ter gelegenheid van de 
bevrijding. Mevrouw Hannema droeg 
verzetsgedichten voor, terwijl Mevr. 
Kruis het muzikale gedeelte op de 
piano verzorgde. Zaterdagavond werd 
tante Wien de leiding uit handen 
genomen, niet omdat de dames. on
tevredên waren, maar juist om haar 
dankbaarheid te betuigen. Hetgeen 
dan ook van harte werd gedaan en 
zeer zeker verdiend was. De Zon
dagmorgen was voor Kerl<diensten 
gereserveerd. 's Avonds sprak Dr. 
Boerwinkel en bood de L.K.P. alle 
deelneemsters ëen verrassing aan. 
Een fraaie doos bonbons, regelrecht 
uit Amefika. Deze grepen uit het 
welgevulde programma konden U 
,!echts een zeer onvolledig beeld 
oeven· van alles, wat er werd ge
heerlijke samenzijn, de_ rust, die van 
daan. De gezellige maaltijden, het 
alles uitging. Hier waren nu vijf
tig vrouwen bijeen. Zij waren één, 
foor de slagen, die hen troffen ...... , 
maar, waar ze dank zij deze 
vacantieweek, weer een tijd lang 
overeen hopen te kunnen kijken. 
Want unaniem was de mening. Het 
mooiste van deze dagen was, dat 
men nieuwe vriendinnen had kun
nen maken, waarmee men direct 
het diepste wat men had opgekropt 
kon uitpraten...... En dat het ook 
begrepen werd. 
Een feit was ook, dit vertelde tante 
Wien ons nog, dat niemand buiten 
de groep stond. Had de een het eens 
te moeilijk, direct stonden de ande
ren klaar om op te vrolijken en te 
helpen. 
We traden nog , even de gezellige 
recreatiezaal binnen. Enkelen zaten 
ha:ar zojuist ontvangen post door 
te nemen of lieten die aan nieuw
verworven vriendinnen lezen. Eert 
groepje was aan het musiceren, 
weer anderen waren geheimzinnig 
in de weer voor die avond; ,,U 
weet wel, Tante Wien's avond .. .... 
maar niet tegen haar zeggen, hoor!" 
En Tante Wien vertelde maar 
verder. Huldigde het personeel, dat 
ieder uur van de dag klaar stond, 
om de dames een zorgèloze week te 

- verschaffen, waarin zij alles op haar



tijd kregen en vaak wat extra's ook. 
Bovenal werden Mevrouw en de 
Heer Koudijs gehuldigd, de mensen, 
die reeds 23 jaar lang de gastvrouw 
en -heer zijn in dit mooie bonds
huis; die ook deze week de tech
nische leiding hadden en voor ieder
een klaar stonden. Maar de vrouw, 
wie bovenal voor deze week dank 
verschuldigd was, vergat zichzelf te 
noemen. 
Tante Wien, een kern van het ver
zet vroeger, de kern van het socia
le werk der Stichting nu. Zij werd 
door de dames op de handen ge
dragen en...... zij verdiende het. 
Zij verlangt geen dank, het ver
driet haar alleen, dat �!echts éé� 
zo'n samenkomst georganiseerd kon 
worden en dat alléén, omdat in heel 
Nederland geen ruimte beschikbaar 
is voor meerdere bijeenkomsten. Er 
is geen ruimte meer...... voor de 
vrouwen, die haar mannen gaven voor 
de bevrijding van ·Uw en ons· land. 
Er is geen ruimte meer, terwijl in 
Nederland tientallen kastelen en 
buitens, het grootste deel van het 
jaar onbewoond staan. Neen, er is 
geen ruimte om de honderqen vrou
wen eens een week er uit te halen 
in het enige milieu, waar ze zich 
thuis kunnen voelen; vrouwen, soms 
moeders van acht of negen kinde
ren, die allen door één offer gebon
den zijn. 
Het is nu wel bewezen, dat de cri
tici ongelijk hadden. De vrouwen 
vonden steun door het samenzijn. 
Zij hadden allen oplossingen voor 
de door die vacantieweek ontstane 
huishoudelijke moeilijkheden gevon
den. En zoveel had de week "toch 
niet gekost, dank zij de gaven van 
diverse firma's. Neen, in alle op
zichten hadden de optimisten ge
wonnen. 
Het moet een plicht van ons volk 
zijn, een harer materieel meer be
gunstigden bereid te vinden, een 
geschikte ruimte beschikbaar te stel
len. Vijftig vrouwen vonden vre(!gd, 
nog vele malen vijftig wachten met 
ongeduld. Wij kunnen tante Wien 
geen groter dankbaarheid tonen voor 
haar initiatief, haar onvermoeibaar 
werken, dan door binnenkort dit te 
kunnen zeggen: ,,Tante Wien, alle 
vrouwen, die er voor in aanmerking 
komen, zullen Uw gast kunnen wor-
den." 
Dat dit artikel er zijn steentje toe 
mag hebben bijgedragen. 

P. P. 
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BETER EEN GOEDE BUUR 

DAN EEN VERRE VRIEND 

vlak voor grootpa in de haardplaat geketst 

De K.P. had een nieuw kwartier. . . . Een 
'bovenhuis. Het was wel niet alles, dat trap

pen klimmen, maar het schijnt, dat een 
inens het nooit naar zijn zin heeft. 
Over het probleem benedenburen kwamen 
echter pas later de meningen los. Later, 
toen het bijna te laat was! 
Op zekere avond kwam Kees thuis met 
een vers "gesnaaide" moffenparabellum. 
Pracht apparaat, je kon er stenmunitie in 
"stoken", Hoe het geval precies werkte
moest nog uitgekiend worden. Zo te zien 
een gewoon automatisch principe. 
"Say, Paul, do you know something about 
this kind of birds?" vroeg Kees aan den 
Engelsen piloot, die bij ons op doorzenden 
wachtte. 
"Niksch", zei hij, ,,ienemienemutte, is the
boss, that's all I kno·,..". Hiermede viel een 
schrijnend licht op d: � meer aan naakte 
waarheid van Pauls kennis van het Ne
derlands en van de wapens. Kees morrelt 
verder, pistool tussen de knieën, loop om
laag, Hij wipt de patronen eruit, die met 
een sierlijke zwaai in de theekopjes dui
ken. 
Kees fronst zijn machtig voorhoofd, trekt 
rimpels als voren in een akker, en zegt: 
,.Snap jij daar, .... ". BOEM!, rook, herrie, 
het schot valt .... We schrikken ons wild, 
geen van ons gewond gelukkig, een 
schroeigaatje in het tapijt en de kogel door 
de vloer. 
,;"Bovenhuis" gaat door onze gedachten·. 
Paul reageert anders. 
"Oh, poor Mr. Woedstra (Woudstra), may
be .you shot 'em. Oh, boy, this is the under
ground, hogh gang, more thrills, mora 
muràers". 
"Shut ·up" is ons antwoord en wij vinden
de sensatie niet bepaald "je". We zetten
de gramofoon aan, peuren met een brei· 
naald in het gat om te voelen of de kogel 
soms in een balk gestuit is. 

Heren is er geschoten?" informeert een 
�enuw�chtige stem van beneden. ,,Neen", 
galmt het koor,. ,,dat was buiten". 
,.Heren, er zit een gat in mijn plafond". 
[)aar heb je het geduvel in het plafond. 
Stomme ezels die wij zijn. We zitten op 
een bovenhuis. Kunnen we weer verhui
zen. En zo kankeren we zachtjes verder. 
Paul grijnst als een Mephisto. ,,Lach niet, 

. jij aap" en vernietigen! kijkt Frans naar 
Paul. ,.I'm no aap, I'm Tarzan". We halen 
onze schouders op voor dit flegma en brul
len naar den man in het ondermaanse: 
,.We komen, mijnheer Woudstra". 
Frans, beroemd en berucht om zijn mees
terlijke stalen gezicht bij zulke gelegen· 
heden, informeert, wie hem bij deze grote 
missie zullen begeleiden. 
"Op naar het bloedbad", grinnikt men, niet

al te rustig, doch in het besef te gaan red
den wat te redden valt. 
Beneden gekomen blijkt de familie, zich 
niet bewust van wat boven hun hoofd 
hing en leefde, .een partijtje kaar.t gespeeld 
te hebben. 
Links in het plafond een behoorlijk gat, 
kogel la·ngs de lamp boven de tafel, vlak 
voor (ca. Y.? M.) grootpa Woudstra, in de 
haardplaat geketst. Geen doden, veel kalk, 
veel rommel, grootpa wakker. De hele 
familie wit van de schrik. 
Frans lost de kwestie meesterlijk op, speelt 
August de Domme, geboorteplaats Ger
mania, biedt excuses aan en dist het vol
gende verhaal op: 
"U weet, er komt bij ons wel eens een 
marechaussee. Deze man heeft zijn revolver 
laten liggen. Ik wilde het ding €ens bekij· 
ken, en . . . . het ging ineens af. We zullen 
vanavond nog met gips komen om het gat 
te dichten en de deuk uit de haardplaat 
te slaan. Het beroerde echter is, wanneer 
die marechaussee morgenavond zijn re
volver moet overgeven, dan mist hij een 
patroon, hoe moet dat nou? 
We wisten, dat Woudstra "safe" was, zijn 
broer was in de L.O. en was tevens onze 
nicotinekoetsier. Frans, het schoffie, spe
culeerde daar op. 
.,Heren", deed Woudstra geheimzinnig, 
"jullie bennen onderduikers, bemoei je er
dus verder niet mee, jullie lopen al ge· 
vaar genoeg. Ik zwijg als het graf ( .. v,aar· 
je bijna in lag", dacht Frans) en ik zorg 
voor een kogel. Ik heb (hierbij daalde zijn 
stem) uitstekende relaties. Ken alle illegale 
grote mannen. Ze hebben mijn altijd no
dig. Nou heb ik hun nodig, dus dat moet 
lukken". 
We vertrokken, nogmaals excuserend, 
nogmaals op onze hachelijke positie van 
onderduiker wijzende. Hij wist nu wat van 
ons, wij wat van hem. We moesten beiden 
zwijgen, dat vond Woudstra ook. 
Dezelfde avond werden de sporen verwij· 
derd. De L.0.-neef kreeg de volgende och
tend van ons het verhaal plus patroon. De 
patroon kwam 's avonds bij ons terug via 
Woudstra, die zeer geheimzinnig en inte
ressant deed, zijn zakdoek open frommelde 
en het kleinood eruit nam en het ons ter 

,hand stelde. We legden de patroon bij de 
andere. .. Zo werd weer eens bewezen, dat de uiter
ste voorzichtigheid altijd geboden was en 

dat het hebben van benedenburen 
ook niet "alles" is. 

JANTJE. 

• . . . het schot valt • • . 
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DE WITTE BRIGADE 

bezoekt de L.K.f'. Rotterdam 

Op uitnodiging van de L.K.P. Rotterdam heeft 
de Witte Brigade, afd. Antwerpen (Sectie A. Bor
gerhout) een tegenbezoek gebracht aan Rotter
dam. Het programma droeg een vrij officieel ka
rakter en is zeer vlot afgewerkt. De ontvangst 
aan de grens op Vrijdag 10 Mei was het begin 
van een grote manifestatie van vriendschap. Toen 
even over vier Fidelio, de grote leider van de 
Witte Brigade België met zijn staf aan de grens 
arriveerde, was daar de commissie van ontvangst 
onder leiding van Wim I ter verwelkoming aan
wezig. Diverse L.K.P.-ers werden voorgesteld, 
alsmede Bram (C.I.B.) en José (L.O.), die als ad
viseurs der L.K P. aanwezig waren. Precies om 
4.15 zette de stoet van vele auto's, geëscorteerd 
door M,P.'s, zich in beweging. Deze tocht reeds 
was voor de Belgen een verrassing, vooral toen in 
Rotterdam door de M.P.'s het verkeer werd stil
gelegd. Om ca. 6.30 uur arriveerde men aan de 
Cools:ngel, waar van het Beursgebouw de Bel
gische driekleur wapperde. In de foyer van het 
Beursrestaurant werd een gezellig borreluurtje 
aangeboden. De pers deed al spoedig een aanval 
op Fidelio. Op rustige, doch krachtige wijze gaf 
deze een uiteenzetting van het verzetswerk in 
België, waaruit deze conclusie is te trekken, dat 
de W.B. en L.K.P. zeer nauw aan elkaar verwant 
zijn. Ook de W.B. heeft te kampen met na-oor
logse moeilijkheden. Ook in België is men teleur
gesteld, hoewel men ons daar een slag voor is. 
Zij zijn thans een door de regering erkende orga
nisatie. Pensioenen zijn min of meer geregeld en 
wij menen te mogen zeggen, dat deze resultaten 
bereikt zijn door de activiteit van Fidelio, die zich 
geheel aan de behartiging van deze belangen ge
geven heeft. 
Tijdens dit vraaggesprek hebben we kunnen ge
nieten van de eenvoud van voordracht, doch ook 
kunnen bewonderen de onverzettelijke wil van 
dezen man en de verb�tenheid waarmee hij per
soonlijk al het leed heeft gedragen in het Capitol
theater, alwaar ook enige vriendelij"ke woorden 
aan het adres van de W.B. gericht werden. 
Zaterdag is, na een off�cieel bezoek aan de te�
toonstell;ng Weerbare Democratie, een deputatie 
der W.B. en L.K P. door den Burgemeester van 
Rotterdam ten stadhuize ontvangen. Burgemeester 
Oud wees op de band, tussen België en Neder
land die ook door dit contact verstevigd wordt. 
Na de toespraak van den Burgemeester speelde, 
het orgel in de imposante burgerzaal de Braban
çonne. Na een woord van. dank voor deze ont
vangst door Peter Noord, werden enige verfris
singen aangeboden. 's Middags vond een .. krans
legg:ng plaats op de begraafplaats .Croosw1Jk. Op 
het gemeenschappelijk graf van Frits, Rudolf 
Ruys en Rob (Marinus van der Stoep) werden 
kransen neergelegd. Cdt. Denbroeder van de Sec
tie Borgerhout heeft op die plaats op zeer een
voudige, doch ontroerende wijze hulde gebracht 
aan alle gevallenen in Nederland, waarbij hij 
vooral wees op de plicht, die wij hebben om hun 
werk voort te zetten. 

HOLLAND-BELGIE. 

Om zes uur gaf de Witte Brigade aan de LKP 
Rotterdam een lesje in voetbal op het sportter
rein R.F.C. 
Feestelijk woeien de vlaggen en op de tribune 
heerste een Holland-België-stemming. De wed
strijd zelf? We zullen er geen volledig verslag 

' van geven, maar volstaan met de opmerking, dat 
de Witte Brigade met onze jongens heeft ge
speeld. 't Was een partijtje voetbal in KP-geest: 
Fors, sportief en enthousiast. Hoewel er af en 
toe een speler vakkundig werd "gevloerd", had 
scheidsrechter Welsenes niet de minste moeite 
met beide ploegen en na afloop ('t werd een 
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5-0 overwinning voor de W. Br.) gingen zo
wel de winnaars als de verliezers op de schou
ders.
Met een geestig speechje overhandigde Peter
Noord aan den Belgischen aanvoerder de over
winningsbeker en merkte t.a.v. de Rotterdammers
op, dat hij ze wel eens beter had zien sch:eten.
Om half tien verzamelden ongeveer 250 geno
digden zich in het Beursrestaurant voor het offi
ciële diner.
Overal bekenden, die bekenden begroetten. Een
stemming en een menu om van te smullen, toe
spraken in het Hollands of in sappig Vlaams; een •

-�-..

officieel diner, dat helemaal niet officieel aan
deed. 
Zowel van Hollandsè als van Belgische zijde 
werd gewezen op de eenheid in mentaliteit en 
streven gedurende de bezettingsjaren en op de 
gemeenschappelijke taak, die de twee verzets
organisaties nog hebben bij de wederopbouw van 
beide landen. 

Tegen twaalf uur nam Fidelio het woord en be
dankte allen, die de O!)_tvangst van de Witte Bri
gade tot een onvergetelijke hadden gemaakt. De 
Belgische verzetsleider beno"emde ereleden van de 
Witt':! Brigade. Magnesiumlampen flikkerden, 
Leica's klikten en nadat de aanwezigen spontàan 
het Belgische volkslied en het Wilhelmus hadden 
gezongen, werd de tafel opgeheven en was het 
officiële gedeelte van de avond voorbij. Nog lang 
bleef men gezellig bijeen en met grote voldoe
ning kunnen we terugzien op het contact, dat· op 
deze wijze werd gelegd met onze zuidelijke bu
ren, dat zeer zeker vrucht zal dragen voor beide 
landen. 

Zondag heeft men als sluitstuk van deze ont
vangst een bezoek gebracht aan het Eregrafhof 
te Bloemendaal, waar door het leggen van kran
sen hulde gebracht is aan allen, die zich gegeven 
hebben voor ons land. Een woord van dank moet 
gericht worden tot de organisatoren van deze ont
vangst. Het was af. Er moet veel werk verzet 
zijn om alles te doen verlopen, zoals het gegaan 
is. De LKP-Rotterdam heeft op voortreffelijke 
wijze een voorbeeld gegeven en weer eens be
wezen, dat de ondernemingsgeest een Rotterdam
mer aangeboren is. DAAN. 

Er werd getoast op den Prins-Regent en op H.M. 
de Koningin en de spontane uitingen: Leve Bel-
gië, Leve Nederland kwamen voort uit vader- tt.v'l· 
landse harten, die warm klopten voor de zaak 
der vrijheid. 



I I Een droeve nacht 

Opgedragen aan Marie 

"Zullen we hier wedlopen, jongensr De 
anderen knikten. Ze ontdeden het boven
lichaam van kleren en klopten met de 
handen op de naakte borstkassen, die zich 
scherp aftekenden tegen de donkere om-
geving. Het gezicht naar den aanvoerder 

Het was avond en de schemering begon gekeerd, stelden ze zich op in een rij. 
te vallen. De donkere struiken wuifden de "Jongens", zei hij, ,.denk erom, dat je niet 
scheidende dag bedeesd een goenacht; _ schreeuwt en niet met de lantaarn schijnt, 
een eenzame vogel zwiepte met gejaagde vooral nu niet. Wij zitten hier vlak bij de 
vleugelslag naar het warme nest en de weg en het geringste geluid kan ons ver-
avondmist overwaasde het natte gras. 

E
en raden". 

devote stemming beheerste de natuur, Maar zijn woorden hadden geen invloed
. soms verstoord door een helle vogel- /De ontbeerde lichaamsbewegingen tenge-

schreeuw. volge van hun noodgedwongen zolderka-Zie, daar achter die hoge struik gloeide mer verblijf die dag, verdubbelde hun felle 
even een klei_n lichtje, en verdween dan begeerte naar ontspanning. 
weer. Op het startsein schoten ze weg, de witte 
Duidelijk werd het gedempte geluip van ruggen dansten de donkerte in en het 
veel voetstappen hoorbaar. Zes wazige schokkende hijgen vermengde zich met het 
gestalten maakten zich los van het gelijk- geluid van hun snelle voeten. 
matjge duister. Het waren jonge mensen, Soms veroorzaakten de lichtbundels van 
jongens nog. een voorbijsnellende auto een spel van licht 

Hände hoch ! ! 
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Uit onze lezerskring wordt herhaaldelijk a�ndrang, uitgeoefend 
in "De Zwerver" de boeken, welke in de laatste tijd over de 
bezettingstijd en het verzet verschijnen, te bespreken, daar de 
overstelpende veelheid daarvan het niet mogel_ijk maakt van 
alles kennis te nemen, terwijl bovendien een groot deel van 
hetgeen op de boekenmarkt verschijnt zelfs niet aan de meest
elementaire eisen, welke men aan verzetslectuur mag stellen, 
voldoet. · -
Onze mensen kunnen zich dan aan de hand van deze bespre
kingen enigermate oriënteren. Zij weten dan althans wat wel 
en wat in geen enkel opzicht in aanmerking komt om op de 
bovenste plank in .onze boekenkast een plaats in te nemen. 
Het spreekt vanzelf, dat wij hier voor een zeer uitgebreide ta�k 
staan, waarvan het volbrengen niet eenvoudig is. Wat ons in 
handen komt, willen wij zoveel mogelijk onder de loupe nemen, 
doch de veelheid van het gepubliceerde maakt volledigheid niet 
wel mogelijk. Wie wensen heeft ten opzichte van een bepaaJd 
boek, schrijve het ons. Wij zullen tráchten aan de geuite wen-
sen zoveel mogelijk te voldoen. 

NEDERLANDS VIJFJARIG VERZET, door J. J Boolen 
en" Dr. J. C. v. d. Does; uitgeverij D.A.V.I.D., A'dam.

De oranjeband, waarop een ·Weermachtswagen in vlammen opgaat, zowel als de naam van 
den bekenden historicus, Dr. J. C. v. d. Does en de naam van de illegale uitgeverij, doen 
hier een alleszins lezenswaardig boek veronderstellen. Daarin wordt men teleurgesteld. Dit 
boek ·geeft niet in de eerste plaats een beeld van het verzet, althans niet van het georganiseerd 
verzet. Het bedoelt een totaal beeld te geven van Duitse beloften en maatregelen en de 
reactie van de bevolking daarop. Wij kunnen niet ontkomen aan de indruk, dat men het verzet 
der bevolking als te spontaan ziet. Er is te weinig inzicht in de ontzaglijke arbeid, die achter 
de "schermen moest worden verricht om de mensen zover te krijgen. En waàr het georganiseerd 
verzet ter sprake komt, daar worslt de plank dikwijls volkomen misgeslagen. Dit gebeurt 
heel sterk in het hoofdstuk "De Kwartiermakers der Bevrijding''. Daarin wordt getracht een 
enigszins sluiti;nd overzicht te geven van het werk der. gezamenlijke verzetsorganisaties. 
Wij citeren daaruit: ,,De Duikorganisatie hielp de onderduiker, de Landelijke Organisatie,.
verzorgde de uitreiking van distributiekaarten voor de onderduikers en voor anderen, die 
aa!l kaarten behoefte hadden; de Persoonsbewijzen-centrale, waaraan vo9r altijd de naam 
van Gerrit van de Veen verbonden zal blijven, ontwierp. en vervaardigde valse Persoonsbe
wijzen; het 'Nederlandse Steunfonds zorgde voor allen, die door de strijd tegen e� Duitser 
in financiële nood verkeerden; de Raad van 'Verzet was een bekende verzetsorganisatie; bet
'Nationaal Comité van 'Verzet bereidde stakingen voor en bad een bele vervalsingscentrale
opgebouwd. De '.Koninklijke Patrouilles, de K.P., in de volksmond de knokploegen genaamd, 
bereidden overvallen voor op distributiekantoren en gevangenissen." 
Nu moet het niet erger worden, zult ge zeggen. Zo is het. Gelukkig onthoudt het boekje zich 
verder van een gedetailleerde beschrijving van het werk der verzetsorganisaties. Hier en 
daar worden enkele dingen gememoreerd, die kant noch wal raken. Maar de gelegenheid 
om zich door dieper op deze zaken in te gaan, volkomen onmogelijk te maken, hebben de 
schrijvers gelukkig laten voorpijgaan. Er is maar één excuus en dan nog maar een gedeeltelijke 
verontschuldiging. Het boekje werd in het laatste halfjaar van de bezetting geschreven. 
Doch de schrijvers hadden moeten bedenken, dat het niet mogelijk was, zonder achter de 
schermen te kijken, zich in die tijd een volledig beeld te vormen. Jammer genoeg is dit 
werkje nog in een Engelse uitgave verschenen ook. 

Ad. 

Bevrijding en verkiezing. Bij het eerste onderwerp 
klaagden de redacteuren onder elkaar, dat ze er 
zoveel ruimte voor hadden. Wat de verkiezing 
betreft, schreeuwden ze in het openbaar dat er 
zo weinig papier beschikbaar was. Wat er' aan pa
pier was, werd over, beiqe onderwerpen met op
gezwollen woorden, phrasen en veel valse pathos 
volgeschreven. De. verkiezingen kunnen wij als 
niet-over-politiek-schrijvend-weekblad gelukkig la
ten rusten. Over de bevrijdingsherdenkingen in 
de pers, zouden we mèt "Op Wacht" van 9 Mei, 
graag het volgende willen zeggen: 

"De weinigen, die met hun pennevrucbt bet 
onderwerp recht deden wedervaren, gingen 
reddeloos te loor in die razende maalstroom 
van de bolste, de zinledigste de naargeestig: 
ste bombast, die ooit onze vaderlandse dmk-

kerijen beeft verlaten•. 

Wilt U het bewijs voor deze woorden? In vele 
bladen kon men een zin aantreffen als: ,,Ons 
volk heeft gelukkig bewezen, de daden van hen, 
die in het verzet vielen, nog niet vergeten te zijn". 
Wat daar in de practijk van terecht kwam, moet 
U eens aan de Stichting 1940-'45 vragen. Haar 
algemeen verbreide slag.zin: ,,Zij gaven alles, 
geeft U iets!" werd wel opgevolgd. Maar meer 
dan "iets" werd niet gegeven. Met woorden en 
plezier wil ons volk graag ge- en herdenken. 
Maar in daden ...... ? Laten we eens zien naar de 
opbrengsten van de huizen-collectes in de beter
gesitueerde wijken van onze grote steden. 
Ze zijn treurig .. Wellicht kan deze slechte op
brengst ook liggen aan de onvakkundige propa
ganda en organisatie, gebruikt door onze huidige 
hulpinstellingen, gebruikt ook door de Stichting. 
Maar dit kan de geringe daadwerkelijke dank
baarheid van ons volk nooit goedpraten! 
Genoeg bierover: Laten we eerst nog even het 
stukje uit het "Limburgs Dagblad" lezen: . 

.,Bezinrnen wij ons vandaag op onze her
wonnen vrijheid. Laten we in rechtmatige 
trots de werken gedenken, die we dit jaar 
tot stand brachten. '.Het zijn er vele en bet 
zijn grote . .'.Maar laten we nog dieper besef
fen hetgeen we te kort schoten•. 
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na hun donkere wacht over het grasveld 
weer innamen. 
De snelste lopers waren ondertussen te
ruggekeerd, hadden 'volgens gebruik een 
jas over hun rillende schouders geslagen 
en plaagden iederen terugkerenden renner 
met z'n late komst. 
Ieder had zich weer in zijn �leren gesto
ken. Jan, de aanvoerder had het sein tot 
de aftocht gegeven en nog hijgend van de 
inspanning nam de terugtocht voor de 
jongens een aanvang. 
Plotseling hoorde Jan stemgeluiden. 
Roerloos en verschrikt staarden allen in 
de richting van het vreemde. Een lichtbun· 
del flitste door de nacht, draaide en rustte 
op hun gezichten . 
.,Halt! Polizeil Hände hochl" 
O Here, een patrouilleî Jan zag zwarte 
gestalten haastig toelopen. Hij herkende de 
uniformen, de taal! Een vreselijke beklem
ming drukte hem, maar hij moest, kon niet 
anders . 
.,Hände hochl Hände hochl" 

Beantwoorden we dit berichtje even persoonlij·l<: en 
regel voor regel, dan doen we het Limb. Dag
blad weten: 
a. Dat we nog steeds getrouwd zijn;
b. De werken van . dit jaar inderdaad vele wa

ren: formulieren invullen, Rijksbureaux aflo·
pen, kankeren en...... wachten, alhoewel dit
laatste niet tot de gróte daden zal behoren.

Maar al we ons gaan bezinnen op wat we te kort 
zijn geschoten ...... 
Er wordt al genoeg gepraat en geschreven! 

.. 'VA'N J.1E1 'JO'J J.1E1". 

Kunnen we dit kopje uit de Alg. Koerier van 3 
Mei, in verband met het heersende egoïsme, niet 
beter veranderen in: ,,Van Mei tot mij?" Of mis
schien nog beter in: ,,Van Mei tot Mij?" ...... Erg 
egoïstisch zijn w� als volk toch ook weer niet. 
Lees maar, wat het Groninger Dagblad van 8

Mei schrijft: 

.. 'Vijf Engelse schepen, die reeds in de Rot
terdamse haven liggen, :zutlen, wegens de sta
king, met bun ,lading ,-,,aar Duitsland ver
trekken". 

Wij gunnen die arme Duitsers toch ook wel iets, 
hè? Waarom staken we anders. Trouwens; ze ver
dienen het, die goeie mofkens. Wat treden ze 
fijn in het voetspoor van onze K.P.'s. 
In "Op Wacht" van 9 Mei vonden we dit: 

"Onlangs is het nog voorgeko.men, dat eet1 
aantal nazi's in boben een expeditie ondernam 
over de 'Jegernsee ·om enige Edelweiss-leden, 
die door de Beierse Politie geval1ge11 1,aaren 
gezet, uit een politiebureau te bevrijden. Qe, 
beel volgens bet model der talloze bevrijdin
gen, uit gevangenissen, Tnûzen van bewa
ring en politiebureai1x, die de 'K.P.'s in de ja
l'CI! der Duitse bezetting in oerscbillende 
Europese landen ondernanien ". 

De pers bracht deze week ook intense vreugde. 
Blijdschap om de erkenning van de verzetsstrijd 
door onze Kroon en Regering! De Regerings
persdienst berichtte: 

\ 

"Op gemeenschappelijke voordracht van alle 
ministers, is bij X.B. van 3 '.Mei 1946 - ter 
erkenning van bijzondere moed en beleid, 
aan de dag gelegd bij het ver:ze� tegen de 
vijanden van de 'Nederlandse zaak e,i voor 
bet behoud v�n de geestelijke vrijheid -
ee,; onderscheiding ingesteld, genaamd bet 
'Verzetskruis. Dit 'Ver:zetskrnis kan ook 
postbuum 1vorden toegekend". 

Hij nam een sprong en . ijlde door het 
struikgewas. Meerdere zware schoten 
dreunden door de lucht. Hij had opeens 
het gevoel, alsof hij droomde. Hij liep niet 
meer, moar zweefde. Zweefde in snelle 
vaart langs bomen en struiken. ,.0, Here, 
help mijl" 
Kijk, de nacht was opgeklaard, alles was 
rood. Rode struiken, rode luchten. Maar 
hij kon niet meer. De rode kleur vervloei, 
de en .... hij viel bewusteloos neer. 
Hij ontwaakte, een kalme en vriendelijke 
trek lag over zijn gelaat. Maar een felle 
pijnscheut sloot zijn ogen weer. Hij her
innerde zich alles, ieder uur, tot de vrese
lijke vlucht. Nog wilde hij zich oprichten, 
maar viel terug in een diepe slaap .... 
De morgen kwa�. De zon steeg op aan de 
horizon, ontsloot de bloemknoppen en joeg 
de dauw van bomen en struiken. 
De druppels tikten gestaag op de grond 

tikten gestaag op het dode lichaam 
van een gevallen onderduiker .... 

W. B. 

Jammer alleen, dat dit bericht, - waarin ook 
voorkwam, dat de Koningin deze week reeds een 
49,tal Verzetskruizen posthuum zou uitreiken -
met de volgende regels eindigde: 

,,'Nadrnkkelifk is echter de mogelijkheid open, 
gelaten voor verdere toekenningen". 

Dit zou kunnen betekenen, dat de vraag van vrij
wel alle ex-illegale organisaties, om geen onder
scheidingen aan nog levenden uit te reiken, in de 
wind wordt geslagen. En dat ZOll de waarqe van 
het Verzetskruis kunnen verminderen. We hopen, 
dat we ons vergissen! 
U weet het, onze huidige regering is sportief. 
Mocht U dat nog niet bekend iijn, léest dan wat 
,,Het Binnenhof" van 8 Mei weet te berichten: 

,,Ook in Regeringskringen blijkt een overwel
digende belangstelling te bestaan voor de 
komen.de interland ontmoeting 'Neder1and
Be1glë". 

Ook onze bestuurders willen deze zeldzame ge
legenheid, dat er deviezen ons land binnenkomen, 
persoonlijk eens zien. 
In de "Nieuwe Nederlander" van 8 Mei vonden 
we: 

,, De contróle op de prijzen van verlicbtings..
artikelen leverde in de eerste belµ van April 
een aantal processen-verbaal op in Rotter
dam, Qroningen en "Winschoten. 1n totaal 
werd voor bijna 250.000 gulden teveel voor 
1ampekappen, lichtkronen en verlichtings
materiaal betaald, 

Het wekt allicht lichtelijk verwondering, dat in 
deze licht verlichte tijd van oproepingen aan vele 
lichten in lichtingen voor lichter ligwerk (in Ma
lakka) toch nog bijna � miOioen teveel voor ver
lichtingsmateriaal werd betaald. En dat nog maar 
in drie plaatsen! Een "licht" geval! 
Tot slot een bericht uit de "Prov. Zeeuwse Cou
rant" van 8 Mei: 

"'Van so111mige :zijden wordt gevraagd boe bet

eigenlijk staat met de regeling van de spel
ling der 'Nederlandse taal". 

Mogen wij daar ant;woord op geven? ,,Schreif Uw 
ijgen taal, zoals ge hem zecht. Dat heft dierekt 
het tekort aan onderweizers op". 
Of gebruikt de Nederlandse eenheidstaal van het 
ogenblik: Betalen! 

P. P. 

STICHTING 1940-1945 

Vele illegale werkers hebben in de voorbije oor
logstijd ten behoeve van het verzetswerk hun rij
wiel geofferd. Ook zijn er velen, die hun rijwiel, 
nadat het eerst veilig opgeborgen of gedemon
teerd was, ter beschikking hebben gesteld van 
illegale werkers, die deze fiets moesten gebrui
ken voor �oeriers- of verzetswerk. 
Het blijkt echter, dat de plaatselijke distributie· 
diensten, wanneer men zich daarmee in verbin
ding stelt, niet l<unnen overgaan tot het toewij-

- zen van een rijwiel, gezien het kleine aàntal
fietsen. dat voor verd!ling beschikbaar is.
Met· het Rijksbureau voor Metaien en het Cen
traal Distributiehntoor is overeengekomen, dat
er maandelijks een zeer klein aantal fietsen ge
distnbueerd zal worden onder dit soort mensen,
om in noodgevallen rechtstreeks te kunnen voor·
zien. '
Men mag hieruit natuurlijk niet concluderen, dat
iederen iliegalen werker nu als premie op zijn
illegale werk een nieuwe complete fiets ter be
schikking wordt gesteld.
Het aantal fietsen, dat door de commissie, die
samengesteld is uit een afgevaardigde van het
Rijksbureau voor Metalen, iemand van het C.D.K.
en een vertegenwoordige� van de Stichting, kan
worden verdeeld is zo gering, dat a11een in nood
gevallen tot toewijzing van zo'n rijwiel kan wor·
den overgegaan.
Mocht U menen ,in Uw district dit soort ge
vallen te hebben, dan is het nodig, dat U ons de
volgende gegevens verstrekt:
1. Naam, voornamen, adres, woonplaats en be

roep of bedrijf van den aanvrager;
2. Het causaal verband tussen het verzetswerk en 

het kwijtraken, resp. geheel versleten zijn van 
het rijwiel van den illegalen werker, c.q.
schenker van de fiets aan de illegalite!t;

3. Een verklaring van het rayonbestuur der
Stichting 1940.lt945, waarin de economische
urgentie beschreven wordt.
Toelichting: U begrijpt, dat alleen dan een
fiets beschikbaar wordt gesteld, wanneer vast
staat, dat belanghebbende nie meer in het
bezit is van een bruikbaar rijwiel en dat dit
rijwiel onmisbaar is voor de uitoefening van
het beroep of bedrijf. Deze verlqaring moet
door het Rayonbestuur der Stichting 1940-
1945 voor accoord worden getekend.

4. Een verklaring van den aanvrager, dat hij zich
ter verkrijging van een rijwiel met de plaatse
lijke distributiedienst in verbinding heeft ge
steld.

De hierboven gevraagde gegevens -dient U op te 
geven aan het Prov. Bureau der Stichting in Uw 
provincie of aan het Hoofdbureau. 
Aangezien de eerste opgaven binnen enkele da
gen binnen moeten zijn, verzoeken wij U de thans 
bij U bekende gevallen direct in te sturen en 
niet te wachten tot U de lijsten compleet hebt. . 

STICHTING 1940-1945. 



SCHOOLJIE�OJ: 

Geschreven en geïllustreerd door 

leerlingen van de be/rokken school 

De bel gaat voor het laatste uur van 
de morgen en langzaam, met klaarblij
kelijke tegenzin schuifelt de hoogste 
klas het tekenlokaal binnen. 
"Sinds die vent verkeerd is, kan ik hem 
niet meer luchten of zien" fluistert Plet, 
de belhamel van de klas tegen zijn 
buurman Kees . .,Moet je die kerel daar. 
zien staan, met zijn dikke kop. Hij heeft 
vast ook nog twee distributie-kaarten". 
De leraar met zijn kale hoofd en dikke 
nek staat met felle ogen achter zijn bril 
te gluren en kijkt argwanend de klasse 
aan. Hij weet wel wat ze van hem den
ken. 
.. zo jongelui, we gaan met de les begin
nen. Ik wil jullie vandaag een omwente
lings-lichaam laten tekenen. Kijk eens 
naar deze "urn". Een prachtig voor
beeld van "germaanse pottebakkers
kunst". Het zou een goed onderwerp 
zijn voor de "Heemkunde-les" voor de
volgende week". 

"Lamme kwast" zegt Piet, .. met zijn
heemkunde". Ik zou wel eens willen we
ten tot wat voor "sibbe" hij hoort! Wie 
weet, misschien wel bij die der "aap
mensen". 
.,Maar hij maakt het niet lang meer. 
Heb je de Engelse radio gehoord. Hess 
is naar Engeland gevlucht. 't Gaat 
goed! Nog een paar maanden en ook 
hij vliegt eruit. O.Z.O." En met een paar 
felle krassen schrijft hij de letters 
,ozo" midden op zijn tekenpapier dat 

voor hem ligt. Kees grinnikt, maar .... 
.. Pas op, jo!. ... Hij komt er an". 
"Kan me niks bommen", ,gromt Piet en 
kijkt uitdagend naar den naderenden 
leraar, die onraad geroken heeft. Wan
neer hij ziet wat het geval is, ontstaat 
er een hele rel. Met één van toorn be
vende vinger, wijst hij op Piet's papier 

en buldert "Wat moet datî" .. Weet je
wel wat dat betekentî" .. Weet je wel 
dat dit gevolgen voor je kan hebbenr• 
Piet blijft zwijgen, maar kijkt den leraar 
vlak in de ogen. Deze draait zich om en 
gaat met driftige passen naar voren. De 
gehele klase volgt met een zekere be
langstelling het gebeurde. Het blijft 
dood-still 
Een ieder is schijnbaar ijverig aan het 
werk. De potloden krassen over het pa
pier. Enige ogenblikken later prijken 

dan ook op elk papier de verboden 
letters. 

De leraar !s bleek geworden. Langzaam 
loopt hij tussen de rijen door. Overal 
grijnst het O.Z.O. hem aan. De gehele 
kiasse zit voorovergebogen. Het is 
doodstil. 
Stil blijft het, 't gehele lesuur. Véél ge
tekend wordt er natuurlijk niet. De bel 
brengt c;lan ook voor allen een zucht 
van verlichting. 

"Ik ga naar den Dirk" zegt Piet als ze
opgewonden in de gang bij elkaar 
staan. Een ogenblik later staat hij met 
Kees, die meegegaan is, in de kamer van 
den Directeur. Deze luistert met een be
zorgde blik maar niet zonder sym
pathie naar het verhaal van de jongens. 
"Nou dat weer" is zijn enige antwoord 
als zij klaar zijn met hun relaas. 

"Maak maar dat je thuis komt, ik zal 
eens zien wat ik eraan doen kan". 
Maar . . . . enige ogenblikken later staat 
ook de tekenleraar tegenover hem. Met 
een verhit en verbeten gezicht brengt 
hij verslag uit van het gebeurde. Als de 
leraar kla<;tr is met zijn betoog en drei
gementen is het stil. Angstig s'.il. Dan 
vraagt de Directeur hem: ,.Hoe lang is 
U al hier op school, v. D.r' 
.. Ruim twintig jaar" is het antwoord. 

"zo, zo", zegt de Dirk, klaarblijkelijk om
tijd te winnen . .. zo, zo" en .... .. Maak 
je je dan Z O  kwaad om zo'n paar let
tertjesr' 
Zonder een woord, verlaat het rood
zwart-getinte-docentje de kçxmer van 
den Baas. 

H. 

10 MEI 1946 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau 

Den Haag herdenkt zijn doden. 

Marius du Jardin 5-11-13. 
Marius ]. A. Godwaldt 6-4-12. 
Felix L. A. Julien 16-8-03. 
Fransiscus C. P. Mol 29-6-97. 
Peter S. van Soest 20-8-16. 
Johan C. M. de Waal 11-10-20. 

"1n dankbare herinnering aan bun illegale strijd 
tegen den bezetter". 
"1n ben worden alle ambtenaren geëerd die bun 
vrijheid en leven eveneens hiervoor inzetten•. 

Op deze Vrijdag, die ons herinnert aan een stra
lende lentedag in 1940, echter nu niet meer de 
dag der bange verschrikking, herdacht het Gew. 
Arbeidsbureau Den Haag zijn doden, <>evallen in 
de vijt jaren, die ach,er ons liggen. 

" 
Voorafgegaan door een plechtige Requiem, opge
dragen m de kerk van de H. Theresia van Avila 
Westéinde, Den Haag, door Pastoor van Apel: 
doorn 0. P. (Victor) met assistentie van Pater 
Winkler en Kapelaan v. d. Boogaard, beide uit 
Den Haag, waarbij als akolieten 7 personen dienst 
deden, die in de illegaliteit werkzaam geweest 
zijn op/of. in samenw�rking met het Gewestelijk 
Arbeidsbureau in Den Haag, werd om 11 uur de 
herdenking gehouden in de grote zaal van het 
G.A.B. 
Verscheidene sprekers, waaronder Den 1-feer Ver
malen, lid van het Comité van gevallen slachtof
fers van het verzet van het Gew. Arb. Bureau 
tijdens de bezettingstijd, den Heer van Mill, Dir. 
Generaal van het Rijksarbeidsbureau, Drs. H. 
Lammers, vertegenwoord,ger van het verzet Den 
Haag en Mr. Maitland, Secr. van het Centrale 
Sociale Werkgeversverbond, waarvan verscheidene 
leden van het bureau hebben samengewerkt, voer
den het woord. 
De Heer Lammers schetste de moeilijke omstan
digheden, waaronder het personeel gewerkt heeft. 
Er werd vaak ten onrechte een blaam geworpen 
op het Arbeidsbureau. Hij noemde hier een van 
de meest geslaagde voorbeelden n.l. de uitkam
lTJ.ing van de diverse bedrijven door middel van 
het U.K.-Verfahren. Door deze Duitse maatregel 
werden 17.000 personen voor Duitsland aange
wezen. Deze massadeportatie is in samenwerking 
met andere organisaties teruggebracht tot zegge 
27 stuks, waarvan bovendien nog niet bekend is 
of zij werkelijk in Duitsland aangekomen zijn. 
Als we nu de balans opmaken en deze zware 
offers zien, dan is er maar één weg over en die 
is: met behulp van Gods kracht verder vechten 
voor het ideaal, waarvoor zij gestreden hebben en 
gevallen zijn. 
Onder leidin!Jo van Jos Vranken werd het lied van 
Jan Campert gezongen, waarna de Heer v. Mill 
de gedenksteen in de hall onthulde en de menigte 
langs deze plaats defileerde . 
De herdenking werd met het zingen van het 
Wilhelmus besloten. 

\ 

STILLE OMGANG 

Een lange onafzienb're rij, 
Schreed zwijgend door de straten. 
Een vlaggenzee hing stil halfstok, 
boven de ernstige gelaten. 

Stille omgang. Men zag weer al 
d'ellende van voorbije jaren. 
Men miste weer zoveel aan hen, 
die naast ons stonden in gevaren. 

_ De tocht was één gedachtegang 
Aan hen. Soms werd het ons te machtig, 
dit stille schrijden van een volk, 
In 't leed weer zo eendrachtig. 

Stille Omgang. Twee minuten 
van absolute roerloosheid, 
waarin w'ons schaamden. Weer beloofden 
dat 't niet vergeefs zal zijn geweest, 

hun strijd. 

GRETHA. 



COR HIRDES (Phlip). 

Cor Hirdes was een der pioniers vaa 
het verzet in het dorpje Yerseke, gele
gen aan de Scheldestroom. Maar alles 
wat hij deed, was volgens zijn eigen 
menin_g, nog te weinig. Wat hij deed,
geschiedde uit diepe overtuiging. 1 CoT 
was 18 jaar, toen hij met twee makkers 
"Strijd" begon te drukken. De dagen 
waren voor hem te kort, zodat vele
malen ook de nacht werd gebruikt om 
zijn werk uit te kienen. Hij ging uren 
ver om contact te# zoeken met jongens 
uit de omgeving. Tot hij op zekere dag 
in verschillende plaatsen volgens zijn 
mening, goede contactpunten had, en 
hij met nog twee jongens een overval 
pleegde in Goes, waar hij 30 pistolen in 
zijn bezit kreeg. Dit feit geschiedde op 
14 Februari 1941. Zijn eerste kraak scheen 
hem echter ten val te hebben gebracht, 
want twee dagen daarna werd hij ge
arresteerd in Goes en overgebracht 
naar Middelburg en later naar Sche
veningen. Tot grote vreugde van zijn 
ouders en vrienden kwam hij in Augustus 
1941 weer vrij, wat hij te danken heeft 
gehad aan zijn jeugdige leeftijd en zijn 
:.;v,ijgen. Enkele weken daarna was hij 
weer vol vuur. Hij haalde het pistool bij 
een dronken Duitser uit de tas, klopte 
hem nog eens op de schouder en weg 
was hij weer. Bijna iedere avond laat 
kwam hij bij een van zijn trouwste vrien
den om te bespreken wat hun nu weer 
te doen stond. In de buurt waar hij 
woonde stonden barakken, die hem een 
doorn in het oog bleken te zijn. Deze 
moesten weg en ze gingen weg. Met zijn 
drieën gingen ze er op af, de vlam er 
in, en de Duitse barakken waren ver
dwenen. Er zou hier nog een grote op
somming plaats kunnen hebben van het
geen Cor deed. Ongelooflijk was zijn 
crbeids- en wilskracht, om het eenmaal 
opgevatte werk ondanks moeite en ge
varen door te zetten. Steeds was het zijn 
opgewekte stem, met het Zeeuwse accent, 
die de anderen stimuleerde. Tragisch is 
het dan ook dat hij op 11 November 
1943 werd gearresteerd en overgebracht 
naar 's-Hertogenbosch, vandaar naar 
Haren, Vught, Dachau, Kotteren. Leon
berg en Buchenwalde, waar hij op 20
December 1944 overleed. Hij heeft de 
bevrijding niet meer mogen meemaken. 
Zijn ouders en broers bleven ontroost
baar achter. Cor is niet meer, maar de 
geest waarin hij leefde, blijft, zoals de 
geest van al onze gesneuvelde vrien
den. Het is de geest, die de wereld over-

I 

wint, die recht op het doel afgaat en 
waarvopr geen offer te groot is. 
Hij viel voor het Vaderland. Dat hij 
rusten moge in Vrede. 

WILLEM. 

JAN HENDRIK MATTHIJS 
DE BOLSTER 

,,Jan· 7" - Jan Veenstra". 

Op 8 Maart 1945 offerde ook hij naast 
vele anderen zijn leven voor vrijheid en 
recht. 
Reeds spoedig na de opx:ichting van de 
LO te Rotterdam, vocht hij mee in de 
strijd tegen den vijand. Eerst als koerier. 
Later werd hij leider van de LO Rotter
dam-0. en N. Als zodanig heeft hij zijn 
werk verricht zoals Jan het alleen maar 
kon. Het is alles te veel om te noemen, 
doch degenen, die hem hebben gekend, 
weten wat onze Jan heeft gepresteerd. 
Steeds moest hij met zijn vrouw van 
adres veranderen door arrestaties in zijn 
omgeving. Het ging steeds weer goed 
en nog geheel onverwachts volgde toen 
op 8 Maart het vreselijke voor zijn 
vrouw, ouders en organisatie. Op ge
noemde dag zou er een vergadei:ing zijn 
van de medewerkers iit zijn rayon. Een 
van zijn medewerkers, die gelukkig ge
arresteerd is, heeft de bijeenkomst ver
raden bij de SD, met het gevolg dat de 
vergadering "'werd overvallen. Onze Jan 
zag nog kans om met een der aanwezi
gen in de schuilplaats te vluchten. Echter 
een slip van de jas bleef er buiten han
gen, zodat daardoor de binnenstormen
de SD spoedig dëplaats vond, waar Jan 
verborgen was. Zonder pardon schoot 
een van de Duitsers zijn machinepistool 
leeg, waardoor Jan dodelijk werd ge
troffen. 
Het is een groot verlies, dat wij hierdoor 
hebben geleden; nog steeds voelen we de 
lege plek in onze gelederen, doch tevens 
in de familiekring. De troost hebben wij 
echter, dat hij thans meer is dan over
winnaar en dat hij juicht voor de troon 
van Christus, zonder Wien hij geen mo
ment de strijd aanvaardde. Hij wist in 
alles wat hij deed, dat, wanneer er iets 
gebeurde, hij ee1:1 Borg en Middelaar, 
Jezus Christus, had. Laat ons gebed op.
stijgen voor de achtergeblevenen, zijn 
v.rouw en zoontje, die de trots van zijn 
leven waren. 

HB. 

.. WILLEM GUNNING 

Als er iemand is, die dan het verzet in 
Zeeland heeft deelgenomen, dan was het 
zeer zek_7r Willem. In het begin van 1941,
stelde h11 reeds voor, iets te gaan doen. 
Maar wat? Willem was een felle hater 
van het Nationaal-Socialisme, één die al 
het onrecht, dat er gebeurde onmoge
lijk aan kon zien, zonder iets te doen 
tegen den bezetter. Hij wist; dat het 
moeilijk werk was, maar hij was ervan 
overtuigd, dat het moest gebeuren én 
daarom aanvaardde hij alle consequen
ties. Er ging veel initiatief van hem uit. 
Door hem werden in geheel Zeeland con
tacten gelegd, voor het verbergen van 
jongens, die eventueel weg zouden moe
ten, contacten om wapens op te bergen. 
�s het de Zeeuwen wel bekend, wat zij 
m hem hebben verloren? 
Hoe groot was de schrik voor ons toen 
hij op 25 September 1942 werd gearres
teerd en achtereenvolgens gebracht was 
n�ar Middelburg, Haaren, Vught,' Zorg
vhet, Den Haag. In September 1943 was 
hij in Duitsland, waar hij, volgens mon
delinge mededeling van de SD, vermoe
delijk eind Januari 1945 te Hamburg
Neuengamme overleed aan "Herz
schwäge". 
Dezen Willem zullen wij, zijn mede-strij
ders, nooit vergeten. 
Zijn devies was: .,Trouw aan God en 
mijn vrienden". 
Hij schreef: .. Waren wij vorig jaar gro
tendeels allen onbezorgd, nu hebben de 
meesten wel kennis gemaakt met het 
harde leven, het leven, dat ondanks zijn 
bitterheid en haat toch ook zo mooi 
kan worden, wanneer wij leren iets voor 
anderen over te hebben. Zelfs in een 
concentratiekamp, waar ieder vecht voor 
zijn leven, velen vaak ten koste van 

I andëren, kan men zielsgelukkig rondlo
pen, wanneer men zichzelf vergeet. Dit

is vaak heel erg moeilijk,, vooral hier, 
en ik kom daar ook heel vaak in tekort; 
maar toch is het een grote kunst iedere 
morgen met die gedachte op te staan. 
Wap.neer wij dit doen, kunnen wij wat 
zijn voor anderen." 
Hoe jammer, da.t deze Willem de be
vrijding niet mocht beleven. Ook hij 
heeft, hoewel kort, gestreden voor een 
Vrij Nederland. 
Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Wil· 
lem precies ingezien wat ons land tege
moet zou gaan! Zijn sterkste wapen was 
zijn Heiland. 
Moge het de familie tot troost zijn, dat 
Willem thans bevrijd is door God, die in 
Zijn Genade allen, die tot Hem kwamen 
met liefdevolle Hand de zorgen ontnam'. 
Hij kreeg de grootste beloning, die hem 
te beurt kon vallen. 

MARNIX. 

•



WIE KAN 
INLICl1TINGEN VERSCEAFFEN ? 

i 
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642 Elz:e Walters, geb. 23-9-23, werd mid
den October 1944 
opgepakt wegens 
illegaal werk, was 
4 weken in Zwichau, 
daarna overge
braéht naar con
centratiekamp te 
Flossenburg aan de 
grens vàn Tsjecho
Slowakije. Vandaar 
overgebracht naar 
een ander kamp, 
plaats onbekend. 

6"3 Jan Mans, geb. 29 October 1921 te Haar
lemmermeer, woon-
de: Haarlemmer-
weg 619 te Amster
dam, gearr. 12 Juli 
19.\4. Weggevoerd 
naar een school in 
de omgeving · van 
de Haarlemmer
poort, vandaar via 
Euterpestraat naar 
de Strafgevangenis 

Amstelveensche
weg, Amsterdam, 
vervolgens vermoe-
delijk tussen 10 en 
20 Augustus 1944 naar kamp Amersfoort, 
daarna begin September 19.\4 naar 
Neuengamme. Volgens inl. van perso
nen, die met hem in dit kamp gezeten 
hebben, was hij omstreeks half April 
19.\5 na een mars van Hussum naar 
Neuengamme half verhongerd en_ziek 
aangekomen, verder van hem niets be
kend, daar zijn makkers direct werden 
overgeplaatst en de zieken te Neuen
gamme achterbleven. 

64'6 Christiaan Johannes ten Boom (schuil
naam Kik), 18 Aug. 
1944 gearr. Op 4 of 
5 Sept. via Vught 
naar Oraniënburg 
gevoerd, en volgens 
onofficieel bericht 
20 Febr. 1945 naar 
Bergen-Belsen ver
voerd. Kik ten Boom 
was geb. 27-5-1920 
te Zuilen, woon
plaats: Suriname
laan 15 te Hilver-
sum. 

645 J. W. Gronloh, opperwachtmeester der 
Marechaussee te 
Velp, geb. 11 Nov. 
1907 te A'dam. 
Gearr. 28-5-19.\2 te 
Velp. Verbleef na
dien te Arnhem, 

Scheveningen, 
Vught en 6 •Sept. 
naar Oran,iënburg, 
waar hij 12-10-
1944 nog is gezien. 
Gevangen nr. te 
,Vught was 10278· 
Block 16. 

6"6 Adriaan den Epgelse te Zèist, geb. 
7-4-20 van omst'r.
half November '44
tot 128-1-45 · in BU·!
chenwald en al·
daar overleden.
Nummer in Buchen
wald waarschijn·
lijk 93292. 

647 Pier v.· d. Horst, geb. 19 Jan. 1902 te 
Sneek, gearr. 29 Juni -
1944 te Arnhem, 
gebracht naar qe

Koepel, is 7 of 8 
Juli naar Vught, 
afd. Scheveningen 
gebracht, waar hij 
tot September 1944 
is geweest. Van
daar naar Sachsen
hausen (Oraniën
burg) vandaar Fe
bruari 1945 naar 
Bergen-Belsen en 
daarna ontbreekt 
elk spoor. 

648 Gerrit Visser, gearr. te Hengelo op 
7-5·'41. Via Scheveningen overgebracht 
naar Schoorl. Van-
daar weer via Sche-
veningen overge·
bracht naar Ora
niënburg eind Oct.
1941. Uit Oraniën
burg begin April 
1942 vervoerd naar 

concentratiekamp 
Niederhagen We
welsburg bij Pader
born, aldaar, vol\ 
gens bericht van de 
SD op 29 Juni 1942 
gestorven. Wie kan 
ons mededeling doen omtrent de maan
den doorgebracht in Niederhagenf 
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er in. Utrecht een fototentoonstelling werd 
gehouden van de gruwelen in de Duitse 
concentratiekampen en op het toegangs
bewijs vermeld stond: Vermakelijkheden 
Utrechtî 

enkele NSB-ers die pas vrijgelaten, maar 
nog niet berecht zijn, in IDoesburg de eerste 
viool spelen in de plaatselijke verenigingen, 

zij het zelfs in hun hoofd haalden een frag
ment. ten. tonele te brengen en een hulde
lied te zingen ter ere van de gevallen 
strijders in Mei 1940, 

de plaatselijke GOIW hierop reageerde met 
een ingezonden stuk in de plaatselijke 
bladen, 

dit stuk door een in bezettingstijd felle NSB
krant, geweigerd werd, omdat de redacteur 
niet accoord ging met de inhoud, 

in het Interneringskamp Duin en Bosch 
(gem. Castricum) de in Amerika ingezamel
de kleren voor oorlogsslachtoffers ver
deeld worden onder de gedetineerden, 

een van de gedetineerden in de gelegenheid 
werd gesteld, er een koffer vol van naar 
zijn vrouw in Edam te brengen. 

ADVERTENTIES 
Getrouwd, 

KAREL WEINREICH 
en 

TRUDI DEEN. 

Hoorn, 9 Mei 1946. 
Kaasmarkt 110. 

Hoofd van 2-m.-school, Geref. 46 jaar, gezlh 
van 10 personen, wenst gaarne een benoe
ming als onderwijzer in of nabij plaats met 
ULO en Chr. Huish. ond. Woning moei 
beschikbaar zijn. Brieven onder nr. 158 aan 
dit blad. · 

Oud-LO-er zoekt voor zich en zijn vrouw 
(geen kinderen) in verband met zijn werk, 
tnet spoed een paar ongemeubileerde ka
mers met keuken of met gebruik van keu
ken te Rotterdam (liefst omgeving Hille
gersberg). Wie kan hem hieraan helpen; 
Brieven onder nr. 159 aan dit blad. 

Veehouder te Schoonhoven, vraagt voor 
spoedige indiensttreding een dienstbode, 
voor de waarneming van het gezin (man, 
vrouw, 1 kind van 4 jaar) en kaasmaken. 
Melken geen vereiste. Vrouw moe� rust
houden. Brieven onder nr. 160 a. d. blad. 

Oud-LO-er en KP-medewerker biedt zich 
aan als jachtopziener, reeds 4 jaar als zo· 
danig werkzaam geweest, in het bezit van 
aanstelling: onbez. rijksveldw., en volledige 
jachtuitrusting, bekend met réewlld en h�t 
vangen van roofgedierte, goede referenties. 
Brieven onder nr. 161 aan dit blad. 

Het Hoofd van de P.R.A. te Winschoten 
verzoekt- een ieder, die inlichtingen kan 
verstrekken welke kunnen leiden tot vast
stelling van de identiteit van den gevan· 
gene van het kamp Vught, die in de maand 
Febr. 19.lf3 door een S.S. kampbewaker, in 
de nabijheid van de zgn. Studentenbarak 
werd doodgeschoten, daarvan aan zijn 
dienst (H. J. Wicherstraat 10, Winschoten) 
mededeling te doen. Het is niet uitgesloten 
te achten, dat twee broers van den ver
slagene destijds eveneens als gevangene 
in Vught waren. Vermoedelijk behoorde de 
verslagene tot de zgn. ..Bibelförscher" en 
was hij afkomstig uit het Noorden des lands. 
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VOORMAL-IGE VERZ,ElSGROEP N.·c. 

Zeer gaarne voldoe ik aan het verzoek van 
de Redactie van "De Zwerver" om in korte 
trekken de werkwijze en de doelstelling van 
het N.C. gedurende de Duitse bezetting w.eer 
te geven. 
Het z.g. Nationaal Comité ontstond als ge
organiseerde groep tegen het einde van '42, 
en was in het najaar van 1943 zover uitge· 
bouwd, dat men van een algemene lande
lijke verzetsorganisatie spreken kon. Dus 
juist in dezelfde periode, dat de meeste grote 
verzetsgroepen (behalve de illegale pers) 
ontstonden; is ook het N.C. gegroeid. Zijn 
kerngroep bestond uit personen, die allen 
sedert het begin van de bezetting indivi
dueel of in georganiseerd verband ver7cet 
hadden gepleegd, en die voelden dat een 
organisatie van grotere omvang gewenst 
was om dit verzet zo productief mogelijk te 
maken. 
O.a. behoorden tot de op.richters van l)et 
N.C.: 

. 

Wijlen M. F. Elkerbout'uit Eindhoven, werk· 
zaam bij de Philipsfabrieken die vooral op
het gebied van spionnage- en zenderwerk 
veel tot stand heeft gebracht, en in 1944 
onze kring ontviel, doordat hij door de S.O. 
gearresteerd werd. Nimmer is meer iets van
hem vernomen.
Wijlen Han Gelder, de bewonderenswaardi
ge verzetsman, die ook de stoot tot oprich
ting van het Studentenverzet heeft gege
ven. het bekende blad Ons Volk op zijn 
naam heeft staan, Ons Vaderland opricht
te, dat over de Duitse grens tot in de ar
beiderskampen in Duitsland gesmokkeld
werd, en in Januari 1944 in een val van de
S.O. liep, waarbij hij zich na enige van zijn
belagers te hebben aangeschoten, van het
leven beroofde, omdat hij niet het risico
wilde lopen dat ·door hem zijn vrienden en 
medewerkers in gevaar zouden komen.
Wijlen Mr. Denis Mesritz, de onvermoei
bare idealist, oprichter van De Toekomst,
die in 1945 in een concentratiekamp over·
leed.
Wijlen Jozef van Hövell van Wezeveld tot 
Westerflier, één der grote krachten van het
studentenverzet. die eveneens in 1945 in een
Duits concentratiekamp de dood vond. 
Deze mannen gedenken wij in grote eer
bied, in grote dankbaarheid voor het vele 
dat zij hun Vaderland en onze groep heb
ben gegeven. 
De oorspronkelijke kerngroep kwam in '43 
in contact met een reeds bestaande ambte
naren-organiso:tie, die de naam Nationaal 
Comité droeg en zich graag .wilde aanslui
ten. Zij stond mede onder leiding van Frits 
Nieuwenhuizen, die onder de 'haam Kol
man later secretaris van de Contact Com
missie der Illegaliteit werd, en in 1945 werd 
gearresteerd en gefusilleerd. Zo kwam de 
gehele organisatie aan de naam N.C., die 
later bij anderen enig misverstand heeft 
gewekt, doch niet meer was dan een for
mulering, waarin het streven om van het 

verzet een waarachtig nationale zaak te 
maken, werc}. uitgedrukt. Aanvankelijk be
streek het N.C. vooJnamelijk twee sectoren 
uit het maatschappelijk leven: de ambtena
ren en de industrie. Deze laatste werd van 
twee zijden benaderd: zowel van werkge
vers- als van werknem�szijde. Bij dit laat· 
ste heeft de z.g. Bakker-groep, geleid van 
Haarlem uit, bijzondere verdiensten gehad 
door haar uitnemende medewerking om vat 
te helpen krijgen op de iI)dustrie-arbeiders. 
Later werd het ..werk ook nog tot andere 
groepen uitgebreid. zoals de boeren, speci
aal in agrarische provincies als Friesland. 
de middenstand in de grote steden, vrou
wenorganisaties in °bf't gehele land etc. 

De" Vei'voercentrale" aan de Waldorpstraat te Den 
H�ag. Langen tijd het centrale punt van het N.C. 

De leidende gedachte in het N.C. was, dat 
door samenwerking en solidariteit met 
eenvoudige middelen zeer veel bereikt 
moest kunnen worden, en dat voor het sti
muleren van een juiste verzetshouding op 
alle terreinen een gedegen voorlichting 
noodzakelijk was. 
Derhalve werd het volgende organisatie
schema ontworpen: 

a. ergens in Nederland een centraal punt,
dat met alle middelen en langs alle we· 
gen trachtte. om van de door den be
zetter beraamde en uitgevoerde maat
regelen op de -hoogte te geraken, en
een tegentactiek t� ontwerpen. Dit cen
trale punt uit alle delen van het land 
doorlopend bereikbaar, met inachtne
ming van strenge veiligheidsmaatrege
len. Direct contact van de topgroep mr�t
dit centrale punt; 

b. indeling van het land in zes districten,
die ieder werden bewerkt door een in
specteur, die in zo'n district een aantal
ongelijksoortige contactpunten had;

c. wekelijks contact van de topgroep met
alle inspecteurs, waar alle gebeurlijlc·
heden en te verwachten gebeurlijkheden
behandeld werden, instructies werden

gegeven. enz.. waarna de inspecteur 
zijn district vijf dagen lang afreisde, 
met zijn contacten alle probleme_n be
handelde, en nieuwe problemen mee 
naar het centrum bracht; 

d. snelwerkende transportdienst voor be-
richten en materialen. 

Om een indruk te geven van de aard der 
werkzaamheden, volgt hier onder een greep 
uit de z.g . .,waslijsten", die één tot drie maal 
per week het gehele land doorgestuurd 
werden. 

5-6-44. 

De controle op stations en in treinen wordt 
steeds ernstiger. Iedere werker moet zich 
voorbereiden op alle mogelijke vragen be
treffende zijn werkkring, zijn chefs, het doel 
van zijn reis, enz. enz. 
Fouillering komt de laatste tijd zeer regel
matig voor. 
Burgemeesters, die door den bezetter ge
prest worden om opgave te doen van de 
bedrijven in hun gemeente, kunnen steun 
vinden bij het Departement van Binnen
landse Zaken. Volgens den Duitsen refe
rent van dit departement ligt het verstrek
ken van zulke gegevens n.l. niet op de weg 
van den burgemeester. Aan Duitse autori
teiten behoeven géén algemene gegevens 
uit de bevolkingsregisters te worden ver
strekt; d.w.z. dat zelfs · officieel het geven 
van lijsten ongewenst wordt geacht. 

\ 

De stationsomroep in Nederland staat ten 
dienste van de S.D. Men zij dus uiterst 
voorzichtig met oproepen aan reizigers, om 
zich b.v. in verband met ziekte van een 
familielid onverwijld naar huis te bege
ven. Enz. 

10-7-44. 

De animo, waar�ee allerwege gespit wordt, 
is bedroevend en teleurstellend. Te be
droevender, wanneer men weet, dat offi
cieel bevelen tot spitten, die niet van den 
Beauftragts (via burgemeesters e.d.) afkom
stig zijn, zelfs zonder meer genegeerd kun
nen worden. Enz. 

Deze waslijsten werden eveneens aan v�le 
bladen verstrekt. 
Men ziet, dat niet op een of andere tech
nische sector van het verzet gespeciali
seerd werd, doch dat het verzet in zijn al
gemeenheid te stimuleren en te bevorderen 
het doel van de organisatie was. 
Dit is op duidelijke wijze neergelegd in de 
z.g. ,.tien punten" van het N.C., die in zeer
beperkte mate aan de provinciale contact
punten van het N.C. werden uitgereikt. Ik
citeer hieruit kortheidshalve: 
BEVORDERING VAN EENDRACHT 
EN VRIJHEID. 
Na vooropstelling van de stellige verkla· 
ring van onbaatzuchtigheid van elken mede-



werker geven wij te kennen, dat wij ons 
ten doel hebben gesteld om met alle kracht 
te bevorderen: 

a. de geestelijke eendracht van ons volk;

b. de bevrijding van ons Koninkrijk in en
buiten Europa enz.

Wij zien onze practische arbeid gelegen in: 
I. Het verbreiden, verduidelijken en ver

wezenlijken van de idee van niet-sa
. menwerking (non-coöperatie) met den
overweldige:-,

II. Het prikkelen en aanvuren van de zelf.
activiteit van een zo groot mogelijk
aantal Nederlanders om alleen of in 
groepsverband methoden en· middelen
te zoeken en toe te passen, waardoor
het nuttig effect van maatregelen van
den vijand wordt opgeheven of· ver
kleind, die voor de onafhankelijkheid
en de zelfstandigheid van ons Land en 
Volk schadelijk zijn; enz.

V. Het versterken van het besef, dat door
bereidheid tot samenwerking het alge
mene doel het best wordt gediend en
de mogelijkheid van eigen activiteit
wórdt vergroot; enz.

X. Het waar en wanneer mogelijk onder
nemen van andere werkzaamheden, die
het bereiken van het gestelde onder -1.
2 en 3 kunnen bevorderen. enz. enz.

De N.C. heeft er dus steeds naar gestreefd 
om de verzetsgedachte bij zoveel mogelijk
personen ingang te doen vinden en om
steeds weer afzijdige personen en bevol
kingsgroepen te wijzen op hun plichten en
de talloze mogelijkheden van verzet. Het
N.C. wenste te. voorkomen. dat het verzet
het werk zou worden van een geheel naast
de samenleving staande groep; derhalve
bemoeide het zich intensief met de "legale"

wereld.

Een voorbeeld: 
In 1943 hield de Directeur Generaal der
Voedselvoorziening, Ir. S. Louwes een rede,
waarin hij d�or hun onvolledigheid mislei·
dende cijfers gaf over de export naar D�its
land. Het vertrouwen in de persoon van
Louwes was toen vrij algemeen, en toch
voelde men dat er met die rede iets mis was.
Een V.V.0.-commissie uit het N.C. verza·
melde toen met behulp van de bestaande
contacten op het Rijksbureau all'e materiaal 
over de voedselsituatie, en stelde een rap
port samen. Hieruit konden conclusies wor
den getroklt.en over wat de Nederlander 
wèl, en wat hij niet moest inleveren. De 
niet geheime gedeelten ui het rapport wer
den ruim verspreid, o.a. onder de illegale 
bladen, terwijl het volledig materiaal aan 
enige sleutelfiguren in den lande en aa.n 
de Regering te Londen werd bekend ge· 
maakt. 
Met al dit materiaal als basis werd een 
campagne onder de boeren begonnen. die 
vooral in Friesland een succes werd. en 
ook later nog veel vrucht afwierp. 

Het N.C. heeft zich steeds op hef stand· 
punt gesteld. dat het zich niet op gespe· 
t:ialiseerd terrein moest begeven, dat door 
andere goed-werkende organisaties werd 
bestreken, zoals b.v. de uitreiking van bon· 
kaarten, de steunregeling e.d. Het heett er 
altijd naar gestreefd dat het gezag van ge
vestigde organisaties als de L.O., het N.S.F 
enz. hoog gehouden werd,· opdat het werk 
zo overzichtelijk mogelijk zou worden en 
er geen concurrentiestrijd zou ontstaan 
Lacunes trachtte het echter op te vullen, 
liefst in samenwerking met anderen. Zo 

richtte het in Den Haag een falsificatiecen· 
trale op, die later als "het bureau van Sjef" 
zeer bekend zou worden om haar snelle en 
efficiënte werkwijze en nam een groot deel 
van de strijd om de Z-kaarten op zich, 
waarbij het verbindings- en transportappa
raat op een zeer zware proef werd gesteld. 
Behalve door persoonlijk contact bewerkte 
het N.C. verschillende bevolkingsgroepen 
door speciale voor hen geschreven bro· 
churès. o.a. een vtij bekend geworden amb
tenarenbrochu.re . 
Het N.C. was een voorstandster van "bun
deling" van het verzet, echter niet van een 
willekeurige bundeling. zoals wel eens een 
verwijt heeft geklonken. Zolang de snelheid 
en de doelmatigheid van het verzet méér 
steeg. dat het risico door het leggen van 
nieuwe contacten verhoogd werd, was het 
N.C. zeer zeker vóór "bundelen".
Het heeft dan ook zeer geijverd voor de 
tot-stand-koming van de "kern", die zo 
lange tijd wekelijks- de vertegenwoordigers 
van de landelijke groepen te Amsterdam 
bijeen bracht, en waar zoveel misverstand 
is opgeruimd en vruchtbare samenwerking 
op illegaal technisch _terrein geboren. Als 
voorbeeld noem ik even een klein besluit,
dat in 1944 genomen werd: alle illegale
groepen zouden tegelijkertijd één gelijk
luidend vlugschrift tegen de grot� arpeids
inzetcampagne van Goebbels verspreiden 
over geheel Nederland; hierdoor kon een 
oplage van één millioen verkregen worden! 
Een ander voorbeeld: 
Een plan om op hetzelfde moment over ge
heel Nederland een actie tegen de arbeids
bureaux te beginnen, waarbij de archieven 
op diverse plaatsen zouden worden ,.ge
kraakt", verbindingen worden vernietigd 
en hooggeplaatste collaborateurs zouden 
worden ontvoerd, dat alles tegelijk met een 
perscampagne, werd door Dolle Dinsdag 
achterhaald. Zulke plannen konden door sa
menwerking binnen de sfeer der realiteit 
worden gebracht. 

-

Na September 1944 legde het N.C. zich er op
toe om de toen gevormde driehoek LKP
RVV-OD te steunen in zijn voorbereiding op 
de omslag en belandde zo in het NBS-vaar
water, met de daaraan verbonden bekende 
desillusies. 
Door de slechte verbindingen in deze laat
ste m<:1anden kon het systeem met de we
kelijks heen-en-weer reizende inspecteurs 
en de driemaal-wekelijkse bericht· en 
transportdiens.t niet worden gehandhaafd, 
zodat het contact met de provinciën, de 
voedingsbodem van de organisatie, zeer 
veel slechter werd. Persoonlijk contact van 
het centrum uit vond gelukkig nog af en 
toe plaats en van tijd tot tijd konden de 
richtlij'2en nog worden doorgezonden. Eén 
van de laatste richtlijnen was: mede te 
werken tot de vorming van plaatselijke ad
viescommissies uit de illegaliteit, die na de 
bevrijding het wettig gezag zouden kunnen 
steunen met raad en daad. 

Wat de verhouding tot andere or_ganisatiès 
betreft, met het N.S.F .. dat om de 14 dagen
samen met het N.C. het beleid vaststelde, 
het Medisch Contact, de groep van Gerrit 
Jan van der Veen, het Studentenverze\, Je 
Maintiendrai. Ons Volk, De Toekomst, en 
vooral de Bakker-groep, bestond een zéér 
nauwe band. 
Het N.C. heeft zichzelve na de bevrijding 
als organisatie opgeheven, doch de N.C. 
vertegenwo?rdigers uit diverse _delen va.1 
het land komen nog een enkele maal bijeen 
om van gedachten te wisselen en verheugen 
zich in de tijdelijke herleving van de unie· 
ke sfeer der illegaliteit. 

E. P. WELLENSTEIN. 

" 

"Land 

aan de r1v1er

Schier onmerkbaai:: stuwen de rivieren, 
welke Noord en Zuid gescheiden hou
den, haar water naar de zee. Vredig, 
bijna nietig. liggen ze tussen haar zan-
dige oevers. 
Zo slingeren door het zomers landschap 
als zilveren linten de rivieren. Ter 
weerszijden strekken zich de vruchtba
re uiterwaarden, waarin het vee graast 
en een weelde van bloemen openbloeit. 
Een diepe rust gaat er uit van dit land 
aan de rivier. Als nutteloos liggen de 
kribben in het spiegelend vlak. 
Vergis u niet in de kracht van dat stil
le water. Er trekt een stroom door, waar
van ge de kracht eerst ervaart wanneer 
de beschermende luwte der kribben u 
verlaat. 
Wie hier de overkant wil bereiken moet 
stroomopwaarts gaan om op de juiste 
plaats te kunnen landen. De rechte lijn, 
aan het rivierlandschap vreemd, kan 
ook geen diensten doep bij het overste
ken van de stroom. 
Welk een ontzaglijk ·grote rol hebben de 
rivieren in de bezettingstijd in het ver
zetswerk gespeeld. Vooral in dat laat
ste halve jaar, toen aan de overzijde 
de vrijheid lokte en hier de vijand nog 
heerste in al zijn brute machtswellust. 
In ranke vaartuigjes zijn ze naar de 
overkant getrokken, de lieden, die het 
hier niet meer konden houden. Maar 
velen ook zijn telkens en telkens weer 
gegaan om verbindingen tot stand te 
brengen en geallieerde vliegers of pa
rachutisten naar het grote leger terug 
te voeren. 
Hoe menigmaal zijn de naar zee lopen
de rivierarmen de uitvalspoort geweest 
voor hen die naar Engeland wilden 
oversteken. 
Ze maken een scheiding onze rivieren. 
Het volk erboven is anders geaard dan 
er beneden. Toch hebben diezelfde ri
vieren het mogelijk gemaakt, dat er con
tact kon blijven bestaan. Ze maakten 

· ons niet alleen duidelijk het bestaande
verschil, ze deden ons ook meer dan
ooit gevoelen, dat deze onderscheiden
delen ondeelbaar bijéén horen.
Ook in het land beneden de rivieren
leefde dezelfde geest van verzet als In
het Noorden. De geschiedenis van L.O.
en K.P. is er niet minder rijk dan elders
in den lande, al draagt deze zeer zeker
een eigen cachet.
Wie een rivier wil passeren moet de
kracht van het water kennen, anders
komt hij verkeerd uit. Wie de verzets
geschiedenis van het Zuiden wil schrij
ven zal de geest der Zuiderlingen moe
ten verstaan.
De pont, waarmede de Gedenkboekcom
missie de overkant wil bereiken heeft
zich tegen de stroom opgeworsteld. Zui
derlingen zorgt ervoor, dat er voldoen·
de stuwkracht in de rivier zal zijn om
ons vaartuig veilig aan de overkant te
doen belanden.

Ad. 
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STOOTTROEPGEEST 
Wanneer men hoort praten over de spe
ciale en aparte mentaliteit, welke in de 
Stoottroepen leeft. vraagt men zich af in 
hoeverre deze mentaliteit verschilt van die, 
welke heerst in andere onderdelen van de 
Koninklijke Landmacht. Ook vraagt men 

zich af welke de oorzaken zijn van het 
ontstaan van deze aparte geest. Een feit is 
immers, dat deze geest bestaat en een 

. .  in overals en sommigen met klompe� aan 

apart cachet heeft gegeven aan lederen 
man, die bij de Stoottroepen was. Ik zal 
trachten een duidelijk beeld te geven van 
het ontstaan en de ontwikkeling van ons 
Regiment, waarbij dan tevens zal blijken, 
hoe deze Stoottroepgeest zich in gelijke 
geest ontwikkelde. 
Ik ga dan eerst terug naar de bezettings· 
tijd, die afschuwelijke tijd, toen ons gehele 
land nog zuchtte onder de druk van den 
Duitsen bezetter. Over het gehele land 
waren verzetsorganisaties actief en er be· 
stond in h.et algemeen een vruchtbare sa
menwerking en iedere verzetsman streefde 
er naar door hechte kameraadschap en 
eendracht het maximum aan resultaat te 
bereiken. Men vocht gezamenlijk onder het 
motto: ,.Weg met den mof" Zo was het in 
het Zuiden, Westen, Oosten en Noorden. Uit 
ervaring weet ik, dat -de samenwerking tus· 
sen de verzetsorganisaties in het Zuiden 
behoorlijk was en dat de kameraadschap 
op een hechte basis gegrondvest was. · 
In begin September 1944 - wie herinnert 
zich niet deze enerverende tijd - volgde 
de gehele wereld met spanning de o��ars 
van de geallieerde legers door Belg1e �n 
iedereen verwachtte, dat de mof spoedig 
ook uit ons land verdreven zou zijn. Grote 
teleurstelling was er dan ook toen het of
fensief stokte. Alleen het Zuiden van ons 
land genoot het grote voorrecht bevrijd te 
zijn en niet het minst de mannen en vrou
wen van het verzet, die hun steentje aan 
de bevrijding hadden bijgedragen. 
De komst van de geallieerde legers beteken· 
de echter meteen het einde van de illega· 
liteit. Wij beseften allemaal, dat het nu 
gedaan was met optreden onder eigen 
verantwoordelijkheid en dat er een einde 
was gekomen aan de vijfjarige strijd op het 
ondergrondse front, waa'rbij honderden 
verzetslieden gevallen waren en andere 
honderden hun leven op het spel hadden 
gezet. De plotselinge verandering in de 
situatie maakte, dat er een massa illegale 
werkers opdoken, die jaren lang niets an
ders gedaan hadden dan uit liefde voor het 
Vaderland den · mof bestreden met alle 
mogelijke middelen. Allemaal mensen, die 
door vijf jaren bezetting het stuur in zekere 
zin waren kwijt geraakt, maar wier geest 
en strijdvaardigheid onverzwakt was ge
bleven. Zij zagen, dat het overige gedeelte 
van het Vaderland nog in groot gevaar 
was. Zij zagen, dat er nog een enorme taak 
lag, n.l. de bevrijding van het gehele land, 
waar toen nog huis en haard bedreigd 
werden. De leiders van de verzetsorgani
saties beseften dat dit waarlijk een groot
se taak (Was en zo werd besloten om de il
legale werkers op te vangen en samen te 
bundelen om zo het militaire deel van ille
gaal vechter, legaal vechter te doen wor
den. 
Zo ontstonden de Stoottt:oepen. Eerst in 

Limburg waar in Maastricht de basis werd 
gelegd voor het latere Regiment Limburg, 
enkele dagen later in Veghel waar de eerste 
steen .werd gelegd voor het latere Regiment 
Brabant. Er heerste een geweldige geestdrift 

en drang naar eenheid. Hier was de kans 

voor den ex-illegàle om_ den mof op legale 
wijze te bestrijden en tegelijk te helpen 
aan de bevrijding van de rest van ons Va· 
derland. De leiders zagen duidelijk, dat 
deze kans aangegrepen moest worden en 
zij aarzelden niet. Men maakte van de 
Stoottroepen een militaire eenheid en over· 
leg werd gepleegd met Z.K.H. Prins Bern· 
hard. Ook zijn vooruitziende blik zag grote 
mogelijkheden en nadat deze nieuwe for
matie aanvankelijk "Koninklijke Patrouille " 
( K.P.) had geheten, werd zij half October 
1944 tot legerformatie als "Koninklijke 
Stoottroepen". 
Reeds enkele dagen na de oprichting bleek, 
dat de leiders goed gezien hadden. Zij 
gebruikten dit militaire systeem om de 
vrijbuiters (i� guns·tige zin) op te nemen 
en in het militaire verband de mannen een 
heropvoeding te geven om hen zodoende
langz,amerhand naar de legale weg terug 
te voeren. 
Terwijl veelal alles wat buiten de Stoot· 
troepen stond blijk gaf van arbeidsschuw
heid en in een zekere apathie wachtte op 
de dingen die zouden komen, werd door de 
StooUroepen onverpoosd gewerkt, dag en 
nacht. Niets was hun te veel. Zij toonden 
een mentaliteit te bezitten, die volkomen 
nieuw was. De geestdrift was onverzette
lijk, zij bouwden aan het nieuwe Neder
land. De leiders streefden er naar om in 
deze militaire formatie den juisten man op 
de juiste plaats te brengen en den soldaat 
te zien als mens. Alles werd opgebouwd 
op de grondslag van · kameraadschappe· 
lijke discipline. De man in de troep voelde 
dit zuiver aa� en offerde zich geheel op. 
Hij droeg zijn ideeën naar buiten uit en 
sp,oedig sprak men van "Stoottroepgeest". 

We kregen uniformen, voeding en , . .  sigaretten 

De leiders hadden inmiddels contact op
genomen met de geallieerde legerleiding, 
die gaqrne bereid bleek van de diensten 
van de Stoottroepen gebruik te maken. Zo 
bestond het, dat reeds op 5 October 1944 
de eerste compagnieën naar het front ver
trokken. Aanvankelijk nog in overalls en 
sommigen met klompen aan, zaten de man
nen van Regiment Limburg in de modder 
aan het front bij Gengelt, terwijl de eerste 
compagnie van Regiment Brabant in de· 
zelfde omstandigheden aan de Waal bij 
Dreumel en W·amel zat. Wat deerde hun 
modder, regen, sneeuw en koude? In áe 
rest van ons Vaderland heerste de Duitse 
terreur op nooit gekende wijze. Het was 
weliswaar een nog niet erkende leger
groep zonder voeding, zonder uniformen, 
zonder rang- en o�derscheidingstekens, 
zonder geldelijk gewin, maar het waren 
idealisten, al deze mannen. Tegen alle 
moeilijkheden en 'tegenwerking . in werd 

volgehouden. Vrijwilligers stroomden toe 
en men vroeg zich op een bepaald moment 
af, waar plotseling al deze illegale wer
kers vandaan kwamen. Een strenge selectie 
werd doorgevoerd: De geallieerden waren 
echter nogal wantrouwig ten opzichte van 
de Binnenlandse Strijdkrachten, gezien hun 
ervaringen in Griekenland, Frankrijk en 

'België. Zodoende werd de Stoottroepen de 

. . .  onde! dezelfde omstandigheden 
bij Dremmel en Wamel 

eerste tijd geen hulp geboden en van Ne· 
derlandse instanties was niets te verwach
ten. Alleen Prins Bernhard gaf zijn abso· 
lute en daadwerkelijke steun. Er werd de 
eerste weken getraind op droog brood en 
jam. Maar de gedachte aan onze makkers 
in de concentratiekampen, die daar een 
duizendmaal erger lot ondergingen, deed 
ons alle narigheden vergeten. 
In de eerste dagen van October 1944 vielen 
reeds de eerste helden aan de Waal en in 
Limburg. Zij gaven vrijwillig hun leven 
voor Neerland's vrijheid, slechts luttele 
dagen na de bevrijding. Een der eersten 
was Sergeant Dautzenbe.rg, die wegens 
zijn heldhaftig gedrag posthuum door de 
Amerikaanse legerleiding met de "Bronzen 
Ster" werd vereerd. Bij de onderscheiding, 
schreef Generaal Simpson "Zijn onzelfr:uch
tig gedrag en toewijding weerspiegelen niet 
alleen zijn eigen grote verdiensten, maar 
ook die van zijn land." 
In November 1944 lieten de geallieerden, 
die naast onze jongens de frontlijn bezet
ten, hun wantrouwen varen en schakelde 
de Sloottroepen gelijk met de geallieerde 
soldaten. Regiment Limburg werd ingedeeld 
bij de Amerikanen, Regiment Brabant bij 
de Engelsen. De eerste slag was gewonnen 
Wij kregen uniformen, voeding en .... siga
retten. De lange winter door werd wacht 
gehouden aan onze rivieren en toen de 
geallieerden in het voorjaar van 1945 hun 
offensief hervatten, waren de Stoottroepen 
afgericht en- gingen mee. De opmars in 
Duitsland zag vele Stoottroeponderdelen 
in de voorste linies en zo drongen zij diep 
in het vijandelijk gebied door. Terwijl in 
bezet Nederland de K P-patrouilles den mof 
bestreden, groeide in het Zuiden een nieuw 
leger uit de soldaten van het eerste uur. 
In het begin van 1945 werd het Regimenl 
Stoottroepen door de Regering erkend als 

het eerste nieuwe Regiment van de Kon 
Landmacht. Op 10 Maart 1945 schreef A . 
den Doolaard, de bekende radiospreker in 
ons lijfblad "Strijdend Nederland": .. Jullie 
zijn de zonen v.an een nieuw Nederland, 
dat in smart geborep wordt, jullie zenden 
n-iet alleen patrouilles uit door het Nie· 
mandsland, dat op de stafkaart is aangete
kend, ;iaar jullie zwerven ook klaar wak· 
ker en tot daden gereed door het Nie· 
mandsland van de nieuwe tijd. Jullie zijt de 
Stoottroepen naar het nieuwe Nederland."
En toen H.M. de Koningin in Maart 1945
bij haar tocht door Zuid-Nederland in Til·
burg grote eenheden van ons Regiment
stram zag defileren, klapte H.M. enthou
siast in haar handen en zeide tot de om
staanders: .,Waarom klappen jullie niet. Ik 
wist niet, dat mij zoiets geschonken was." 
Thans staan de Stoottroepen in Indië. De 
Stoottroepgeest zit er nog steeds in en ons 
IIIe Bataljon heeft de eerste verliezen ge
leden op Banka. Ook hier bijten de Stoot
troepen· de spits af. Maar zij gaan door, 
onversaagd en volhardend. In het belang 
van de opbouw van ons Rijk, waarvoor
geen offer te zwaar is. 

MALAYA, Febr. 1946. 
GIEL. 
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Neerlands Partisanen 

door Ben M. Koster 

Uitgeverij De Eik, Antwerpen. 

De uitgever van dit werk bewees den 
schrijver· geen dienst door het aan te 
kondigen als een boek, waarop sinds 
de bevrijding wordt gewacht. Het wordt 
ontroerend, fel realistisch en van sug
gestieve kracht genoemd. Wij willen niet 
ontkennen, dat dit boek zeker van ta
lent getuigt. Doch helaas moeten wij 
ook hier weer constateren, dat het in tal 
van opzichten tekort schiet. 
Wij willen enkele van onze bezwaren 
noemen. Het organiseren van een ver
zetsgroep ziet de schrijver wat al te 
simplistisch. Hij reként niet met het feit, 
dat dit alles langzaam groeide en niet 
onmiddellijk een sluitend .geheel was. 
Daarnaast dringt hij onvoldoende in de 
zielsgesteldheid van onze ,.jongens" 
door. Van een strijd met zichzelf, bij· al
les wat er moest gebeuren vinden wij 
weinig of niets terug. Het waren geen 
helden, die geen vrees kenden en zon
der moeite het eigen 

"
ik" op de achter

grond konden stellen. Wel vinden wij in
dit boek bij Nap éénmaal een zenuw
crisis, doch die komt teveel uit de lucht 
vallen en te weinig vinden wij in zijn 
voorgaande daden de aankondiging 
daarvan. 
Ook de geestelijke ins!elling van velen 
tier KP-ers kon de schrijver niet benade
ren. De drang van het christelijk levens
beginsel ontbreekt vrijwel geheel. Merk· 
waardig is het daarom, dat allen in het 
aangezicht van de dood een geheel an
der beeld te zien geven. Hier wordt naar 
onze mening door den schrijver een po
ging gedaan zijn boek in overeenstem
ming te brengen met hetgeen hij weet 
omtrent de laatste uren van zovelen on
zer gevallenen, zonder dat ditzelfde be· 
ginsel - althans bij een aanzienlijk aan
tal hunner - ook de drager van al hun 
daden was. Merkwaardig is de toespraak 
van Nap tot zijn medegevangenen als 
zij de dood voor ogen zien. Daaruit zou 
men de indruk krijgen alsof vrijwel al
le K.P.-ers zijn voortgekomen uit de ge
zinnen der werklozen, iets wat de schrij
ver in zijn boek natuurlijk niet volhoudt. 
Voorts vinden wij in dit werk te \'leinig 
de historische gang der dingen vastge
houden. Er wordt te weinig rekening ge
houden met de omstandigheden zoals 
die in het begin van de oorlog war.en en 
zoals zij zich bij het eind openbaarden. 
Dat de schrijver weigert het verzet van 
Neerlands Partisanen. te beschouwen 
van een hoge troon is zijn goed ;:echt. 
maar wij kunnen niet accepteren dat hij 
de zaak 1:>ekijkt van een niveau, dat o.t 
te laag ligt. 

RED. 

WttK ... 

De pers schreef deze week hoofdzakelijk over de 
verkiezingen. Men kon zien, dat de redacties blij 
waren drie keer met een blad in dubbel formaat 
te mogen verschijnen. De oude berichten konden 
nu tenminste eens opgeruimd worden. En voor de 
res;t zong ieder vogeltje zijn verkiezingsliedje, zoals 
het gebekt was. 
En het zong voor toehoorders, die dat liedje allang 
kenden. 
Zoals de verkiezingsbijeenkomsten door mensen 
bezocht werden, die toch wel op de organiserende 
partij zouden stemmen, zo lazen ook zij, die geen 
stemvoorlichting meer nodig hadden, de propagan
da-stunts in het blad hun!U!r politieke keuze. 
Waannee maar gezegd wil worden, dat alle pro
pagandakosten, de zendtijd en de papierstroom 
vrijwel overbodig waren. Uiteindelijk is toch de 
crème de la crème van de . candidaten gekozen. 
Wan: wie zou nu stemmen op een partij, met welks 
program hij het niet eens is. 
Aardig was deze stelling getypeerd in de Typhoon 
van t 1 Mei, waar in de rubriek "Stekeltjes" het 
volgende stond: 

,,. 

"'.Het wordt goed in 'Nederland. 1edere 
pvond als ik mijn bus leeg baal en ik 
kom met een pak verkiezingslectuur de 
kamer binnen, dan zeg ik, .. 'Vrouw, nog 
een kleine week en we gaan bet aardse 
paradijs bi,men"'."' 

En nu hebben we een volksvertegenwoordiging naar 
ieders keuze en zullen we moeten afwachten ..... . 
Hetzelfde blad schreef: 

,.[aten wij het eerlijk erkennen. '.Het be
vrijdingsfeest te Zaandam kenmerkte zich 
dit jaar niet door het geweldig ent110u
siasme van het vorig jaar. Enerzijds is 
dat begrijpelijk. 'Wanneer men een lange 
weg met een zware last op de schouders 
beeft afgelegd en eindelijk het doel beeft 
bereikt eti de last kan worden neerge
worpen, dan zal de vreugde groter zijn, 
da,i wanneer men een jaar later, die weg 
vrij en zonder last op de rug eens langs 
wandelt." 

Men heeft toch ook onbegrijpelijke optimisten in 
onze krantenwereld, om nu al te kunnen spreken, 
van een wandeling zonder lasten. Het kan ook 
zijn, dat schrijver dezes het somber inziet, want 
hij hield het afgelopen jaar niet van "wandelén". 
Hij had nog genoeg aan de zware wandcling in 
àe bezettingsjaren. Een wandeling, waarvan voor 
velen het herstel der gev�lgen nog niet verzekerd 
is. Leest U 111aar

1 
"Vrije Stemmen''. van t 3 Mei: 

,.Er zijn al zoveel schone, ware, en ont
roerende woorden gesproken ter intentie 
van de beste zonen van onze natie die 
bun feven offerden op het alt.aar des 
'Vaderlands, tot troost van ben en baar, 
die achterbleven, er werden monumenten 
opgericht of zij zullen opgericht. worden, 
er werden' bloemen en kransen gelegd op 
de graven der slacbtoff ers. Docb al deze 
betuigingen van piëteit en medeleven kun
nen de morele plicht niet omzetten in een 
gewaarborgd recht, dat de nabestaanden 
en invaliden, voor zover nodig, een veilig 
bestaan wordt verzekerd. En dat is nood
zakelijk, het moet en zal geschieden!'' 

Dat dit inderdaad een ereplicht (woord met nare 
herinneringen) voor ons volk is, bewijst een zin-

snede uit een prima ingelicht artikel van de "Ken
nemer Koerier" dd. 13 Mei: 

,)11aar zeker is ook de bouding van /Jet 
volk in ,tiet geringe mate beïnvloed door 
ben, die de spits afbeten in het· verzet." 

Een volk, dat zoveel buitenlandse complimenten 
krijgt over zijn heldhaftige houding in bezettings
tijd mag zeker zijn toenmalige voorbeeldgevers 
niet vergeten. 
De "buldog" uit die tijd, Winston Churchill, heeft 
het deze week bij zijn bezoek ook gezegd en wat 
"Winny" zegt is waar. Overigens houden we niet 
van heldenverering en daar leek de ontvang;t 11.an 
dezen groten man wel iets op. Men kan ook te luid
ruchtig in zijn dank worden. Fijn, dat Churchill 
zelf alles nogal gemoedelijk opnam en ons nog een 
lesje gaf. Het Haarlems Dagblad van 11 Mei legde 
daar de nadruk op: 

"'.Hij brad1t nog 111eer111alen zijn gehoor 
aan het lacbett .in een rede, die niettemin 
een voorbeeld van inhoud en tvelsprekend
beid mocht beten. '.Kunnen onze leidende 
mannen ook niet eens gemoedelijk ;::ijn, 
en ladj_en in een ,redevoe;ring bij een 
;fficiële ceremonie." 

Er was nog een andere heldenverering deze week 
en daarover schreef de Nieuwe Apeldoornsche 
Courant van 1 t Mei : 

.. Onze gedachten gaan naar de '.ilfoeders, 
zij gaan naar alle 'Nederlandse '.Moeders, 
die i111mers in de jaren van bezetting de 
heldinnen zijn geweest." 

Wat hebben ze gevochten, al die vrouwen en 
wat vechten ;e nog, b.v. tegen àe zwarte ha�del. 
Een lezer van De Gelderlander stelt in h�t num
mer van 7 Mei, dit voor: 
"De gif handel is na de geldsanering als onkruid 
voortgegroeid, doordat velen bet als een gemak
kelijke verdienste beschouwen. 'Waarom geen a1tti
gifba11delbond opgericbt ?, zo vraagt ons een lezer. 
Pas wanneer we van de zwarte IJandel bevrijd zijn, 
kan in ieders behoefte beter voorzien worden." 
Waar twee Nederlanders zijn, wordt een bond 
opgericht. Kunnen we deze polyp in ons leven niet 
individueel aanpakken? Er zijn al zovelen, die door 
geldgebrek gedwongen zijn, dit beest te bestrijden. 
Waarom dan een bond? Zullen we het ieder voor 
onszelf pro beren? 
Mogen we dan tot slot een berichtje geven uit ' 
het Utrechtsch Katholiek Dagolad van 9 Mei, 
waarbij we ons afvroegen, wat het opruimen van al 
die Nederlanders aan de Duitsers (i.c. aan onszelf) 
moet hebben gekost: 

"Naar we in het Centraal rapport over 
het nieuwe stadsplan van Rotterdam aan 
de Rotterdamse Gemeenteraad lezen, heb
ben de kosten van puinopruiming reeds 
f 46.500.000 bedragen." 

Hij, die puin en het veld ruimt, betaalt de kosten ... 
Laten we het hopen. 

P. P. 

Reef il icatie 

Onder het gedicht in .,De Zwerver" van 
2 Maart Nr. 9 staat abusievelijk de on
dertekening: de R. 
Dit moet zijn: H. van R. 
Bij het gedicht "Tuchthuis" van Jet R.,
gepubliceerd in ,.De Zwerver" van 16 
Februari Nr. 7, verzuimden wij te ver
melden, dat dit gedicht was overgeno
men uit: ,.Appèl". 
Wij bieden hiervoor onze verontschul-

digingen aan. 

' 

• 

, 



Wij herinneren ons allemaal de schietpartij in de 
Middellandstraat en bij de Statentunnel, en het in 
brand steken van een drietal huizen door de Duit
sers. 
Op het Middellandplein werden de� ochtends cim 
ongeveer kwart over zeven drie mensen door de 
S.D. doodgeschoten. Bij de tunnel leverden enkele
K.P.-ers verschillende hevige vuurgevechten' met
de Duitse politie.
Thans zijn wij in staat de sluier op te lichten, die
deze geheimzinnige en sensationele gebeurtenissen
tot dusver dekte.

�BUNA VIJFTIG MI\N BEVR!JD 
�ETPRRT!J 5!.I DE lTATEMTUNNll 

De zaak zat zo in elkaar: Enkele S.D.-ers hadden 
met tandarts Wickard die zij kenden uit hoofde 
van zijn beroep, gesproken over een overval op de 
S.D., waarbij zij "wilden helpen" teneinde daar
mee hun huid na de oorlog te kunnen redden.
Wickard, een tandarts, en enige anderen vormden
de tussenschakel tussen deze S.D.-mensen en een
K.P. uit· het Noorden der stad. Over het al of niet
juist zijn van deze onderhandelingen met de S.D.
en de bemiddeling van Wickard (een min of meer
duistere figuur) is voor en na de 24ste October
veel gestreden. Maar dit doet hier weinig ter zake.
Door bepaalde omstandigheden ging de overval
op de S.D. niet door. Wel zouden de genoemde
S.D.-ers ons een stel belangrijke documenten, die
bestemd waren voor Berlijn, in handeri spelen. Dit
nu zou gebeuren op Dinsdag 24 October 1944,
's ochtends vroeg.
Een en ander liep niet naar wens. Niet voor tle
S.D. en nie� voor ons.

V.ERRAAD 

Een van de S.D.-ers, die ons wilde helpen, bleek 
naderhand bang voor de gevolgen geworden te zijn 
en vertelde alles aan zijn chefs, met het gevolg, 
dat de S.D., de Grüne Polizei en de Landwacht 
de ochtend van de 24ste volledig in touw waren. 
Wickard, van Welsum en iemand uit de Jan Por
cellistraat, die ook in de zaak betrokken waren, 
werden voor de sigarenwinkel op de hoek Middel
landstraat en Middellandplein doodgeschoten. 
Ongeveer gelijkertijd, dat dit plaats vond, werden 
in en nabij de tunnèl, waar de documenten over
handigd zouden worden, enkele hevige vuurge
vechten geleverd tussen de Duitsers en de K.P., 
die voor ons - de K.P. - betrekkelijk gunstig 
verliepen. 
Een K.P.-er werd ter plaatse doodgeschoten. Twee 
van zijn collega's vielen levend in handen der 
S.D.; zij werden des avonds op de Coolsingel voor
de poffertjeskraam door de S.D. -doodgeschoten.
Tenslotte werd één K.P.-er zwaargewond, maar
wist toch te ontsnappen, terwijl aan S.D.-zijde een
officier viel.
Het was stellig een misrekening der S.D., dat ze 
zo weinig van de onzen te pakken konden krijgen.
De rest van de ochtend besteedden de wraakzuch
tige heren aan het in brand steken van enige hui
zen, patrouilleren en fouilleren.

, 

Maar nu kwam onze slag! De onmiddellijke aan
leiding was de arrestatie van een belangrijke fi
guur uit de L.O., de Landelijke Organisatie. 
Zoals gewoonlijk werd er direct na zijn arrestatie 
overlegd: ,,Is er iets aan te doen?" De topleiding 
van de K.P. van Rotterdam voerde bespreking na 
bespreking. Zondé!g en Maandag verstreken. We 
waren het er over eens: Als we iets wilden doen, 
dan moesten we zeer snel optreden. 
Het werd Din�dàg 24 October. Het begon, zoals 

. gezegd, vrij onrustig, met de schietpartij bij de 
Statentunnel en in de Middellandstraat. 
In het begin van de middag kwam het bericht via 
de koeriersters door: ,,Om drie uur bij station 
Bergweg". . 
Zouden wij dus toch proberen het Haagse Veer ·te 
kraken? Wat voor plan zou er uitgewerkt zijn? 
Op het opgegeven uur waren we in de buurt van 
het �tation. De zaak liep niet vlot. Het bericht 
luidde: ,,Voorlopig rond blijven wandelen of fiet
sen. Het vergaderlokaal is nog niet open". 
Pas tegen half vier werd meegedeeld, dat wij moes
ten gaan naar de Ambachtsschool aan de Gordel
weg. 
Even half vier waren we met een kleine twintig man 
in de bestuurskamer van de Ambachtsschool. De 
plannen werden voorgelegd en besproken; de· tï1ken 
verdeeld; instructies gegeven over bewapening enz. 
Om half vijf gingen we uit elkaar. We zouden 
elkaar weer ontmoeten om 6 uur 's avonds in de 
woning van den concierge van het Hoofdbureau 
van Politie. 

�•RVALOP HCDFDBUREAU

Tussen half zes en tien over zes gingen we met 
tweeën of drieën tegelijk door de deur naast de 
auto-ingang van de motordienst, de trap op naar 
de woning van den concierge. We moesten hier 
wachten tot even over zevenen, want om zeven 
uur werd de wacht in het gevangeniswezen afge
lost. In de resterende tijd werden, de laatste voor
bereidingen getroffen. Koeriersters waren bezig met 
het wegslepen van de belangrijkste bezittingen van 
den concierge, die met zijn gezin zou onderduiken, 
zo gauw wij naar boven zouden gaan. 
De hulp van den concierge was een grote verlich
ting voor onze taak. We behoefden nu n.l. niet 
door de hoofdingang en de wacht, maar konden 
via de cantine, d\rect op de gang van de derde_ 
verdieping komen. 
Terwijl de koeriersters zich aldus beijverden, waren 
enkde KP.-ers bezig zich te verkleden als S.S.
lieden. Een ander verkleedde zich als wachtmees
ter der Staatspolitie; weer anderen keken hun 
wapens na en bespraken enkele bijzonderheden van 
het uit te voeren plan. 
Wat de bewapening aanging, die was perfect! De 
als S.S.-mannen verkleedde K.P.-ers hadden elk 
een Stengun, een pistool en twee handgranaten. De 
overigen, die het gevangeniswezen op de vierde 
verdieping mee binnen moesten, hadden pistolen en 
handgranaten, terwijl ·de twee man, die de wacht 
op de derd� verdieping moesten houden, bewapend 
waren met een Stengun met drie reservehouders 
een F.N. 9 mm met twee extra-houders (samen 145 
schoten) en twee handgranaten. Mocht het fout 
gaan, dan zouden de heren een harde dobber aan 
ons hebben. 

Eindelijk was het dan vijf minuten over zeven. 
Het spel kon beginnen. De als wachtmeester der 
Staatspolitie vtrkleedde K.P.-er begon met op te 
bellen naar den hoofdbewaker van het Gevangenis
wezen. 

.. 

,,Met den officier van dienst, vaandrig Koot" ...... 
..,.Er zijn hier vier man S.S., die komen contro
leren" ...... 
,,De zaak is in orde, je kunt ze binnen laten" ...... 
,,Goed" ...... 
Een pak van ons hart. De hoofdbewaker vloog 
erin. We konden dus nu naar boven. 
Voorzichtig, teneinde geen leven te maken, liepen 
we uit de woonvertrekken van den concierge, door 
de cantine naar de gang. We moesten nu twee 
kleine trapjes op en stonden voor de deur van de 
gevangenis. 

Voor deze deur zaten twee agenten, die geen 
aanstalten maakten om de naderende S.S.�lieden;, 
en den begeleidenden agent één strobreed in de 
weg te leggen. De rest van de ploeg - 11 man -
bleef even wachten, zodat de agenten geen arg
waan kregen. 
Ook de agent achter de deur leverde geen moei
lijkheid op. Hij opende de deur en de S.S.-ers stap
ten de gevangenis binnen. 
Achter hen aan kwamen nu direct twee man, die 
de bewakers voor de deur en achter de deur een 
pistool onder de i.eus hielden en hen ontwapen
den. De S.S.-lieden liepen links een trapje op en 
stormden af op vier Landwachters, die voor de 
cellen, op de vijfde verdieping, aan een tafeltje 
zaten te kaarten. Tegen vier Stens doe je niet veel, 
dus de handen vlogen omhoog. 

IDR9UIGHEID 

Achter de K.P.-ers, die de ageAten achter de deur 
hadden ontwapend, schoten enkel 'knapen op de 
hoofdbcwakers en de andere bewakers af. Daar 
juist het eten werd uitgedeeld en er bovendien een 
kwartier geleden een nieuw transport gevangenen 
binnengebracht was, was er een ongelooflijke druk
te m de gangen tussen de cellen. 
In die tijd had één der K.P.-ers de sleutels van de 
c'ellen te voorschijn gehaald uit het hokje van den 
hoofdbewaker en begon de cellen te openen. En
kele cier gevangenen snapten niet wat er aan de 
hand was; zij vroegen of zij hun brood mochten 
meenemen! 
Ook een provocateur, die door de S.D. in de cellen 
was gestopt om de gesprekken af te luisteren, be
greep er niet veel van, want hij deelde mee, dat 
hij van de Sicherheitspolizei was en dus niet mee 
hoefde. Als antwoord werd. hij in de cel getrapt 
waar de vier Landwachters ingestopt waren. 

Ongeveer vijf voor half acht begon de aftocht. De 
bevrijden 'kwamen naar beneden en gingen dezelfde 
weg, die wij heen waren gegaan. Een en ander 
veroorzaakte nogal wat leven en het verbaasde ons 
wel, dat er geen alarm werd geslagen! 
Het was een merkwaardige optocht, die zich even 
later bewoog van het Hoofdbureau over het tegel
pad naar het Hofplein ! 46 gevangenen, waaronder 
15 · zojuist binnengebrachte mensen van de "Vrije 
Pers", vier agenten die wilden onderduiken, en 
daaromheen 20 tot de tanden gewapende K.P.-ers. 
We waren ongeveer bij de rijwielstalling, aan het 
begin van het tegelpad, toen wij in het Hoofd
bureau de alarmsirenes .hoorden loeien. De overval 
was ontdekt. De gealarmeerde agenten op het 
Hoofdbureau W<\fen echter net te laat. Op het 
Hofplein stonden de auto's namelijk gereed. 
Even half acht reed · de laatste auto weg en om 
twaalf minuten voor acht waren de laatste gevan
genen ondergebracht in een school in een ander 
standsde�l, waar reeds mensen van de Landelijke 
Organisatie, de L.O., klaar ,stonden om hen te 
ontvangen. 
Op 24 October 1944 zette de K.P. de S.D. te 
Rotterdam op zijn nummer: 's ochtends trachtte de 
S.D., Grüne Polizei en Landwacht de K.P. lam
te slaan en 's avonds haalden wij 46 gevangenen
uit het zwaarbewaakte Hoofdbureau van Politie,
in het centrum van de stad.
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Ik hoop, dat hec U niet ontgaan is, dat U ver
leden week een historische daad verricht hebt. Niet 
dat U op de P. v. d. A. of de C.H. of wat ook 
gestemd heeft, is het wezen van deze gebeurtenis, 
maar dat U gestemd heeft. 
Uw rechten zijn hersteld, en daarmee Uw plichten. 
Recht en plicht om te beslissen over het staats
beleid Recht en plicht om democraat te, zijn in 
Nederland, nadat in ee11 strijd op leven en dood 
ons volk zijn vrijheid bevochten heeft en zich 
daardoor en daardoor a1lee11 die vrijheid waardig 
getoond heeft. 
Er is een tijd om verzet tè plegen en ér is een tijd 
om een volksvertegenwoordigipg te kiezen. Er is 
een tijd om een bevolkingsregister op te ruimen en 
een tijd om het in ere te herstellen. Er is een tijd 
om P.B.'s te vervalsen en een tijd om een vakje 
rood te maken. 
Wie dit niet goed onderscheidt is op een verkeerd 
spoor. We moeten deze dingen uiteen denken en 
op verschillende tijden doen.

We moeten diep in ons hart beseffen, dat we ten 
.tijde van het kraken van een bevolkingsregister 
niet kunnen en mogen meewerken aan het staats
beleid, en ten tijde, dat we kunnen en moeten stem
men geen illegale daad (en dan is dat werkelijk 
illegaal) mogen verrichten, noch in gedachten het 
voornemen daartoe koesteren. 
En de bloem van de natie, die wettig streed aan 
het onzichtbare front voor de vrijheid van· ons 
vaderland, moet vooraanstaan (leren staan) in het 
herstel van de democratische rechten en· vrijheden. 
Het besef van die democratie moet ons tweef!e ik 
worden. We moeten er diep van doordrongen wor- · 
den, dat hoe graag we ook volgens oude illegale 
methoden dingen in ons land zouden willen her
stellen, zoiets in ons hart niet mag opkomen. We 
hebben geen recht één Mof ook maar iets te ver
wijten van zijn geweld en onderdrukking, als we 
zelf onze grondwet en daarmede de vrijheden en 
rechten van medeburgers (hoeveel b.ezwaren we 
ook tegen 'Ze -hebben) met voeten treden, door on
wettig gewelddadig optreden. 
Wie zo in zijn hart beleéfd heeft, dat hij Vrijdag 
een vakje rood maakte, die heeft een historische 
daad verricht. Die heeft voor het heden en de 
democratische toekomst, afgerekend met het onder
gronds verzet. Die heeft begrepen dat dit verzet 
noodzakelijke voorwaarde was voor deze dag, ma.ar
op deze dag: historie, niet minder, maar ook met 
meer. 
En het resultaat.? Nederland is zijn traditie trouw 
gebleven. Hef heeft begrepen, dat de politiek een 
zaak van standpunten is en niet van het verbloemen 
daarvan. De critische Nederlandse geest heeft de 
moed gehad te verklaren, dat men pas kan samen
werken met elkaar, als men eerst duidelijk vaststelt, 
waarin men verschilt va11 elkaar. 
Dat het resultaat daardoor mede is geweest, dat de 
communisten hun positie belangrijk versterkten, 
heeft ons niet verwonderd. 
Na al de opmerkingen, die wij over hun mis
plaatste actie hebben gemaakt, beh�_eft het geen 
betoog, dat wij hun tegenstanders ztJn. 
Niet politiek, want dat kan ïn dit blad niet aan 
de orde zijn, maar principieel. · 
Omdat ze tegenstanders van de democratie zijn. 
Reeds in 1944 verklaarden we, zowel het nationaal
socialistisch als het communistisch beginsel te be
strijden. Niet omdat er verschil van mening was, 
maar...... omdat er eenvoudig. niet te praten 
viel met hen, die niet uitgingen van de democra
tische cechten en vrijheden. Je kunt pas een ver
schil van mening hebben, dat voor discussie vat
baar is als de basis gemeenschappelijk aanvaard 
wordt. 

1

En dat is de democratie. De communisten 
behoeven niet bevreesd te zijn, dat hun democra
tische rechten in Nederland besnoeid zullen wor
den. Ze hebben dezelfde rechten als ieder ander, 
ook al zijn we overtuigd, dat wij die bij bun regiem, 
als ze de kans krijgen dat door te voeren, niet 
zullen hebben. 
Zolang ze zich aan de regels van het spel hou
den, zijn hun rechten gewaarborgd of ze nu 3, 10 
of 49 zetels krijgen. Dat ze. die regels af zullen 
schaffen, als ze er 51 hebben, verandert aan onze 
opvattingen niets. En als 't zover ooit- zou ko_men, 
dan worden we weer illegaal voor de verdediging 
van ons Nederlands bezit, de constitutionele de� 
mocratie. 
Waarmee ik intussen niet beweren wil, te geloven, 
dat 't zover zal komen. 

H. v. R.

ST1CHTING 1940-'45 
HET NIEUWE HOOFDBESTUUR. 
Woensdag 15 Mei heeft het oude Hoofdbe
stuur afscheid genomen en zijn taak nee;-
gelegd, Een gedenkwaardig ogenblik, want 
op dat moment is althans in beginsel vol
trokken, waarnaar de gehele Stichting heeft 
uitgezien: Een democratisch gekozen hoofd
bestuur. 
Dit mag ons niet verleiden om ondankbaar 
te zijn tegenover het oude hoofdbestuur en 
met name tegenover het Dagelijks Bestuur. 
Veel én belangrijk werk is er ook reeds in 
de bezettingstijd door dit bestuur verricht. 
We noemen hiervan de voorbereiding van 
het Rijkspensioen, de voorbereiding der in
zamelingsacties, de opstelling der stat�n 
de vormgeving van het Stichtingsapparaat, 
met name met het oog op de democratische 
inrichting daarvan, de inrichting van een 
apparaat van functionaris&en. Men kan er
over van mening verschillen, of het Hoofd
bestuur en met name het Dagelijks Bestuur 
in al deze zaken die snelheid en doeltref
fendheid in het werk heeft gehad, die mo
gelijk was, maar dit staat in ieder geval vast, 
dat op ieder van de bovengenoemde pun
ten de activiteit van het Dagelijks Bestuur, 
mede met behulp van het hoofdbureau, suc
cesvol is geweest. In het algemeen kan ge
zegd worden, dat onze Stichting daardç_ior 
een apparaat is geworden, dat de toets der 
critiek op financieel en organisatorisch ge
bieä volledig kan doorstaan, een apparaat, 
dat in vergelijking met andere organisaties 
met een soortgelijk doel. ook overheidsin
stanties, zeker niet de mindere is en met 
name wat de kosten betreft, zeer gunstig 
afsteekt. 
Nu komt er dus een nieuw hoofdbestuur, 
gevormd door de uit de provincies en drie 
grote steden aangewezen hoofdbestuursle
den, welke op hun beurt vijf tot negen 
hoofdbestuursleden voor speciale doelein
den kunnen aantrekken. Daarnaast zullen 
in dit hoofdbestuur vanwege twee ministe
ries nog twee ieden benoemd worden. 
Wat· de vijf tot negen, door het romp
hoofdbestuur nog aan te wijzen leden be
treft, moet opgemerkt worden, dat daarin 
de keus bepaald wordt door deskundigheid 
en door geestelijke ligging. Het is namelijk 
zo, dat het democratisch gekozen hoofd
bestuur, voornamelijk personen uit z.g. 
rechtse kringen opleverde.· Nu is het billijk, 
dat ook kleinere verzetsgroepen van an
dere ligging in het hoofdbestuur verte
genwoordigd worden en daarop moet men 
dus bij de keuze letten. 
Wij wensen dit nieuwe hoofdbestuur onder 
Gods zegen een voorspoedige arbeid voor 
de belangen van de nagelaten betrekkin
gen van onze vrienden. 
Op deze vergadering zijn overigens en1ce
le practische punten aan de orde gekomen. 
Er zal een Centrale Beroepsim;tantie ge
schapen worden, die ee� eindbeslissing 
neemt in geval van verschil van mening 
·over· hulpverlening tussen plaatselijke of
provinciale besturen en Stichtingsgevallen.
De klachten over de Stichting Herstellings
oorden zijn uitvoerig ter sprake gekomen.
maar tot een conclusie kon· men nog niet
geraken. Een en ander wordt verwezen
naar het hoofdbestuur van de Stichting Her
stellingsoorden, waar de zaak eerst be
sproken zal worden.
Tenslotte werd medegedeeld, ·dat voor ver
zetsmensen. eventueel met hun gezinnen,
de gelegenheid geopend zou worden, om
in de voor- en nazomer een veertiendaagse
tocht naar Zwitserland te maken. Daarbij
gaan gevallen, waarin dit dringend nodig
is, natuurlijk voor. De kosten moeten door
de personen zelf gedragen worden en be
dragen f 175.- per persoon. Voor opgave
kan men zicl:1 richten tot het bureau van de
Stichting'.

• H. v. R . 

LrDICE 
u weet misschien niet waar die 
plaats ligt, lezer. Dat is ook te ex
cuseren, want de Duitsers hebben 
dit dorpje in Tsjecho-Slowakije van· 
de aardbodem weggevaagd. En 
met Duitse grondigheid hebben ze 
de naam vervolgens uit de land
kaarten laten verwijderen. 
Wij waren in Tsjecho-Slowakije ter 
gelegenheid van het congres der 
verzetsbewegingen in Praag. Over 
dat congres zullen wij de pen nog 
wel eens heffen. 
De auto rijdt door een vredig gol
vend landschap. Vriendelijkheid, 
en arbeidzaamheid is het wat ons 
van alle straten, landerijen en 
dorpjes tegemoet komt. Een wel
varende boerenbevolking leeft hier. 
Dan rijden we een dorp uit en vier
honderd meter verder stopt onze 
chauffeur.· PecM Neen, Lidice. Li
dice? Maar waar dan? 
Een weg en een dwarsweg en ver 
der gras. Ja ginds staat een kruis 
en nu we goed toezien staan er 
hier en daar ook nog kleine krui
zen. 

�Dat was Lidice. Hier stond eens 
een dorpj_e van enkele honderàen 
huizen, met een kerk. een school. 
een begraafplaats. 
Dit alles is uitgebrand en opge
ruimd. Ook de stenen zijn verwij
derd. Niets mocht blijven herinne
ren aan de plaats, die door de 
Duitsers schuldig verklaard was 
aan de liquidatie van Heydrich. 
Zelfs de doden mochten er niet 
aan blijven herinneren, en :ie be
graafplaats werd dan ook omge· ploegd en de grafstenen verdwe
nen. KULTURI 
Ergens achter een schuur werden 
173 mannen neergeknald. De vrou· 
wen en kinderen gingen naar een 
vernietigingskamp. Er zijn er en-
kelen teruggekeerd: • 
't Is moeilijk te beschrijven wat er 
door je heen gaat, als je met eigen 
ogen aanschouwt, wat er overge
bleven is van een vredtge dorps
gemeenschap, toen dit satanisch 
boevenpak er huisgehouden had. 
't Is niet eens de diepe verach
tinq voor deze Hunnen, 't is de 
ontroering over het lot van deze 
kleine groep mensen, die alles in 
je overstemt. 
Zo handelden de Duitsers met hun 
negers. 
Ja, ze noemden de Tsjechen hun 
negers, lezer. En waarom het dit 
dorp moest zijn? Heydrich was on
derweg dodelijk gewond door de 
actie van enkele Tsjechische pa· 
rachutisten (die zich veel !ater in 
een kerk in Praag, na ontdekking 
hebben doodgevochten). 
Overal speurden de Duitsers naar 
de daders. Tenslotte onderschep
ten ze een brief, een geheimzinni
ge brief. 't Spoor leidde naa.:- Lidi
ce. 
Toen was het lot van dit dorpjE
bezegeld. 't Werd uitg�moord e:1. 
weggevaagd. Dat ze enig� tijd la
ter ontdekten. dat de brief een 
gewone liefdesbrief was, zal deze 
lieden geen gewetenswroègiJ1g 
gegeven hebben. Zij zullen dit sa
tansch werk, als ze hun aardsen 
rechter zouden ontlopen, eens 
voor hun Hemelsen Rechter moe
ten verantwoorden. 

H. v. R.
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A. TH. VISSER
"Ted"

Ted heeft als studeot geweigerd 
te tekenen en moest dus verdwij
nen. In een aardige blokhut, te
midden van de schone natuur, 
te Maarn, vond hij voor· zich en 
zijn vrouw Annie in "Welma Il" 
een prettig home. Toen de jonge 
11ensen gedwongen werden tot 
,lavcnarbeid in Duitsland, was 
hij in Maarn een der eersten, 
die het LO-werk ter hand . nam. 
Meni�e onderduiker vond door 
d� helpende_ hand van Ted en 
Annie een plaats. Een verzets
groep werd weldra door Ted in 
het leven geroepen; lustig _sabo
teerde men er op los. Na de reor
ganisatie, einde 1944, werd Ted 
de Plaatselijke Çommandant voor 
Maarn. 
Zijn enigszins stil karakter moest 
eerst worden gepeild en door
grond. Voor wie eenmaal zijn. 
vertrouwen had gewonnen was Ted 
een goed vriend, een idealist en 
een grenzenloze optimist. Geen 
werkzaamheid was hem te zwaar. 
Met Jaap in Doorn nam hij ook 
deel aan het gevaarlijke cr;is
singswerk. 
13 Februari 1945 was voor Maarn 
de zwarte dag. In de gramve 
morgen werd Ted het slachtoffer 
van lafhartig verraad. Na gemar
teld te zijn door de Feldgendar
merie te Doorn en door de Land
wacht overgebracht naar het 
Wolvenplein, viel hij 8 Maart 
1945 voor het vuurpeloton. Zijn 
gedachtenis leeft voort in de har
ten van zijn vele vrienden. 

F. N. VAN DIJK 
"Jaap" 

In· Doorn was Jaap één der pio
niers van het verzet. Als oud
ingezetene der gemeente en ook 
mede door zijn fuctie van gemeen
te-ontvanger was hij in staat een 
groep van betrouwbare en ge
schikte medewerkers om zich te 
scharen. 
Door zijn opgewekt en vrolijk 
karakter was het prettig onder 
Jaap te werken. Hij trachtte ech
ter vooral zijn mensen met idealen 
te bezielen. 
Veel LO-werk nam Jaap op zich. 
Toen in September 1944 de sit;1a
tie in ons land zich toespitste, 
richtte hij een verzetsgroep op, die 
uiteindelijk een KP werd. 
Persoonlijk hield Jaap zich ook. 
bezig met het crossingswerk. Per
sonen van allerlei landaard (Ar· 
meniërs, Russen, Amerikanen, Ça
nadezen, Zuid-Afrikaners en En
gelsen) werden door hem voortge
holpen. Groot was· de ontsteltenis 
in Doorn toen de beruchte bloed
honden in de vroege ochtenduren 
op 28 Februari 1945 Jaap, den 
plaatselijken 'commandant, arres
teerden. 

Op 8 Maart 1945 stond Jaap 
temidden van zijn vrienden voor 
het vuurpeloton, als represaille
maa_tregel voor de aanslag op Rau
ter. De herrijzing van ons volk 
in onafhankelijkheid en vrijheid, 
het grote doel waarvoor hij streed, 
mocht hij niet meer beleven. Zijn 
idealen leven echter voort. Jaap 
zal in Doorn nooit vergeten wor
den. 

A. KRÖNER
"Toon" - "Bob" 

Bob ·was directeur van een machi
nefabriek, reserve-officier, maar 
bovenal een goed Nederlander. 
In Maarn streek hij neer in een 
eenzaam landhuisje, uitziende op 
de zandverstuiving. ,,Heidezicht" 
,verd de plaats waar menig swut 
plan werd opgezet. 
In samenwerking met Ted en diens 
groep, werden deze plannen toen 
de tijd daartoe rijp was, in da
den omgezet. Hierbij kwam Bob's 
technische ervaring uitstekend van 
pas. Op het rangeerterrein werd 
menige locomotief beter onklaar 
5emaakt dan door geallieerde 
mitrailleurkogels. 
Juist door zijn geestdrift en stu
wende kracht viel hij op. 
Bij de reorganisatie werd Bob dan 
ook aangewezen tot Districtscom
mandant van District VI, Gew. 8. 
In de nacht van 13 Febr. werd 
Heidezicht omsingeld en Bob uit 
zijn huis gesleurd. 
8 Maart 1945 bracht Bob zijn 
laatste en grootste offer voor het 
Vaderland. Zijn offer zal voor 
allen die hem gekend hebben 
steeds een aansporing blijven om 
zijn idealen te verwezenlijken. 

JACOBUS DE RONDE 
.,Co" 

Het is bijna een jaar geleden, dat 
het dorpje Vreeland werd opge
schrikt door het bericht: Co en 
Johan zijn gepakt door de Feld
gendarmerie bij een wapentrans
port. 
Aan Vreeland waren de eerste ja-
ren van de oorlog voorbijgegaan 

I zonder ernstige sporen achter te 
laten. Men had er de Duitse ter
reur niet zo gevoeld als in de gro-
te steden. 
Co had al dikwijls gevraagd om in 
contact gebracht te worden met 
een actieve verzetsgroep, om ook 
zijn bijdrage te kunnen leveren 
in de strijd tegen de overweldigers 
en plutlderaars van ons Vader
land. Het was niets voor hem om 
toe te zien, wa119.eer er aangepakt 
moest worden. H'ij ging meedoen. 
Op 23 April 1945 kreeg hij op
dracht een grote partij wapens 
en munitie te vervoeren. Hij ging, 
zonder aarzelen, met een vrolijke 
lach afscheid nemend van hen, 
diè hem na aan het hart lagen. 
Een uur later werd hij gegrepen 
•n de buurt van Nieuwersluis. Hij
wist wie zijn opdrachtgever was
en hij wist nog wel meer, maar
hij zweeg, zoals men van een
oprecht vaderlander verwachten
kan.
Nog dezelfde avond werd hij met
zijn vriend zonder vorm van pro
ces doodgeschoten.
De moordenaars smeten zijn
lichaam in een ondiepe kuil.
Daar, op dat stille plekje, achter
het eeuwenoude kasteel te Loe
nersloot, werd op de dag der be
vrijding zijn lichaam gevonden.
Drie dagen later, op de 8ste Mei,
toen over.al in. het land het feest
der bevrijding gevierd werd, hin
gen in Vreeland de vlaggen half
stok, toen hij door zijn ·kamera
den naar zijn laatste rustplaats
werd gedragen.
Hij heeft geleefd als een oprecht
mens en waar Christen. Hij gaf
zijn leven voor het land, d.tt hij
lief had.
Moge het een troost zijn voor zijn
dapperè vrouw en zoontje, dat in
alle opzichten steeds meer op hem
gaat lijken, dat hij is heengegaan
naar dat grote Vaderhuis, waar
geen strijd meer is, geen pijn en
geen s111lrt.

tJENK. 
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WIE KAN 

fNLICliTIN(iEN VERSCHAFFEN ?

; • l :W'
649 Jacob Hazelaar, geboren 24 April 1920. 

overleden 26 Augustus 1944 in het con
centratiekamp Buchenwalde, vermoe
delijk kamp "Dora". Laatste bericht ont
vangen Juli 1944. Zijn kampnummer was
4281, blok 62. Wie kan inlichtingen ver
schaffen over zijn laatste levensdagen? 

650 Joseph (Jef) Janssen, geboren 13 Jan. 
1923. Door de SD gearr. op 2 Febr. 1942 
en overgebracht naar de gevangenis te 
Maastricht; vandaar op 9 Mei 1942 naar
Amersfoort en op 28 Juli 1942 naar Neu
engamme. Had hier Nr. 8209 in block 6. 
V<;>l�ens officieel bericht van de kamp
le1dmg aldaar aan longontsteking over
leden op 29 Maart 1943 om 6 uur 's mor
gens. Wiè heeft hem in Neuengamme ge
kend, en kan iets over hem meedelen? 

651 Arjen Mulder, geb.
14 Nov. '19, adres 
OosterstT<Iat 2 of 71, 
Harlingen. 
Beroep: schrijver bij 
de Belastingen. ge
arr. op 14 Febr. '45 
te Akkerwoude, na 
4 weken in Leeu, 
warden gezeten te 
hebben, via Gronin
gen naar Neuen
gamme getranspor
teerd en daar aan
gekomen op 17 Mrt. 
Op 28 Maart 1945 
vermoedelijk naar Sant-Borstel, laatst 
gezien op 15 April 1945 op het perron
van station Bremervörde. Signalement: 
Lang plm. 1.75 M., smal postuur, bleke·
gelaatskleur, donkerblond, op linker
wang moedervlekje. Slecht gebit, in 
een der voortanden stukje goud. 

ADVERTENTIES 

Wie kan inlichtingen verstrekken over het gedrag 
van: 

Herman Kuiper, geb. 12 Nov. 1916 te Schwarzbach 
(Dld.), ongehuwd, wonende te Wieringen, .Den 
Oever, Dijkstraat 24, die van December 1942 tot 
Februari 1943 in het Concentratiekamp te Oraniën
burg verbleef en van October 1944 tot de bevrij
ding in 1945 in de kampen Dachau, Allach en 
Prien am Kimsee? Volgens geruchten is hij in bo
vengenoemde kampen als beul werkzaam geweest. 
Personen, die bovenvennelden persoon herkennen, 
gelieven zich te wenden tot het Hoofd van de 
P.R.A., District Alkmaar, afdeling Den Helder. 
Jongelui (LKP-ers), die graag willen trouwen, zoe· 
ken huis of gedeelte daa�an, in Eindhoven of 
omgeving. Brieven onder nr. 163 a. d. blad. 
Oud LO-werkster, hersteld van zware operatie, 
zou gaarne enkele weken doorbrengen in bosrijke 
omgeving. Wie kan haar helpen? Brieven met prijs
opgaaf, liefst voor 1 Juni, onder nr. 164 a. d. blad. 

FINANCIËN 

Ofschoon zeer vele provincies, districten en 
rayons hun vrije en geblokkeerde gelden 
met ons hebben afgerekend, zijn er toch nog 
heel wat plaatsen, die dit niet hebben ge
daan. 

Het is de wens, zowel van het Algemeen 
Bestuui; van de L.0.-L.K.P. Stichting, als van 
het Departement van Financiën, dat de af
rekening via het Centraal Bureau plaats 
vindt. De reden hiervan is, dat nog vele 
verplichtingen, door de L.O. en de L.K.P. 
tijdens de bezettibg çiangegaan of over
vallen die gepleegd zijn, moeten worden 
geregeld. Deze kunnen alleen van een cen
traal punt uit worden overzien en beoor
deeld. 

Wij willen dit onderdeel van het afwikke
li?gswerk zo snel mogelijk tot een goed 
emde brengen. Het Ministerie van Finan
ciën heeft ons hiertoe uitgebreide volmach
ten gegeven. Mogen wij nu ook op UW me-
dewerking rekenen? . 

Onder machtiging No. 204 van het Depar
tement van Financiën is ons volmacl:rt ver
leend alle zich in het land bevindende en 
aan de L.O. en L.K. P. toebehorende geblok
keerde gelden over te boeken op onze re
kening bij de Amsterdamsche Goederen· 
Bank N.V. te Amsterdam ten name van 

L. 0.-L.K.P Stichting. 

Na ontvangst van Uw gelden kunnen wij 
eveneens de verplichtingen regelen, die U 
ten behoeve van de L.O. of L.K.P. hebt aan
gegaan. 

Helpt ons het afwikkelingswerk bespoedi
gen! 

DAGELIJ KS BESTUUR VAN 
D_E L.0.-L.K.P.-STICHTING.

Terstond gevraagd enige schilders in flink schil
dersbedrijf. Uitsluitend klantenwerk. Voor hen die 
van goede wille zijn is vast werk verzekerd. Óud
ill. werkers en mannen van de Stoottroepen genieten 
de voorkeur. Brieven onder nr. 162 a. d. blad. 
Op 30 Juni 1943 werden Johan Andries van 
Zutp_hen en Nicolaas Pfaff, op weg naar Enge
land op de Noordzee aangehouden door een Duits 
patrouillevaartuig. 
Zij werden binnengebracht aan de Schiehaven in 
Rotterdam. 
Verder ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De familie 
van betrokkenen verzoekt aan diegenen, die na 
bovengenoemde datum, op enigerlei wijze contact 
hebben gehad met van Zutphen en Ffaff, zulks 
met spoed te willen mededelen aan de Nationale 
Documentatiedienst der lllegaliteit, Burgemeester 
Meineszlaan 110 te Rotterdam, Postbus 800, tel. 
36176 en 37273. 
Code dankbaar voor Zijn trouwe Liefde, hopen 
wij met onze lieve ouders 

S. E. BERGSMA (Stienstra) 
en 

Y. BERGSMA-van EK
D.V. op Zondag 26 Mei a.s. de dag te gedenken,
waarop zij voor 25 jaar getrouwd zijn.

Hun dankbare kinderen, 
A. S. Bergsma. 

Drachten, .Mei 1946. 
Noorderbuurt 19. 

S. Bergsma-v. d. Sluis.
Lotty Bergsma.

Gelegenheid om te feliciteren alleen op Maandag 
27 Mei a.s. 's avonds 7.30 tot 9 uur. 

een distributiebureau in Brabant, bij ge
brek aan bonkaarten, deze ging lenen bij 
de illegale groep André ... . ; 

één der jongens van deze groep, toen hij, 
zwaar gewond, door vijanden werd ach
tervolgd, zijn vrienden verzocht z'n p.b. uit 
z'n zak te halen en hem een genadeschot 
te geven, teneinde hen te redden . . .. ; 

zij dit natuurlijk weigerden en hij nu weer 
bijna is hersteld .... ; . 

een ander lid van dezelfde groep na eerst 
met z'n zender een inval van de Duitsers 
in de Langstraat te hebben voorkomen (tij· 
dens het Ardennen offensief Kerstmis '44) 
zichzelf ging melden,. daar hij wist dat de 
vijand· het gehele gezin, waar hij gastvrij
heid had genoten. zou uitmoorden indien 
men hem niet vond .... ; 

.,men" zijn oordeel over "de ondergrond
se" wellicht zal wijzigen als dergelijke fei
ten meer bekend worden .... ;

, 

wij daarom allen moeten meewerken aa,1 
het Gedenkboek. 

WIEL TOUSS.AINT 
en 

IDA MARIA HOEDEMAKERS 
hebben hêt genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenomen Huwelijk, waarvan de inzegening 
zal plaats hebben op Dinsdag 28 Mei a.s. des 
morgens 10 uur in de Parochiekerk van St. Tho
mas van Aquino, Rijnstraat 93, A'dam-Z. 
Steenwijk, Mei 1946. 
IIl-9 R.I. Komputkazerne. 
Amsterdam, Maasstraat 97. 
Gelegenheid tot gelukwensen na de H. Mis in de 
Pastorie, Vechtstraat 86. 

HENK PETERSEN (Tom C.I.D.) 
en 

JOKE DAS (koerierster C.I.D.) 
geven U, mede namens wederzijdse ouders, ken
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de 
voltrekking D.V. zal plaats hebben op Vrijdag 31 
Mei a.s. 's morgens 11 uur te Maartensdijk. 
Kerkelijke bevestiging 2 uur n.m. in de Ned. Herv. 
Kerk te Utrecht (Nicolai-kerk bij de Twijnstr.) 
door den Weleerw. Heer Ds. van Endt. 
Utrecht, Runscraat 17. 
Schimmelpennincklaan 14 (Tuindorp). 
Gelegenheid to� feliciteren na afloop van de ker

. kelijke bevestiging in de consistorie. 
ANDRIES STRAATSMA (Omke) 

en 
SJOUKJE STRAATSMA-LEYSTRA (Moei�e) 
geven met dank aan God, kennis aan alle KP
vrienden, dat zij 19 Mei, 25 jaar in de echt zijn 
verbonden. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: ------······- � 

Adres: -·--·-------------·----··-· .. ·---·· .... ·---·--·-··-··········-··----·------

Plaats· ·····-·-··-------··-··-···- .. -----··-----·------·-------

ë 
< 
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5 

Provincie· -·-·-------------------·--··--···--·····-··-·· 
--- § 

Ingang abonnement: -:---·-····-··-----··-·-·-··--·-······-·----·-···--- � 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post·; 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-L KP -Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlcmgd wordt). 
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.,Wij zijn betere vaderlanders naar• 
mate 1J'.,l'ij betere christenen" zijn".

(Kard. de Jong). 

DIR BISSCBOPPBI 
door 

H.L.J.M. Sondaal, Pr.

De professor en geleerde, die zijn "Hand
boek der Kerkgeschiedenis" schreef en in 
het vierde deel daarvan zo scherp het nat.
socialisme analyseerde en zijn misdadige 
opzet doorschouwde, heeft niet, toen hij dit 
standaardwerk schreef, kunnen vermoe
den, dat hij zelf, aartsbisschop van Utrecht 
geworden, tegen datzelfde nationaal-socia· 
lisme in Nederland nog eens "geschiedenis
zou maken." 
Wanneer wij terug gaan in de herinnering 
van de donkere dagen .der tirannie en het 
loerend gevaar van allerlei bepalingen en 
schijnbaar-onschuldige voorschriften, dan 
vinden wij telkens weer het richtinggeven
de woord van onze Bisschoppen, dan zien 
wij de weg weer duidelijk afgetekend en 
voelen wij opnieuw hun steun als een ko
peren muur ter bescherming van hoogste 
belangen. 

Het is nuttig dit verzet in herinnering te 
houden. 

De herinnering bewaren aan de leiding die 
door de Bisschoppen werd gegeven aan 
het verzet der katholieken is om verschil
lende redenen van belang. 
1. Om het volle licht te doen schijnen op

alles wat in de dagen der terreur ver
borgen moest blijven,

2. Om het katholieke volk zelf blijvènd
te herinneren aan de gezamenlijk ge
streden strijd en als een aansporing om
de verbondenheid te bewaren tussen
Episcopaat en gelovigen,

3. Om daardoor bij katholiek.en en· niet
katholieken het bewustzijn levendig te
houden en - zo mogelijk - te verdie
pen, dat, waar de hoogste belangen van
den mens worden aangevallen, chris:e
nen elkander altijd zulÎen vinden in de
afweer dier gevareh, en vereend zullen
strijden tegen den vijand.

En tenslotte - dit blijkt helaas ook nu nog 
nodig - om de bewering te weerleaaen. dat 
een katholiek nooit voor 100% voderlander 
kan zijn. 

Het aandeel in de strijd. 

De Aartsbisschop heeft zelf het verzet der 
Bisschoppen een 

"
deelname" aan de strijd 

genoemd die het vaderland voerde tegen
de geweldige aanval van het Nazisme. En 
deze deelname vormt een van de mooi· 
ste bladzijden zowel van de vaderlandse
als van de kerkgeschiedenis. Het is de wor
steling geweest van de strijdende Kerk 
tegen het strijdend leger van het heiden
dom, belichaamd in de Duitse tyrannie. En 

de leiding van deze strijd was altijd fier 
en rustig, maar ook snijdend en scherp en 
daarbij was Mgr. Dr. J. de Jong de drager 
van deze leiding. 
Het verzet van de Bisschoppen heeft de 
national� eer verrijkt en is voor ons vader
land niet genoeg te waarderen geweest. 
Het heeft de heidense ideeën van het Nazis
me voorkomen. Het heeft bij menigeen de 
christelijke beginselen verstevigd en zelfs 
hern�euwd tot leven ,;eroepen. Dit verzet 
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· sloot zich altijd aan bij het woord der re
gering. Het wees lederen Zondag door het
gebed voor de Koningin op onze blijvende
verbondenheid met het Huis van Oranje.
Dit verzet brandmerkte openlijk iedere
maatregel van den bezetter en gaf, bé:
halve door openlijke woorden van protest
en aansporing tot strijd, in talloze geheime
instructies aanwijzingen, hóe dit verzet in
de praktijk in daden om te zetten.
Hoezeer dit verzet van de Bisschoppen door
den Duitschen overweldiger als een gevaar
lijke tegenkracht werd gevoeld, blijkt uit
het volgende:

In een geheime vergadering van de N.S.B. 
gehouden op 15 Augustus 1941 te Utrecht, 
werd door een daar aanwezige vertrouwd 
katholiek insider uit den mond van gene
raal Schmidt letterlijk opgetekend "dat het
Nationaal-socialisme zowel in Duitsland, 
als In Nederland te strijden had tegen drie 
geweldige machten: het Bolsjewisme aan 
de oostgrens, de plutocratie van het west
fron t, de Rooms-Katholieke Kerk in Neder· 
land".
De man die het optekende heeft strak en 
staal gekeken, doch God heeft hem zien 
glunderen. 

De spoorwegstaking. 

Het verzet der Bisschoppen beperkte zich 
niet tot het laten voorlezen van kanselbrie· 
ven, evenmin tot het geven van instructies 
aan de geestelijkheid en de bestuurders van 
verenigingen enz. Maar dat verzet uitte 
.zich ook in - en misschien dan wel het 
felst - wanneer er officieel door de Duitse 
autoriteiten een oproep tot het Episcopaat 
werd gedaan om onder schijnbaar vader
landse motieven toch de Nederlandse zaak 
door hun in'.e'\"ventie afbreuk te doen. 
Als b.v. de Beauftragte voor Zuid-Holland, 
Schwebel, na het eerst reeds in Den Haag 
bij een Nederlandse instantie beproefd te. 
hebben, persoonlijk naar den Aartsbissc1'op 
wil gaan om hem en de andere Bisschop
pen tracht,en over te halen om door hun, 
medewerking de spoorwegstaking te <ioe_p 
eindigen in het belang van de voedse1-
voorziening, dan krijgt hij ten antwoord: 
"Alleen de wettige Regering in Londen, die 
de spoorwegstaking heeft afgekondigd, kan 
beslissen over de opheffing van die sta
king".
Bijgevolg moeten de Duitsers zelf maar 
cóntact zoeken met de Reqerfng in Londen. 
Een persoonlijk onderhoud is dus geheel 
overbodig. En zegt U dus maar, dat ik mijn
heer niet kan ontvangen." 

De Bisac:hoppelijke brieven. 

In èèn van de Brieven van Ignatius van 
Antiochië n.l: zijn brief aan Bisschop Poly
carpus, kunnen we lezen: .,Blijft verbonden 
met uw bisschop, opdat God met u ver
bonden blijft." Deze vermaning uit de oud
ste en eerste Christentijden, die Ignatius 
schreef op zijn réis naar Rome, die hij daar 
met de marteldood zou b�ëindigen, beeft 
ook zijn vervulling gevonden in de moderne, 
zwijgende vervolging, die de Kerk in Ne
derland in de afgelopen vijf jaren moest 
ondergaan. 



Maar om verbonden te !;>lijven met zijn 
bisschop, is toch wel èèn van de voorwaar
den, dat die bisschoppen "taal of teken"
geven en daaraan heeft het niet ontbro
ken. Trouwens dat de bisschoppen zouden 
spreken, geen katholiek die anders ver
wachtte. Dat zij het duidelijk en onomwon
den zouden doen was ook wel een onaan
gevochten meening, en nooit heeft het bis
schoppelijk woord mèèr resonnance in de 
katholieke harten gevonden, dan in de ja
ren der Duitse barbarij. 
Waar overal de stem der overtuiging werd 
gesmoord, waar het protest slechts kon 
worden gefluisterd, waar het rechtsgevoel 
tevergeefs tegen de wanden der terreur 
opvioog en zich niet kon bewegen, daar 
was het een verademing, een ontspanning, 
een ontlading, wanneer van de katholie
ke kansel de altijd eendere beginvoor-

. den klonken: .,De Aartsbisschop en de Bis· 
schoppen van Nederland, aan de hun toe
vertrouwde gelovigen . .. .  " 

Reacties. 

Als Nederlanders zijn wij nuchter en koel. 
Als katholiek komt daar de stille schroom 
bij, die hij heeft voor elke uitbundigheid 
die in het kerkgebouw zou kunnen zwee
men naar oneerbiedigheid. Maar wie heeft 
meegemaakt hoe in meerdere kerken de 
mensen soms spontaan in hun bank opre
zen, hoe 't zelfs voorkwam dat er in de 
handen werd geklapt en dat men in de 
kerk elkaar met tranen in de ogen wat toe
fluisterde, die eerst kan zich voorstellen 
welk een bevrijdende en tegelijkertijd vol
doeninggevende invloed er uitging van 
het bisschoppelijk woord. 

Zwaarste last. 

Het was in zekeren zin voor de bisschop
pen, zo heeft men wel eens gezegd, .,ge
makkelijk om een brief te laten voorlezen."

Maar een dergelijke opmei:king maa}cte 
heel duidelijk dat men van het verant
woordelijkheidsbesef der bisschoppen niet 
het minste begrip had. Het was de Aarts· 
bisschop zelf die op een ochtend nadat een 
van de scherpste brieven was voorgelezen 
zeide: .,Het i� prachtig zoals onze mensen 
gehoorzamen en reageren, maar het is ont
zaggelijk zwaar om ze de lasten op te 
leggen en ze aan gevaren bloot te stellen. 
Het is noodzakelijk voor de bescherming 
van ons geloof, tot handhaving van het 
recht, maar het is de zwaarste last van het 
Episcopaat." 
Het is uit deze nobele opvatting dat de 
grote wijsheid ontsproot die aan alle be
slissingen leiding gaf: alles werd gewikt 
en gewogen, maar als eenmaal het bes.luit 
gevallen was, stond het onwrikbaar en on
veranderlijk. 

.,Geschreven blijft geschreven". 

De brieven werden per koerier, priesters 
en leken, meestal jongeren van de Katho
lieke Actie, overal aan de pastorieën be
zorgd. Men kon de post niet vertrouwen en 
er waren preciese instructies hoe men 
moest handelen, wanneer soms hier of daar 
een brief in beslag zou worden genomen. 
V{aar deze brieven naar honderden ·pasto
rieën en huizen werden gebracht, was het 
niet io heel verwonderlijk dat de Duitsers 
soms bij een of andere gelegenheid er Za
terdagavond de lucht van kregen, dat er 
Zondags weer een brief zou worden "ver
lesen", al waren ze er soms ook naast! 
Zo ge�eurde het dat de Gestapo in de nacht 
van Zaterdag op Zondag 3 Augustus 1941 
bij alle Bisschoppen kwam binnenvallen om 
het voorlezen van een herderlijke Brief 
op dien da.g te verhinderen. Maar de heren 
van de Gestapo keerdfill, hoe ze ook op
traden, onverrichterzake terug, want ze 
kregen in Utrecht, Haarlem, Den Bosch, 
Breda en Roermond overal hetzelfde ant
woord: 
,;De Brief is geschreven en de Brief wordt 
afgelezen." 

Het Fonds X. 

De Bisschoppen hebben echter hun gelovi· 
gen niet alleen maar door hun woord be
moedigd en gesteund, achter het woord van 
protest, achter het bevel tot verzet, achter 
het verbod gevolg te geven aan Duitse ver
ordeningen en bevelen, stond altijd weer 
de, oproep, maar werden ook de wegen 

aangegeven om de slachtoffers der Duitse 
maatregelen te steunen en hen, die dikwijls 
met de zware prijs van een heldhaftig offer 
gehoorzaamden, op alle wijzen te hulp te 
komen. 
In de avond van 24 Juni 1941 had de be
roemde conferentie plaats van den Aarts
bisschop en den heer de Bruyn, voorzitter 
van het R.K. Werkliedenverbond, waarop 
besloten werd tot het massaal verzet tegen 
de Duitse maatrege:ten.� belichaamd in de 
proclamatie van Woudenberg en tot uiting 
gekomen in de stichting van het N.A.F. 
Het R.K. Werkliedenverbond werd door de 
Duitschers eenvoudigweg verklaard tot 
onderdeel van het N.A.F. Al hun bezittingen 
werden geconfiskeerd en ieder lid van ,het 
R.K. Werkliedenverbond, dat weigerde lid 
te worden v'an het N.A.F. zag al zijn ver
zekeringen "wegens ziekte" enz. en alle 
andere vormen van steun vervallen. 
Op diezelfde conferentie werd het plan op
gemaakt om op een of andere wijze de 
nood die zou ontstaan bij het gehoorzamen 
der arbei:ders aan hun leiders op te hef
fen! 
De Duitsers, die wel begrepen dat er een 
recictie zou komen, verboden plotseling op 
28 Juni 1941 alle openbare geldinzamelingen 
van welke aard en voor welk doel ook. 
Maar op 24 Augustus 1941 werd over het 
geheele land in alle kerken en kapellen, 
"in alle huizen, waarover een rector is
aangesteld", afgekondigd, dat voortaan
onder alle H.H. Diensten, op Zondag en 
door de week, een aparte schaal zou rond
gaan "voor de bijzondere Noden van het
Episcopaat". 
IDeze collecte is nooit, ook maar met een 
enkel woord aanbevolen of verklaard. Maar 
iedere katholiek en ook meerdere niet
katholieken wisten onmiddellijk waar het 
voor diende .. 
Dit werd het beroemde Fonds X, zoals het 
in de administratie werd opgetekend en 
zoals het onder de clergé bekend en aan
gegeven werd. Vanaf het allereerste ogen
blik hebben de katholieken met buitenge
wone offervaardigheid deze oproep beant
woord. Het is niet mogelijk volledige cijfers 
te geven, omdat een volledige administra
tie te gevaarlijk en dikwijls niet mogelijk 
was. Maar de opbrengst van September 
1941 tot en met Sep.embèr 1944 wordt ge
schat op veertien à vijftien millioen gulden. 

Uit h�t fonds werden allen gesteund, die 
om principiëele redenen uit hun brood, uit 
hun arbeid werden gestoten en aan wien 
de gelden, waarop zij recht hadden uit de 
sociale fondsen niet meer mochten worden 
uitgekeerd. ' 
Daar waren arbeiders en boeren, ·madr daar 
waren ook kunstenaars en redacteuren, 
daar waren burgemeesters en professoren. 
Daar waren mensen, die anders geholpen 
door charitatieve instellingen, die nu wa
ren opgeheven� ook uit dit fonds hun nood 
zagen gelenigd . 
Onder alle geheime fondsen, waaruit het 
verzet tegen de tyrannie werd gevoed, be
hoorde dit fonds tot een van de voornaam
ste en tevens tot het welsprekendst getui
genis van de verbonc;lenhei_d van de katho
liek.en in Nederland van hoog tot laag 
mét hun bisschoppen, maar ook met elkan
der. 
Het spreekt vanzelf dat in een enkel kort 
artikel niet . alle bijzonderheden kunnen 
worden weergegeven. Maar het verzet der' 
Bisschoppen is voor allen, die de strijd in 
ons vaderland hebben meegemaakt wel zo 
duidelijk en sprekend bewezen, dat de al
gemene indruk van hun deelname aan het 
nationaal verzet wel bij iedereen onuitwis
baar blijft. 
Voorts zal een ieder het kunnen begrijpen, 
dat de katholieken die trouw en onwrik
baar met hun Bisschoppen stand hielden, 
ook de leiding van hun "verzetsbisschop
pen" zullen volgen voor het herstel van 
onze geschonden gemeenschap en voor de 
opbouw van ons geteisterd land. 
Moge het veelvuldig contact dat de Bis
schoppen, vooral in den persoon van . z.

Eminentie Kard. J. de Jong met talloze niet. 
katholieken hebben gehad, en waaruit 

· wederzijds begrip en wederzijdse waarde
ring / is voortgekomen, nu ook -worden 
voortgezet en gehandhaafd. 
Alleen de gezamenlijke inzet zal in staat 
zijn een maatschappij op te bouwen waarin 
de rechten van God en de rechten vCJn den 
mens worden erkend en zo de gehele ge
meenscha,!l tot zegen zijn. 

H. SONDAAL.

Ik kende hem niet. 
Hij kwam binnen: een flinke kerel, stevig ge
bouwd, echte geus! Over zijn zwaar vermoeide 
hoofd lag een sterke trek van wilskracht. Een 
wanhopige strijd, de strijd om het leven had in 
zijn ogen een doffe gloed doen branden. Zwaar 
sloeg de celdeur achter hem dicht en hij trad op 
me toe. Beide handen stak hij naar me uit. Ik 
greep ze en las in zijn ogen diepe smart. Vaag her
k_ende hij mij uit vroeger dagen en sprak slechts 
één woord: .,Vriend". Begrijpend liefkozend drukte 
ik beide handen; te lang had ik alleen gezeten om 
nie.t blij te zijn met wat menselijk gezelschap. 
Hij wankelde neer op de harde brits. Hij was 
totaal op en kon niet meer. Zo zat hij daar, stil 
en gebogen. Zijn h�nden borgen zijn geÎaat en 
zacht snikte hij, terwijl de zilte tranen tussen zijn 
ving.ers doorglipten en te pleTier sloegen op de 
stenen celvloer, als waren het de vele illusies 
die kapotgeslagen werden in dezen jongen strij· 
der. Het kleine raampje, ver boven manshoogte, 
gaf een bleek licht in de cel en een enkele zon
nestraal, die dit oord van verschrikking bezocht, 
deed de tranen tussen zijn vingers als fijne pa
rels glinsteren. Parels van pure droefheid, doch 
niet van spijt. Een brok schoot in mijn keel; ik 
had geen opwekkend gezelschap gekregen. Hij 
raadde mijn gedachten en voor het eerst na het 
enkele korte woord, begon hij te spreken: Hij 
vertelde over zijn strijd en zijn makkers, z'n ge
vangenschap, die hem thans scheidde van zijn 
gezin en zijn idealen. Voor mij verrees het beeld 
van één der vele onbekende helden, die het veilig 
huis verlieten om strijd te leveren, soldaat te zijn 
voor Koningin en Vaderland, soldaat zonder uni
form en internationale beschermende conventies. 
Eén der vele onbekenden evenals ik, die moesten 
strijden omdat er in hen iets brandde; iets brandde 
van het felle bloed, dat geen compromis kende en 
met geen woo�den genoegen nam. Hij wist het, het 

· einde was niet ver meer. Reeds morgen zou hij de
dag niet meer zien, hadden de nazltyrannen hem
heden gezegd. Hij wist wat dit betekende, afscheid
van alles, alles wat hem zo dierbaar was. 
Mild stonden zijn ogen, toen hij over "thuis" 
sprak. Doch nimmer zou hij meer de geneugten 
van thuis te zijn, smaken. Reeds morgen in het
ochtenqgloren, als de opkomende zon de dag 
zou kleuren, zou het sterke leven wegebben uit
dit strijderscorpus.
Steeds meer werd de kogel het einde voor de 
mannen van het verzet. En toch rees het verzet
in de lage landen. Geen vijand was er of hij
voelde het. instinctief. Hij zag het in de felle ogen
van den jongen kerel; hij zag het· aan de spot
tende tinteling in de ogen van het jonge meisje
en aan de koude blik van den ouderen mens. In
het donker keek hij schichtig om zich heen, langs
de spoorbaan liep naarstig speurend de wacht. 
Voorbij gierden de wagens der Gestapospeurders, 
op zoek naar nieuwe buit. En het nieuws van 
"de overkant" werd voortgedragén als door de 
wind; het gerucht was sneller dan de S.D.--Steeds
groter werden de razzia's, die vorm gaven aan 
hun grote angst, hun angst voor het leger van 
schimmen, dit leger van dag en nacht, dit leger
van vertoornde jonge kerels, die niet bukten en
nimmer bukken zouden. Den vaderland getrouwe, 
getrouw tot in de dood. Zij vielen bij honderden 
en zij verrezen bij duizenden.
Zo sprak hij over het verzet. Hij sprak hard en
zonder genade, Hij wist wat komen ging en toch
had hij geen l;>erouw. Wel was hij bedroefd. Niet 
zozeer om zichzelf, doch om zijn lieve vrouw en
zijn twee kleinen; droef om zijn vaderland, dat
hij zo lief had en uit zovele wonden bloedde.
Geen spoor van zwakte was er in zijn verhaal.
Het noemen van enkele namen zou hem kunnen 
redden, doch nimmer zou hij spreken. Langzaam 
aan onder ons gesprek van hart tot hart doofde 't 
licht buiten en viel de avond in. De dag was bijna 
ten eincle, zijn laatste dag en hij besefte het . . .. 1
Plotseling ging de celdeur open en veerden we
beiden op uit ons gepeins. Een Feldwebel haalde 
mij op voor één der vele verhoren, met steeds 
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dezelfde vragen en steeds hetzelfde getreiter. Ik 
raakte er echter aan gewend en kende mijn ver
haal van buHen. Ik had me zo in de situatie in
geleefd, dat ik soms meende dat het inderdaad 
zó en niet anders gegaan was. Na een paar uren 
van inspanning en hoogspanning werd ik naar 
de cel teruggebracht, vermoeid en blij weer terug 
te zijn. Mijn nieuwe makker sliep, rustig alsof 
hem niets zou geschieden. Zacht ging ook ik lig
gen en een gevoel v� verlatenheid overmande 
mij, omdat deze makker zo spoedig heen zou 
gaan, mij wellicht vó.órgaan naar de eeuwigheid. 
Zo kon ik de slaap niet vatten en dacht aan hem 
en bad voor hem. En tevens dacht ik in die een
zaamheid aan mijn ouders en mijn meisje.' Wat 
zou het mooi kunnen zijn als er geen Duitsers 
waren. Zo·peinsde ik en sukkelde in slaap, zon
der het me bewust te zijn. Aan 't vaalblauwe licht 
van de zomernacht te zien zal het diep in de nacht 
geweest zijn, ·toen hij mij wekte. Zachtkens sprak 
hij: Makker, wilt Gij met mij waken? Ik ben voor
bereid op alles, doch 't is zo hard de dood alleen 
te wachten. Hij vroeg mij of ik Christen was. Ik 
antwÓordde, dat ik Katholiek was. 

"Gelukkig" sprak hij, ,,ik ben Hervormd". Samen
kunnen wij dan bidden tot den zelfden God." Ik 
had kans gezien mijn miniatuur-rozenkrans te 
behouden en samen telden wij onze gebeden aan 
dit symbool van geloof. De moffen hadden hem 
zijn zakbijbel afgenomen. Hij miste deze erg. Sa
men baden wij "Onze Vader, die in de hemelen
zijt" . . . . Alleen aan het einde baden wij ieder 
anders. ,.Onze Vaders", symbolen als zij waren 
van dezelfde Christenleer, met uiteindelijk ver
schillende inzichten, overbrugd door de liefde 
voor vorstin en volk en geschraagd door de strijd. 
Zo ging de nacht ten einde. 
Soms schokte plots zijn lichaam, als hij dacht 
aan zijn huis met vrouw en kinderen, die ver
geefs op hem zouden wachten, onbewust dat zijn 
doodsstrijd reeds begonnen was. Dan weer snik
te hij krampachtig als hij naar de brief op tafel 
keek, zijn laatste, die als een witte vlek sche
merde in het wijk�nd donker op de grauwe tafel. 
Ja, in die brief lag heel zijn leven. Hij had er in 
gegoten wat in hem was, heel zijn moed en fier
heid, heel zijn vertrouwen op een beter leven en 
zijn overtuiging dat zijn strijd niet vergeefs was. 
Langzaam begon het alledaagse leven /in de ge
vangenis. Commando's weerklonken en laarzen 
kletterden over de plavuizen. Hij keek op en zag 
m,j aan. Het klamme zweet stond op zijn voor
hoofd. Hij keek mij aan met de ogen van een 
mens, die weet wat hem te wachten staat. 
,,God, wat is het zwaar te moeten sterven!!" 
Telkens klotsten de soldatenlaarzen door de gang 
en telkens gingen ze onze cel voorbij. Het wach
ten duurde lartg. De spanning, o die spanning. 
Of zou het nog . . .. ? 
Neen, dat kon niet meer, dit was het einde. 
Plots was er weer lawaai aan het eind der lan
ge gang. Hij sprong op en voelde: ,,daar komen 
ze!" Toen keek hij mij diep in de ogen, die vol 
tranen stonden, terwijl de zijne nu hard waren 
als staal. Toch kwamen uit zijn sterke mond, nog 
deze innige woorden: ,.Makker, heb goede moed. 
Voor jou is er nog hoop. Als je er ooit uit komt, 
groet dan mijn lieve Thea en troost haar. Zeg aan 
mijn kleine jongens, dat zij dit land steeds innig 
liefhebben; dit lànd waarvoor hun Vader geval
len is. Kerel, wees sterk en vertrouw op God. 
,,Vaarwel tot in de eeuwigheid!" 
Toen hief hij zacht "Mijn schild ende betro1,1wen"
aan. Ik kon niet antwoorden, een brok sloot mijn 
keel, en een floers lag over mijn ogen. Ik greep 
zijn hand en meteen zwaaide de celdeur open en 
stapte 2 Duitsers met de bajonet op het geweer 
binnen. Een derde las een "protocol" voor. Daar•
na namen zij hem in hun midden en gingen. Een- . 
raaal keek hij riog om, met een bemoedigende 
glimlach en weg was hij. 
De celdeur zwaaide dicht met een zware slag en 
ik was alleen met mijn grote smart om het ver
lies van dezen goeden, sterken makker. ,,God 
geef hem kracht"!!! J. BRANDSMA. 

Eén 

van de weinigen 
De goed-vaderlandse boer, die in bezettings
tijd zijn grasland moest scheuren; de za
kenman, die eigen bedriif moest verwoesc 
ten door bezettingsmaatregel�n; maar ook 
de schipper, die zich geen baas meer op 
eigen schip zag - zij en· velen met hen 
verwensten de Duitsers, als weer een 
nieuwe maatregel hun werkzaamheden 
kwam beknotten. Helaas werd maar al te 
vaak uit het oog verloren, dat deze z.g. 
Duitse maatregelen, meesten'.ijds waren 
ont;v.rorpen, uitgewerkt en/of uitgevoerd 
door eigen landgenoten; door Nederlanders 
zoals zij. 
Deze handlangers van den vijand, deze 
slappelingen van hoog tot laag, waren be
nauwd, als één hunner collega's eens durf
d.e saboteren. ,,Onverantwooràelijk, stom, 
gekheid" waren de gebruikelijke uitdruk
kingen, bestemd voor deze flinke m�nsen. 
En nog durfde de grote rest zich goed va
derlander te noemen, omdat ze door hun , 
aanblijven de zaak meenden te kunnen 
stagneren, omdat ze wel eens - bij een 
buurman - naar d7 Engelse zenders luis
terden, of omdat ze een n.s.b.-er wel eens 
voor n.s.b.-er hadden durven uitschelden! 
De goeden natuurlijk nî'et te na gesproken. 
Deze menseri, deze lafaards, bevolken nu 
nog onze overheidsbureaux, gezuiverd en 
wel. Ze blazen hoog van de toren, dat ze 
zo goed waren in bezettingstijd. Bl'!Wijs: 
gezuiverd en rein bevonden! Nu en dan 
wordt wel eens een der heren ontslagen, 
maar het moet al heel erg geweest zijn, 
als dat niet "eervol" en met behoud van 
salaris gebeurt. Dezer dagen konden we 
uit de bladen het volgende bericht consu
meren: 

,.Eervol ontslag is toegekend aan dr. 
H. M. Hirschfeld, secr.-generaal van de
voormalige departementen van handel, 
niiverheid en scheepvaart en van land
bouw en visscherij. Uit een terzake in
gesteld onderzoek is gebleken, dat dr.
H. M. Hirschfeld als secr.-generaal, 
hoewel aan zijn trouw aan de Koningin 
en het vads:1 :.:c,<l niet valt te twijfelen 
en hij inderdaad door zijn aanblijven 
ook veel schade en ontreddering heeft 
welen te voorkomen, niettemin door 
het verlenen van medewerking aan den
bezetter ook in gevallen, waar een 
stellige weigering op haar plaats wg.s
geweest, een belemmerende invloed uit
oefende op de weerstand tegen den vij
and van he»-, die zich onvoorwaarde
lijk en principieel tegen den bezetter 
en alle door dezen gepropageerde be
ginselen te weer stelden." 

Voor kennisgeving aangenomen? Neen, een 
bewijs welk een fiasco de reiniging dreigt 
te worden. Hier een man, ere-ariër, door 
Hitler's regering begiftigd met een of an
dere adelaarsorde. 
Ongetwijfeld trouw aan Vorstin en Vader
land, maar dat menen er meer te zijn. IJve
rig dineerder met zijn Duitse opdrachtge
vers en een even ijverig exploitant van hun 
orders. Deze man, Neerlands slappeling nr. 
1, wordt, alsof hij nog niet g�noeg, zij het 
ongesaneerd geld, verdiende, begunstigd 
met eervol pensioen. We hebben de plicht 
beslissingen van onze overheid te eerbie
digen. Men mag echter vrij wanhopen! 

* 
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Bii de 
reisbeschrijving 

van Jof Po/man. 

Jot Polman is een Maastricht· 
se jongen, die om zijn ver
zetswerk door de Duitsers 
gezocht, In de oorlogstijd 
over de grens moest vluch
ten en in Frankrijk op zoek 
ging naar de Maquisards, 
van wie bij na vele avontu• 
ren enkele vertegenwoordi· 
gen ontmoette in een Frans 
gevangenkamp. Hij wist met 
hen te ontvluchten en streed 
ln de zwervende benden der 
Franse ondergrondse strijders 
mee tot de o,rerwinnlng en 
de intocht der geallieerden 
In: Parijs. Bij zija terug�mat 
ln ons land schreef hij een 
boek over zijn belevenissen, 
getiteld "Oké Maquisards!", 
dat om zlf n eenvoud, zijn su
blieme stijl en zijn historische 
betrouwbaarheid ten voor
beeld gesteld kan worden 
aan alle andere verzetslec
tuur. 
Daarn� zag hij als zovelen 
on:r;er zijn taak In de opbouw 
van ons leger en de bevrij
ding van Indië en vertrok In 
October van het vorig faar 
op reis naar het verre Oos
ten. Van zijn verblijf in Eii
geland af schreef bij zijn 
reisbrieven, die hij dezer da
gen via een bevriende rela
tie in oas land ons deed ge
worden. 
Wij achten ons gelukkig, dat 
juist wij dit werk onze le
zers aan mogen bieden. Want 
allen hebben we wel een fa· 
milielid of een vriend, die de
zelfde reis heeft gemaakt of 
nog maken zal en in de sug
gestieve en prachtige be
s,chrijving van Polman kun
nen we allen deze reis mee
m�n en meeleven met onze 
vrienden. 

• 

J OURNAAL 
Vrijdag 12 October 1945. 

... 

Fog. We hadden in Easthampstead Park de mist al gezien. Zo dicht dat je 's 
avond als je dwars door het veld wilde oversteken van het ene naar het 
andere huttencomplex, en meende toch de richting wel te vinden omdat je eik 
en beuk en linde wist te staan, verdwaalde in de varens en voelde hoe de mist 
zich vijandig om je sloot. Neen, dat was geen fog. 
Hier, in Liverpool, is de Octoberdag keldergrauw. Vanaf het dek is de stad ver
dronken. Wat lichten loeren, je weet niet waarvandaan. ·wat rook trekt zich op, 
Je weet niet waarheen. En de vlaggelijn langs de kade - welkom aan repa
triërende P.W.'s - hangt zwaar als een vloek. Dan is het maar beter naar bin
nen te gaan. 
De doolhof van kunstlicht, waarin een vreemde troep zich verwringt, is niet 
zo benauwend als het open graf van de stad. Je voelt tenminste hoe dit lichaam 
leeft. Het trilt met zijn dekken en trappen en gangen en hutten. Ingeblikt, licht
en luchtdicht afgesloten, voor export bestemd. Wel probeert de eetzaal deze 
indruk te verdoezelen door veel gestucte lijsten en hemel- sçhilderwerk, door 
tafelzilver en bedienden van elastiek, maar .... deinen wij zot alsof we varen! 
Die stoot op de fluit, bijna drie kwartier geleden, was dat . ... î Ja, dat was. We 
drijven weg. In de Iersche zee, hoor je zeggen, terwijl Je uit het ruim naar dek 
en tot het voorschip gaat. 
Waarom is het niet de Beringzee of de Straat van Magelhaenl Het is een nevel
vlek uit een vergeten sterrenbeeld. Los van land en tijd glijden we de ruimte 
in en de fog veegt ieder spoor over het water weg. Zelfs de geluiden verster
ven aan boord, van minuut tot minuut, wanneer de misthoorn zijn holle toon in 
de odMndigheid stoot. We komen uit een ver verleden en gaan een onbegrensde 
toekomst tegemoet. 

/ 

* 

Zaterdag 13 October 1945. 

Al drijft ons schip als een meteoor door de nevel van water en lucht, toch zijn 
we binnen zijn ijzeren wanden bezig met onze orde. •Er komt systeem in het 
1open door gangen, het klimmen en dalen door trappenhuizen, het in- en uitgaan 
van hut en ruim. We denken alweer in plannen: zoveel mensen koken hier en 
zoveel daar, en de etenstijden en groepen worden vastgesteld. Ruim A 1 en 2, 
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ruim O 2 en 3, zoveel hangmatten, zoveel koppen. Hutten op dek B voor die en 
die, dek C voor onderofficieren en de officieren op dek B. 1. R.S., m. R.S., 13-RI, 
14-RI, en dan die losse groepen G.B.I. en L.S.K.: die noemen we maar V.O.C, Nu
gaan we de dekken en zalen verdelen voor les en lezing, voor sport en spel,
van zo laat tot zo laat, voor deze groep en vqor die. Standing orders,. daily or
àers, reglement Navy, crew, ships inspection, O.C.T.
We praten en lopen en denken en doen. We botsen en praten en lopen nog meer. 
We zijn atomen die om elkander glijden in de Alcantara-bom, die door de ruim
te schiet. De zee? De morgen? de koerst 0, ja. Maar dat is alles erg grijs. En
wat zullen we eraan doen? We hebben zoveel te doen aan ons systeem. We 
hebben het heusch te druk met ons zelf om altijd te letten op een wereld die 
wij toch niet anders kunnen laten draaien, al duiken we naar de diepzee, al 
vliegen we tot in de stratosfeer, al boren we tot in de ijstijd, al varen we de 
aardbol rond. We stapelen en verspillen energie in onze bom. 
Goede vaart, Ak:antara, en happy end! 

* 
' 

• 
Zondag, 14 October 1945, 

"Half Octoberî Dat gaat nog net", zo had men ons gezegd, .,Maar je hebt al 
kans op de eerste najaars-storm". En ja, daar werden wij gisteren, terwijl wij 
naar kooi zouden gaan, verrast door de bootslieden, die overal in de ruimen 
luiken en patrijspoorten sloten, want "de zee werd ruw". Hal dachten we, nu,
terwijl we de Golf van Biscaje naderen! We wilden het niet zo ver laten komen, 
dat de dagelijkse sloepenrol inderdaad ernst zou zijn. Maar wat beweging in 
het schip, - we hadden nog van geen zeeziekte gehoord -, nee dat was niet 
zo erg. En we sliepen in, stoute dromen dromende, zoals diE! werden beleefd 
'1ranaf de Geuzentijd tot in onze eeuw. 
En we werden wakker op een zee, stiller dan de Stille Oceaan, onder een lucht 
egaal als een drulldag op Hollandse grond. Het Kraaiennest vertelt ons, dat 
we - onzichtbaar - Lissabon passeren, en nog is er geen kip te zien, geen 
stormvlaag in de hemel, geen schuim op zee. Grijze onbewogenheid, waarin 
ons schip eigenwijs verder blijft varen, bijna tegen beter weten in. Want de 
aarde met haar duizend bewegende beelden van elke dag ligt zo ver achter 
ons, dat onze tocht wel een reis naar de maan of naar Mars zou kunnen zijn. 
Als de maan tenminste maan is en Mars werkelijk Mars. Want we geloofden 
evenzeer en onvoorwaardelijk aan storm op de Atlantic. Nu geloven we alleen 
nog in het trillen van ons schip en in de wil van mensen die de Alcantara stu· 
ren naar Batavia. 

* 

Maandag, 15 October 1945. 

Land! Zevenduizend ogen kijken uit het schip naar de nevelstreep tussen lucht 
en water. Het wordt een kust, een rug, een rotsgebergte. Afrika, het eerste an
dere werelddeel. En dan doemt aan bakboord de rotswand van Spanje op. Twee 
s.tukken uit dezelfde blokkendo?S. En al liggen ze zo ver van elkaar, dat je al
leen met de kijker minarets kunt ov.derscheiden, toch is het duidelijk dat tussen 
die twee massa's een derde blok gelegen heeft, dat door het water wegge
slagen is. 
Gibraltar glooit geniepig uit de kust. en steekt venijnig in zee. En op de Afri
kaanse rotsen staan nóg de Duitse kanonnen, vertelt het Kraaiennest *) 'De Hun
nen waren uit het hart van Europa gekomen tot hier. Ze stondien rondom de 
Middellandse zee, en daarachter tot aan de Kaukasus, de Sahara en de Noord· 
kaap, Maar Gibraltar, .Malta, Suez, dat bleef de weg dwars door de Duitse ves
ting, vrij van West naar Oost. Langs deze weg wapperde onafgebroken het' 
Rood-wit-blauw als een levende lus tussen twee delen van één Rijk. Want 
onder het hakenkruis hier, en onder de rijzende zon daar, woei en waait ónze 
vlag. 

�) Kraaiennest: radio-omroep aan boord voor intern nieuws. 

Wt�K ... 

Een prachtig werkend inlichtingen apparaat hc;eft in de 
atgelopen dagen de stembusuitslagen op snelle en volledige 
wij_ze in ons bezit gebracht. Vorige week. Zaterdag be
heersten deze resultaten onze pers geheel en nu nog wij
den veel bladen kolommen met beschouwingen aan deze 
historische gebeurtenis. 
De uitslagen zijn er en of men tevreden is of niet het 
leven gaat door. We zullen rustig moeten afwachten, h�e de 
situatie zich gaat ontwikkelen en indien deze niet meevalt, 
op de volgende verkiezing moeten wachtén. De kranten ston
den vol over de verkiezing, maar vonden niettemin plaats 
voor stof voor dit persoverzicht. Hier is het. 
Laten we beginnen met de economie. Althans de zwárte
economie. De gifhandel, die in deze dagen nog welig tiert, 
ondanks legers bestrijdingsambtenaren. 
De vi;aag rijst, waarom in het Zuiden overvloedig varkens
vlees op de zwarte markt te krijgen zou zijn, terwijl dit in 
de normale di,tributie niet te krijgen is. 
Het antwoord op de laatste vraag moeten we tot onze niet 
geringe spijt schuldig blijven. De eerste opmerking zou met 
dit bericht uit de Volkskrant van 18 Mei beantwoord kun
nen worden: 

"'.lussen 1 'Nove»uber en 1 April zijn meer dan 500.000 

varkens zwart geslacht, tegen ca. 50.000 1vit. Alleen 
in 'Noord-Brabant werd hierdoor 20.000.000 kg. vlees 
aan de distributie -onttrokken". 

Zijn deze malle gevallen misschien mogelijk, door het feit, 
dat - zoals wij vernamen - een zwarte slachter uit Den 
Haag gearresteerd werd, wegens gebrek aan bewijs vrijge
laten, en na een week zijn klanten weer als voorheen met 
,,paarden"vlees wist te bedienen? 
Ja, dat verdienen, dat materialisme, speelt een grote rol bij 
een nog te groot deel van ons zakelijke Hollandse volk. 
Leest U maar, wat het Utrechts Katholiek Dagblad van 
22 Mei wist te berichten: 

"Sedert de bevrijding tot eind April 1946 beeft de 
prijzencontróle de door handel en industrie te veel ge
noten winst becijferd op bijna 8 millioen gulden•. 

We stappen af van de zwarte markt en gaan nog even op 
andere dingen over. U weet natuurlijk al, dat de oogst bin
nen is. 
Niet de te grote sla- of de te kleine glas-aardbeienoogst, 
maar de zuiveringsoogst. Na lezing van onderstaand be
richt uit het Eindhovensch Dagblad van 22 Mei zouden 
we willen opmerken, dat - gezien de weinige berichten 
hierover - het oogsten van zuiveringen vrijwel is gebeurd. 
De boeren plegen na de oogst een periode van tevreden 
rust, in te gaan. Zal Nederland nu ook zijn winterslaap 
gaan houden? Laten we er rekening mee houden, dat de 
stoppels meestal eerst nog ondergeploegd worden! 

.. Zuiveringsoogst. 
Jrfet toepassing van bet besluit van 12 Jrfei 1945, zijn 
tot beden ontslagen: 43 burgemeesters, 2 provinciale 
en 15 gemeentelijke ambtenaren. Xracbtens het Zui
veringsbesluit is reeds ontslag verleend aan 390 burge
meesters (grotendeels de bekende nsb-burgervaders), 
72 provinciale en 1531 gemeentelijke ambtenaren, 18 

rijksambtenaren, krachtens besluit '} 221 en 917 rijks-
' ambtenaren volgens bet Zuiveringsbesluit.• 

Onderstaand berichtje uit De Geïllustreerde van 11 Mei, 
bracht ons de propaganda van Herr Minister Dr. Joseph 
Goebbels in heldere herinnering: 

.,'Van de Duitse arbeiders zijn bij de geaTlieerde lucht
aanvallen slechts 2 op de duizend gedood. Oorzaak: 
goede camouflage, schuilkelders en evacuatie op grote 
schaal. Een Berlijnse fabriek met 8.000 arbeiders bad 
zelfs geen enkele dode<. 'Van de 16.000 arbeiders bij 
Xrupp in Essen, zijn 170 gedood.• 

Zijn deze berichten nu werkelijk nog nodig? 
Iets, dat in bezettingstijd niet mocht voorkomen, stond te 
lezen in De Tijd van 22 Mei: 

"Zaterdag a.s. zouden...t1e openbare eindexamens van 
de '.Toneelschool in de Stadsscbouwburg te .Amsterdam 
worden afgenomen. '.Het is, naar wij vernem.en, echter 
nog niet zeker, dat deze exan1ens ook inderdaad zullen 
doorgaan, zulks in verband met een conflict, dat tus
sen het Bestuur der school en de leerlingen gaande is.• 

Wordt er nog niet genoeg comedie gespeeld in ons met 
advocaten overdekte landje? Overigens is onze innige wens, 
dat zowel deze tientallen als de duizenden stakers in onze 
havens spoedig tot inzicht zullen komen. Staken is stil
stand en stilstand is achteruitgang! 
Tot slot volgt hier de gèbruikelijke veeg uit de pan aan 
de illegalen, ditmaal (wellicht onbewust) gegeven door het 
Nijmeegs Dagblad van 18 Mei in een recentie over het 
boek: ,,Ik draag U op ...... ". 
Sprekend over het verzet, merkte de criticus op: 

.. De brave rustige burger beeft van • dat werk vanzelf
sprekend weinig gezien en bemerkt, wist in de meeste 
gevallen niet eens, wie erbij betrokken 1varen. • 

Maar vast stond toch wel, dat de "men" brave rustige bur
gers waren. En de verzetsmensen? Natuurlijk, ,,Terroristen". 
Laat ons dat goed begrijpen. P. P . 

•



Er is een diepgaand verschil van menino binnen 
on:e kr_i _ng over d_e mogelijkheden, die "'ons nog
ov r b_liJven, om m verband met zuivering en 
berechtmg ons vaderland te dienen. 
I:--Iet openbaarde zich onlangs duidelijk op een 
contactdag der LO. en LKP., waar de twee stand
punten lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 
Om man en paard maar te noemen: Wat staat" 
ons nog te doen, wanneer men een agent die in 
de bezettingstijd ee?: KP.-er heeft neerge�choten, 
thans .. op sJ.inkse wiJze weer in .functie probeert 
te . knigen, of wanneer men een meisje, dat vele
vnen<len verraden heeft, zonder rechtspleging uit 
het kamp ontslaat, of een burgemeester, die de 
dood van vele Joden op zijn geweten heeft en die 
daarom ontslagen werd, een prachtige functie op 
de achtergrond aanbiedtc of ...... de lezer weet wel 
dat we zo nog even door kunnen gaan, en dat w� 
dan het best van bovenaf kunnen beginnen bij 
de heren Frederiks en Hirschfeld, die het ach
teraf beschouwd, blijkbaar toch nog zo best ge
daan hebben, dat ze er nu een rustige gesalari
eerde oude dag aan kunnen beleven. 
Wie met zijn hart niet in de strijd geweest is 
tegen de Duitsers, zal nooit de diepe verontwaar
diging van de . verzetsmensen kunnen begrijpen
over zo veel misplaatste tolerantie over zo veel 
ge_knoei met �vaard�n, d_ie ons heil

1

ig zijn en nog 
mmder �al die breiachtige substantie, die ergens 
midden m Nederland zweeft zónder idealen zon
der waarden, zonder begrip van wat het �ader
land is, van wat verzet is, van wat verraad is, van 
"".at coll�boratie is, begrijpen, dat de man, die zijn 
eigen vnend heeft zien doodschieten door een z.g. 
Nederland�r, van woede en verontwaardiging zijn 
zelfbeheersing soms zal verliezen, .wanneer hij be
merkt, dat men deze Nederlander op geraffineerde 
manier weer in het zadel wil helpen. 
Het Nederlandse volk zij gewaarschuwd. Er is 
ergens een grens aan het tergen van zijn zonen 
die eens alles veil gehad hebben om de vrijheid 
van dit land te bevechten. 
Maar er is iets anders, waarover we thans met 
elkaar moet.en spreken en dat is het �rschil van 
mening over de vraag, wat ons ten slotte ten 
overstaan van dit onrecht, nog te doen staat. We 
moeten niet aarzelen elkaar in dit opzicht in dui
delijke woorden te zeggen, waar het op staat en 
we kunnen dit doen, omdat we op allebei de 
standpunten voor alles de zaak van ons land wil
len dienen. 
r:i:ier is dan het eerste standpunt: 
Wanneer alles gedaan is in de vorm van over
leg, overreding, het indienen van rapporten enz. 
om onrecht te herstellen, in verband met zuive
ring, berechting en rechtsherstel, dan is de ver
a_ntwoording voor het feit, dat de ilegale wer
kers dan zelf maatregelen neruen, voor rekening 
van de betrokken, autoriteiten, die cµn welke rede
nen dan ook, in gebreke bleven, deze maatrege
len te nemen. Zou de illegaliteit dan niet optreden, 
dan zou ze de democratie slecht dienen want 
deze is onbestaanbaar met verantwoordelijke per
sonen, die hun plicht verzaken, of erger nog, 
doelbewust onrecht bestendigen en bevorderen. 
De consequenties in de vorm van het vrij rond
lopen van landverraders en het in de bestuurs
functies optreden van collaborateurs is in lijn
rechte strijd met wat onder een gezonde demo
cratie verstaan moet worden. 
Hlermede meen ik in enkele woorden zo juist mo
gelijk weergegeven te hebben het standpunt van 
vele oud illegale vrienden in den lande, het stand
punt, dat het mijne niet is. 
Ik ben van mening en gelukkig met mij, nog veel 
anderen, dat wanneer alles langs legale weg ge
daan kon worden, om onrecht te herstellen, als 
alle mogelijkheden uitgeput zijn en alle wegen 
bleken dood te lopen, dat er dan niets meer te 
doen valt voor dit geval. (Ik ben ovèrigens van 
meening, dat nooit werkelijk alles gedaan is). Iedere 
stap b11ifet1 de wet om, elke vonn van optreden, 
die alleen aan rechterlijke en politionele instanties 
toekomt in een of andere zaak, door een illegale 
werker, ondermijnt de democratie. Dit is in wezen 
een aanfluiting van ons eigen illegale werk. 
Men zou aan kunnen voeren, dat de consequen
tie van hat standpunt van mijn tegenstanders is, 
dat velen van hen aldus handelende in de ge
gevangenis terecht zullep komen. Het heeft echter 
geen zin, dit argument aan te voeren, daar zij, 
wanneer ze de vaste overtuiging hebben, op die 
wijze het vaderland te moeten dienen, ook <\e ge
vangenis er voor over zullen hebben. 
Laten we thans proberen zo diep mogelijk o.p het 
verschil van mening zelf in te gaan. We mogen 
dan niet blijven staan bij gevoelsarg?menten en 
zelfs niet bij oprech_te verontwaardiging. Wan
neer het om de zaak van ons land gaat, dan 
moeten we daar boven uitstijgen en mag per
soonlijke verontwaardiging onze richting niet be
palen. 
Ik meen, dat het goed is twee kanten aan het 
probleem te onderscheiden, een practiscbe zijde 
en een principiële zijde. 
Eerst dan de practische zijde. Welk aanknopings-

DE RECHTSSTAAT 

.?Wen kat1 een gebouw niet optrekken 
door bet fundament te ondermijnen. 

punt heeft een illegaal werker, om in geval van 
gebleken onrecht tot een niet-legale daad over te  
ga��- B.v. dit, dat hij meegemaakt heeft, dat eé"n 
politieagent een verzetsvriend van hem doodschoot. 
Dat 1s een. verschrikkelijk feit, maar bedenk toch,
dat men n�t meer weet, dan dit ene feit. Men 
weet b.v. niet t�n voeten uit, wat de agent op 
dat momen� bezielde, hoe zijn instelling was, 
noch volledig onder welke omstandigheden, hij 
daar optrad. En tenslo_tte is men niet op de hoog
te van de rechtsp:act1Jk voor dergelijke gevallen, 
van de __ normen die ter beoordeling gelden. (Dit 
alles ZIJn geen verontschuldigingen· 't toont al
leen,_ dat wij niet weten, wat de �echter uit de
dossiers . weet). Er is dan ook geen sprake van 
dat de illegale werker, die in een dergelijk geval 
m�ent. tot de daad te moeten overgaan, werkelijk
obJ�cttef rech! kan ·doen. Daar komt bij, dat hij 
zo_ m beslag 1_� genomen do�r het verlies Vi)n zijn 
vnend, dat h1J de natuurliJke neigino heeft om 
het . gehele geval door een zeer gekle�rde bril te
bezien, en dat wat hij niet weet er bij te denken 
e1\ te construeren. Men voelt wel, dat er op deze 
WIJze van e7� onafhankelijke rec11tspraak geen 
s�:ake kan ZIJn. Daar komt bij, dat er op deze 
w11ze ook een grenzenloze rechtsongelijkheid zou 
optreden. Naar de zeer persoonlijke beoordelino 
van betrokkenen, die natuurlijk met geheel ver� 
schillende maatstaven werken zal men zijn con-
clusies trekken. 

' 

Wie eerlijk met zijn hart te rade gaat, zal moe
ten toegeven, dat hij in het afgelopen jaar tal van 
gevallen en personen verkee-rd beoordeeld heeft 
doordat hij. niet op de hoogte wa� van de feite� 
en doordat hij veel te veel bij het geval persoon
lijk betrokken was. 
Nu zal n_ien mij tegenwerpen, dat het de illegale 
werker, die tot de daad overgaat er helemaal niet 
om te doen is, daardoor recbt te spreken. Hij wil 
het gerecht slechts wakker schudden en hoogstens 
een hanpje helpen door inleidende maatregelen te 
nemen. Bedenk echter wel, dat er in dit opzicht 
geen principieel versc�il is. Ook het terugbren
gen van een persoon m een kamp, het verwijde
ren van een ander uit een· openbare functie en 
zulks door geweld, schept een rechtstoestand voor 
den betrokkene, die in de lijn ligt van het vellen 
van een vonnis. Immers zijn rechten als Neder
lands staatsburger staan op het spel. 
Tenslotte zal men mij tegenwerpen, dat er toch 
gevallen bekend zijn, die zo duidelijk liogen dat 
ook de illegale werker, die erbij betrokk;n i� tot 
oordelen in staat is en althans kan uitmaken 

I 

dat 
onrecht gedaan wordt. Ik durf beweren dat zo
iets practisch nooit het geval is en dat we het 
onszelf alleen maar wijsmaken. Laten we niette
min eens veronderstellen, dat het ons werkelijk in 
een bepaald geval volkomen helder is, dat de 
autoriteiten, die met zuivering en berechting be
last zijn, hun plicht verzaakt hebben. (Het is na
tuurlijk zeer goed mogelijk, dat er vele gevallen 
in Nederland zijn, waarin de betrokken instanties 
hun plicht verzaken. Zeker 50% van het Neder
landse volk heeft niets begrepen van het verzet 
en d,aarvan zullen èr wel enkelen in de rechter
lijke m8'ht en in bestuursorganen zitten. Boven
dien kan men herhaaldelijk constateren, dat aller· 
lei personen �n machten, die nooit voor het voet
licht komen, met grote sluwheid en voetje voor 
voetje een streep door de berechting of de zuive
ring in een bepaald geval weten te halen). 
We gaan er dus van uit, dat een illegaal werker 
in de machtsstaat, waar geweld het richtsnoer is. 
tuiging kan hebben, dat iemand in flagrante te
genspraak met dat wat recht behoort te zijn, uit 
een kamp ontslagen wordt of in een functie her
steld wordt. Ook al zal dit sporadisch voorkomen, 
dan is de vraag toch gewettigd, wat deze ille
gale werker, na het vastlopen van · alle legale po
gingen nog te doen staat. 
Hier komen we dus in aanraking met de prin
cipiële vraag. Het is of niets doèn, of een onwet
tige daad verrichten. 
Laten we ons goed voor ogen houden, wat dit 
laatste betekent: De uitschakeling van de rechter
lijke macht en de zuiveringsinstanties, die objec
tieve beoordeling moeten waarborgen, terwijl de 
eindbeslissing wordt verplaatst naar een indivi
dueeL persoon of een groep van personen, die 
geen autoriteit hebben, de rechtspractijk niet ken
nt!n en boven alles voor deze functie door het 
Nederlandse volk niet geroepen zijn, die daarin 
geen ambt van Godswege hebben (noch om re�ht 
te spreken of te zuiveren, noch om inleidende 
maatregelen te nemen, zoals b.v. de politie die ne
men mag). 
Bedenk, dat wanneer U ziçh dit recht van de 
daad aanmatigt, iedere andere Nederlander dat 
recht niet onthouden mag worden. Niet alleen in 

dergelijke gevallen, maar in alle gevallen waarin 
hij meent, dat naar zijn inzicht geen recht gedaan 
is. Bedenk, dat U om tot de daad over te gaan, 
ook d_e macht moet hebben om desnoods geweld te
gebruiken. Dat anderen in dezelfde rechten op 
dezelfde wijze te werk zouden kunnen gaan. Dat 
de sterksten zo met geweld bun recht verwerke
)ijken. Dat de rechtsstaat op die wijze verkeerd 
m de machtsstaat, waar geweld het richtsnoer is 
En ik aarzel om het te zeggen, maar het moet; 
want we zouden elkaar de waarheid niet ont
houden: Bedenk, dat U met al Uw eerlijke en 
zuivere b:?oelingen . Uw gekrenkt rechtsgevoel,
op deze wi1ze, toch m beginsel de eerste stap zet 
op de weg, die de Duitsers consequent-hebben 
afgelegd. Het recht van den sterkste, de machts
staat, het negeren van rechten en vrijheden van 
ieder burger. 
De uitvoering van dat wat uit hei]ioe toom en 
z'uivere verontwaardigin!f'tegen zoveel" onrecht ge
boren is, is het principieel prijsgeven van de waar
borgen van onze co11stitutio11ele democratie. Het 
is de eerste stap op de weg der revolutie. Men 
maakt den burger in wezen rechteloos. Want zijn 
recht is voor een onafhankelijke objectieve rech
ter terecht te staan, die hem beoordeelt aan de 
hand van geldende wetten. En zijn recht is ook 
uitsluitend gearresteerd en voorgeleid te worden 
door het ambtelijk politie-apparaat. 
Voor deze rechten en vrijheden hebben we gestre
den, daarvoor hebben velen hun leven geofferd. 
Op de weg van de illegale daad nu; maken we 
ons verzet waardeloos, brengen het in discrediet 
en halen door de achterdeur binnen, wat we er 
verleden jaar door de voordeur uitgeschopt heb
ben. 
Het gaat in wezen niet om Jansen of Karelsen, die 
zich misdragen heeft, het gaat om het fundament
van ons volks!e'.len, om de plichten, rechten en 
vrijheden i_n de constitutionele democratie van dit 
land. 
Als men nu tenslotte nog tegenwerpt, dat men 
aan het herstel daarvan juist medewerkt door der
gelijke illegale daden, dan merk ik op, dat deze 
veronderstelling onjuist is, omdat men dit funda
ment als uitgangspunt moet nemen en het niet 
moet proberen te herstellen door het te onder
mijnen. Binnen het raam van deze constitutionele 
democratie, dus legaal ten opzichte van de wet, 
die onze rechten en plichten waarborgt, moete.n 
we de organisatie van ons volksleven zuiveren. 
Willen we dat onwettig doen, dan halen we de 
grond onder onze voeten weg en. breken dat, wat 
we met moeite aan het herstellen zijn, onherroe
pelijk af. 
De weg van de onwettige illegale daad is voor 
ieder, die het ernst is, met het herstel van ons 
volk in zijn rechten en vrijheden, een 1,eruode11
weg. H. v. R 

* DE LAt\/DDAG
Dagelijks komen stromen brieven binnen met vra 
gen van a.s. bezoekers der Landelijke Herden
kingsdag L 0.-L.K.P.: hoe zij Zeist het beste 
kunnen bereiken; of zij dezelfde dag nog terug 
kunnen; of zij een toegangskaart gezonden kunnen 
krijgen etc. Het is helaas niet mogelijk al deze 
brieven persoonlijk te beantwoorden en wij vol
staan dan ook met hier nog eens duidelijk <le ver
schillende punten uiteen te zetten. 
a. Iedereen die tijdens de öorlog meegewerkt, of

de L.O. of L.K.P. op één of andere wijze ge
steund heeft, wordt op 27 Juni in Zeist ver
wacht (eventueel in gezelschap van familie).
De nabestaanden van onze gesneuvelde vrien
den zullen speciaal uitgenodigd worden en in
dien enigszins mogelijk per auto afgehaald en 
thuisgebracht.

b. Toegangsbewijzen worden niét opgestuurd. Zij
zijn op 27 Juni in Zeist verkrijgbaar. Indien
{,litverkocht, mogen de later komende· bezoe
kers zonder toegangsbewijs op het terrein.
U komt dus niet tevergeefs!
Bizonderheden omtrent het programma zullen
nog gepubliç�erd worden. Het volledig pro
gramma is 27 Juni in Ze1st verkrijgbaar. Ook
deze kunnen tevoren niet opgestuurd worden.

c. De landdag wordt officieel geopend om 11.45
uur en eindigt omstreeks half vijf. Voor de be
zoekers welke niet op één dag heen en terug
kunnen reizen is, indien tijdig aangevraagd,
logies beschikbaar voor de nacht van 26-27 en/of
27 op 28 Juni. De aanvragen voor logies uit
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of andere
-dichtbij gelegen plaatsen, kunnen niet in be
handeling genomen worden.

cl. De te maken kosten zullen zeer gering zijn en 
zo laag mogelijk gehouden worden. Niemand
behoeft dus hiertegen op te zien.

e. Indien U zich nog niet opgegeven heeft als be
zoeker van de landdag, doet U dit zo spoedig
mogelijk aan het Secretariaat: Slotlaan 2 te
Zeist.



HENDRIK VELDHUIS 

(blonde Henk) 

Een schok ging door het dorp, ja door 
heel de gemeente Slochteren, toen 
blonde Henk met zijn kameraden op 
de bewuste Dinsdagmorgen, 23 Mei 
1944, in het prille ochtenduur werd 
overvallen in zijn eigen woning. Hoe 
verslagen waren wij allen toen onze 
dappere Veldhuis werd weggevoerd. En 
hij is van ons weggegaan om nooit weer 
terug te keren. Na eerst in Groningen 
en daarna in Amersfoort een geruime 
tijd te hebben gezeten is hij op trans
port gesteld naar Duitsland. Geen be
richten omtrent zijn levenseinde zijn tot 
dusver binnengekomen. 
Veldhuis was altijd een en al gehoor 
voor zijn jongens wanneer zij in moeilijk
heden zaten. Wanneer een "zaakje" 
moest worden opgeknapt, was het Veld
huis die zijn jongens instrueerde en een 
vermaan tot voorzichtigheid meegaf. Het 
kon nooit zo laat worden of Veldhuis 
wachtte op zijn jongens en was niet 
eerder rustig tot allen weer veilig en 
wel thuis waren. Steeds wist hij op te 
beuren, daar . waar de moed · ontzonk. 
Kortom, hij was een vader voor zijn 
jongens. Van het begin van de bezet
ting tot het einde van zijn leven was 
hij de man, die streed voor de goede 
zaak. Het was zijn onwrikbaar geloof 
in de goede uitslag van deze verschrik
kelijke strijd, dat hem sterk maakte en 
staande hield. 
Maar niet alleen mogen wij gewagen van 
zijn strijd in bezettingstijd, ook getui
gen zijn brieven van zijn strijd voor de 
eeuwigheid en ook hierin heeft hij over
w6nnen door Christus, zijn Heiland en 
Heere. 
Steeds getuigden zijn laatste brieven 
van een leven met . den Heere. In een 
van zijn brieven spreekt hij nog van een 
gedicht uit zijn jonge jaren: 

'Neemt tijd om te knielen, 
Spreekt dikwijls met yod, 
Stort uit uwe zielen, 
'J-lij stuurt gans uw lot . 
.[eert biddend geloven, 
'Waarheen 'J-lij ook leidt, 
'Uw vader daar boven 
'J-lij helpt op Zijn tijd. 

En zo is hij heengegaan als een waren 
vaderlander, maar bovenal als een 
Christen, verlangend naar het Vader
huis, dat boven is. Dat dit zijn beproefde 
v�?uw en familie tot troost mag zijn. 
Z11n nagedachtenis zal ons altijd bij
blijven. 

FRANS. 

C\ TRAAS - DE JAGER 

Toen enige weken geleden voor de eer
ste maal de bevrijding nationaal her
dacht werd, zijn wij als leden der illega
liteit uit de Hoeksche Waard-West, te
vens in het bijzonder bepaald bij het 
zeer bittere, waar.mede zich voor ons 
de zozeer begeerde verlossing van het 
Duitse juk voltrok, namelijk de dood 
van Moeder Traas. 
In haar eren wij een vrouw, die door 
haar liefde en zorg voor degenen, die 
met haar in aanraking kwamen, veel 
betekend heeft. Een 'ieder die voor ille
gale doeleinden "het hoofdkwartier" 
aan de Zinkweg bezocht, moest wel ge
troffen worden door haar hartelijkheid, 
haar eenvoud en gastvrijheid. En zeer 
velen hebben daarmede kennis mogen 
maken. Zowel verzetters uit de omge
ving, als illegale figuren van elders, line
crossers en geallieerde vliegers hebben 
door haar voorbeeld gezien, wat naas
tenliefde is. 
Als vrouw van bijna 60 jaar was haar 
houding en steun in het verzet zeldzaam 
te noemen. Zij is getuige geweest van 
het begin van het verzet in de Hoek
sche Waard, heeft de groei en uitbouw 
daarvan meegemaakt en is tot aan de 
bevrijding steeds ten nauwste betrok
ken geweest bij de activiteit van de ver
schillende onderdekn der illegaliteit,
zoals L.O., K.P., Pers en l.D. · 

.. 
Ze heeft zelfs een dankbare getuige van 
de bevrijding mogen zijn, die voor haar 
tevens de vrijlating uit0 gevangenschap 
van haar man en zoon met vele kennis
sen bracht. Wat moet dat einde van 
spanning en 'ellende en het begin van 
vrede en vrijheid zeker voor Moeder 
Traas een blijdschap geweest zijn. Ech
ter, het had God behaagd, haar het wel 
en wee der naoorlogse tijd niet te laten 
aanschouwen, doordat zij enkele dagen 
na de capitulatie op de meest lafhartige 
wijze werd vermoord door Duitsers, die 
1mn woede voor de nederlaag op haar 
wensten te koelen. 
Het is goed ons opnieuw te realiseren 
wat wij in haar door deze in-tragische 
gebeurtenis hebben verloren. Dat haar 
voorbeeld van liefde tot God en haar 
naasten, ons des te meer aanspore om 
óók trouw te zijn in alle dingen. 

F. L.

• 

ADRIAAN DEN ENGELSE 

(Hendrik - Jan) 

Adriaan, zoals hij in het begin van z.ijn 
illegale loopbaan heette, moest op 5 Mei 
1943 als student onderduiken en scha
kelde al spoedig over van passief op ac
tief verzet. Hij kwam in contact met de 
KP van Jan de Groot en Henk Visser, 
die in het najaar van 1943 aan het uit
groeien was tot een "volwassen" ploeg. 
In dit verband nam hij o.m. deel aan de · 
overvallen te Goor, Hardenb�rg en 
Gorinchem in November en December 
1943. Omstreeks deze tijd nam hij de 
naam Hendrik-Jan aan en onder deze 
naam zal hU in onz.e g�dachten blijven 
voortleven. 
.29 Januari 1944 werd hij, vermoedelijk 
door verraad, te Ede gearresteerd en 
enkele dagen daarna in de Koepel te 
Arnhem opg,esloten, waar ook de ver
horen van de SD plaatsvonden. Op 1 
Mei werd hij naar Vught vervoerd en 
op 30 Juni door het Standesgericht te 
Den Bosch ter dood veroordeeld. Van 
één zijner medewerkers, gelijktijdig met 
hem gearresteerd, was echter het pro
tocol nog niet geheel in orde en dit is 
waarschijnlijk de reden, waarom het 
vonnis niet onmiddellijk aan hem ten 
uitvoer werd gelegd._ Op 6 September 
werd hij van Vught uit op transport ge
steld naar Sachsenhausen en vandaar 
omstreeks half November naar Buchen
wald, wàar hij op 28 Januari 1945, bij
na 25 jaar oud, is overleden. 

' Ook Hendrik-Jan beho.ort tot hen, uit 
wier naam wij de strijd zullen voortzet
ten; ook zijn offer legt ons de plicht op 
te streven naar de verwerkelijking van 
datgene, waaraan zij hun grootste gave 

schonken. 

I r 
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INUCETINGEN VERSCEAFFEN? 

'51# 
652 Herman de Lange, 

geb. 27-8-1891, gearr. 
14 Juli 1944 te Velp 
(Gelderl.), naar Huis 
van Bewaring te Arn
hem gebracht, daarna 
kamp Amersfoort, ten
slotte naar kamp Neu
engamme, waar hij 
waarschijnlijk ook ge
storven is. Tijdens de 
bezetting ambtenaar 

van distr.kantoor en 
leider van levensmid-
delenkaarten-uitgifte. 

Van hieruit in de L.O. gekomen, tegelijk 
gearr. met de heren den Hartog en Zuid
geest. 

653 Segundo Jorge Adelberto Ecury, geb. 23-4-
1922 Aruba (Ned. W.-Indië) (Boy, Max of 
H. P. ). Emst), gearr. 5 Nov. 1944 te Rot
terdam, vervoerd naar Scheveningen, daarna 
vermoedelijk naar Amersfoort. Was lid KP
Den Haag en Rotterdam-Zuid bij Eric. 

654 P. C. Konijn, Wog
meer (N.-H.), geb. 
14-6-1917, gearr. in 
1944, vervoerd naar 
Weteringschans, daar
na naar Amersfoort, 9 
Oct. 1944 naar Neu
enga.mme, in Maart 
1945 nog gezien in 
Neuengamme. 

655 Jacob (Jaap) Bakker, 
geb . 28 Augustus 1922 
te Groningen, Radijs• 
straat 14a, werd te 
Enschedé, &d Juli 
1944 gearr., als onder· 
duiker, vervoerd naar 
Amersfoort, omstreeks 
7 of 8 Sept. vandaar 
getransporteerd naar 
Ncuengamme, later 

overgebracht naar Hu
sum en daarna weer 
naar Neuengamme, is 
aldaar in de Ziekeri
ba·rak verpleegd en is te Neuengamme eind 
Maart 1945 nog gezien. Nadien ontbreekt 
elk spoor. Gevangennummer in Amersfoort 
was 4.000. Vermiste droeg geen bril en 
was een lang persoon. 

ADVERTENTIES 

Met bijzondere dank geven wij U kennis van de 
geboorte van een welgeschapen zoon, 

OTTO ERNST 

Ommen, 22 Mei 1946. 
Zeesserweg 6a. 

G. Hoekstra
T. Hoekstra-de Vries.

Wie helpt een KP-er aan een betrekking van 
Joonboekhouder of -administrateur? Brieven onder 
nr. 165 a.d. blad. 

Gevraagd een woni-ng voor jonge wed. G.G. met 
2 kinderen. Man in Duits concentratiekamp over
leden. Of een gedeelte van een woning bij haar, 
wier man eveneens in Duitsland is omgekomen. 
Brieven onder nr. 166 a.d. blad. 

PROVINCIAlE CONTACTDAG 10-LKP DRENTE 
Dat was een interessante dag, daar in dat door 
velen dikwijls te vaak vergeten Drente. Een voor
proefje van de Landdag op 27 Juni, zowel wat 
programma als stemming betrof. Geen wonder, 
dat velen van de ongeveer 200 deelnemers zich 
spontaan voor die Landdag opgaven. 
Drie lange gezellig gedekte tafels stonden in de 
zaal van Café Prakken te Beilen. 
Na gezang las de heer A. R. Zandbergen uit 
Hoogeveen psalm 46 en ging voor in gebed. 
In zijn hierna volgende rede zei hij, dat we God 
dankbaar moeten zijn, dat Hij ons na jaren van 
onderdrukking de vrijheid heeft willen schenken. 
We kunnen nu vrij spreken over onze daden, 
zonder ons daar evenwel op te mogen beroemen. 
Ons volk was te verdelen in 3 groepen: zij, die 
deden, wat ze moesten; zij, die niet deden wat ze 
moesten, en zij die deden, wat ze piet moesten. 
Nu de twee laatste groepen aangetoond hebben, 
dat ze toch goed gedaan hebben zouden wij moe
ten concluderen, dat wij het verkeerd deden. 
De heer K. Veldman (Klaas) las hierna het LO
verslag van Drente voor. Hieruit bleek, hoe na 
een periode van zelfstandig werken de provincie, 
bij het uitbreiden van de arbeid, zich steeds m:er 
landelijk verbonden zag; hoe ondanks arrestaties 
het werk altijd doorging. Wat werd er veel ver
richt in deze provincie, met zijn grote aantal NSB
ers op een klein bevolkingstal. Uit het verslag 
bleek ook de nauwe samenwerking met de KP. 
Vele LO-ers werden gepakt, echter geen enkele 
districtsleider. Op alle Duitse acties kon gerea
geerd worden. Na zijn verslag wekte Klaas nog. �p
"De Zwerver", die in Drente nog veel te wem1g 
gelezen wordt, meer te verspreiden. 
De heer ). Smallenbroek uit Assen sprak vervol
gens als prov. vertegenwoordiger van de Stichting 
1940-'45. Vandaag, nu vele belevenissen ons in 
gedachten voorbij trekken, ��aide . ook spreker 
herinneringen op. Dan komt hi1 tot de vraag: :Vas 
het nodig dit illegale werk, waar oud en Jong 
vrouw en 'man aan meewerkten? Ja, want het ging 
niet om resulfaat, maar om de. volbrenging van 
een levensopdracht en plicht. 
Het resultaat moeteq wij over laten aan God. Ons 
werk was Christelijk nationale plicht. Dit was ook 
het motief van · onze gevallenen. Wij deden be)of
ten aan hen en aan elkaar. En daarom moeten 
wij de Stichting, waarin alle levensuiting�n. samen
werken, steunen in haar zorgen ter lemgmg van 
zedelijke, maatschappelijke en financiële moeilijk
heden. De Stichting is nu erkend als uitvoerings
orgaan van de komende verz_prgingsmaatregelen. 
Wij kunnen dus ambtenarij voorkomen, mits we 
ook nu tonen, waf goede courage vermag. 

Na deze uitstekende rede, schaarde men zich aan 
een lunch. Hieruit bleek wel overduidelijk, hoe het 
woord gastvrijheid in Drente in daden werd en 
wordt omgezet. Ds. de Nie uit Hoogeveen ging 
voor in _gebed; Ds. Schaafsma uit Ruinerwold 

Wie•zoekt iemand .. . .  �. 

om zijn werk geheel of gedeéltelijk aan over te 
dragen? 
Jongeman, net voorkomen, 100% betrouwbaar, 
accurate werker met organisatievermogen en zake
lijk inzicht, administratief onderlegd, stelt zich 
beschikbaar. Prettige en zelfstandige werkkring 
wordt meer op prijs gesteld dan hoog loon. Brie
ven onder nr. 167 a.d. blad. 

Welk gezin, liefst oud-illegaal, in een bosrijke 
omgeving is genegen een K.P.-er met verloofde 
10 dagen, bij voorkeur ,in Juli als pensiongasten 
te ontvangen. Wij zoeken reeds lang tevergeefs en 
zijn met weinig tevreden. Brieven onder nr. 168 
a.d. blad.

G�vraagd een halfwas Schoenmaker liefst oud· 
illegaal werker. br. onder nr. 169. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat bem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver",
Prins Hendrikkade rs2 Ie Etage, Amsterdam. 
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dankte. Na de maaltijd volgde een zeer goed ge
sproken voordracht in Drents dialect van den 
heer Strijker. 
Ir. H. van Riessen, voorzitter van de LO-LKP
Stichting, sprak na de maaltijd. 
Er zijn na een jaar twee conclusies te trekken, 
te. Het Nederlandse volk heeft onze verzetsmotie
ven niet begrepen; 
2e. De illegaliteit begrijpt soms zelf niet, waarom 
zij zich verzet heeft. 
Christelijke naastenliefde was meestal het begin. 
Naderhand begreep men, dat dit geen strijd van 
wapens tegen wapens was, maar één van geesten 
tegen geesten. Chrisfus heeft ons aangevoerd en 
gaf genade voor kracht. Spreker verhaalde van 
het Internationale · Illegaliteits Congres in Praag, 
hoe hem daar gebleken was, dat nergens een zo 
grondige organisatieband was als in ops land. Twee 
merkwaardige dingen heeft de bezettingstijd ons 
geleerd: het Christendom was mobiel en paraat, 
toen dat nodig was en in het verzet hebben pro• 
téstantisme en katholicisme elkaar innig gevon
den. Nederländ is klein op de wereldkaart, maar 
het heeft een kracht, die elders ontbreekt: het 
Christendom. Deze kracht maakt de uitkomst 
vaak boven verwachting . 
De heer H. v. d. Zwaag (Arie) bracht een KP
verslag uit, dat in cijfers weergaf, dat de Drentse 
KP een der hardst werkende uit den lande was. 
O.a. werden in deze provincie "gedropt": 12 men
sen, 3 munitievaten en 167 containers. Spr. 
stond nog even stil bij de mislukte samenwer
king met de 0.D. en eindigde met de mededeling, 
dat in de laatste dagen de KP-Drente-Noord 
samen met geallieerde parachutisten den Duitser 
had' helpen verdrijven. 
Vervolgens herdacht de heer H. Gunning (Oom
Hein) uit Meppel, de gevallenen uit zijn ploeg. 
De kracht van al deze mannen was gelegen in het 
belijden van Christus. Het geloof kan nooit teveel 
verwachten. 
Oom Hein bracht nog verschillende voorbeelden
van slechte berechting naar voren. 
In verband met de tijd sprak Frits de Zwerver
slechts kort. Hij zei, dat niet wij, maar het nage
slacht ons werk kan beoordelen. Daarom moeten 
wij allen intensief meewerken aan het Gedenk
boek. Spreker was trots op Drente, omdat in deze 
provincie een tiende deel van de 500 KP-ers in . 
ons land werkten. Alle ex-verzetslieden zijn bege
nadigde mensen. Ambrosius b.v. heeft vlak voor 
zijn sterven God gedankt voor zijn. verzetsgave. 
We moeten die rijkdom doorgeven. Laten ve ook 
daardoor de band tussen alle Christenen vast
houdèn. 

De voorzitter dankte de afd. Beilen en Hooge
veen voor de organisatie van deze welgeslaagde 
dag. De vergadering zong nog: ,,Zij zullen het 
niet hebben". 
Na een dankgebed door Ds. F. Slomp sloot de 
voorzitter de bijeenkomst en gingen de aanwezi
gen, een prettige herinnering rijker, uiteen. 
Alle respect voor Drente ! P. 

De Heere nam tot Zich mijn geliefden Broeder 
GERARD W. J. UITERWIJK 

(G. Kerkhof) 
Pel. Cdt. der B.S., kpl. der mariniers, oud 27 
jaar. Gesneuveld 10 Mei 1946 op Java. 
Hij gaf zijn leven vóór, en ontving belofte
.chending en teleurstelling vàn het Vaderland. 

Utrecht, 13 Mei 1946. 
F. C. Dondersstraat 59. 

w 

Namens de familie: 
HANS UITERWIJK 

(H. de Lange). 

(Overgenomen uit Sunday-Express).

Did you know him? 
Guido Droitcourt died in a German concentra
tion camp because he belonged to the Dutch un
derground movement. 
Will any of the Allied soldiers whom he helped 
to escape from P.o.W.-camps in Holland please 
write to me? He was to have been my son-in-law. á

JAS. 0. WILLIAMS. � 
62 Lloyd's-avenue � 

Scunthorpe, Lincs. i
KENDE U HEM? .; 
Guido Droitcourt stierf in een Duits concentratie- N 
kamp, omdat hij tot het Hollands onderironds Il 
verzet behoorde. c 
Wil ieder van de geallieerde soldaten, dien hij Î! 
hielp ontvluchten uit de krijgsgevangenkampen in J
Holland, zo goed zijn mij te schrijven? Hij was . 
mijn a.s. schoonzoon. -

JAS. 0. WILLIAMS. :ii 
62 Lloyd's-avenu ..,. 

Scunthorpe, Lincs. g 



lANDEWKE ORQANIIATI, VOOR 

HULP AAN ONDERDUIKERS 

In zwarte rand staan hun namen in de bladen. 
De namen van jonge mensen, ver van huis en 
haard gevallen, toen zij hun taak vervulden voor 
de beveiliging van hun landgenoten in ons Rijks· 
gebied overzee. 
Het zijn er nog weinigen. 
Gelukkig. 
Maar wij allen weten, dat de mogelijkheid groot 
is, dat het er spoedig meer zullen zijn. 
Jong.e levens, boordevol idealen, stierven daar weg, 
dikwijls door sluipmoordenaarshand, onder de mee
dogenloze tropische zon. 
Het beroert ons n<1uwelijks. 
Dat grote leed en die wanhopige strijd daar ginds 
op de vurige, vulkanische eilanden, de gordel van 
smaragd, ligt zo ver buiten onze gezichtskring, 
dat het de massa schier voorbijgaat. 
Tot wij gegrepen worden door een felle aanklacht 
in een overlijdensadvertentie van één onzer gesneu
velde jongens. 
Het is als een schreeuw om gerechtigheid, om be· 
grip voor hetgeen hen bezielde, om erkenning van 
hun hoge idealen. 
,,Hij gaf zijn leven vóór, en ontving belofteschen· 
ding en teleurstelling vàn het Vaderland." 
Zulke woorden grijpen ons .diep in de ziel. Welk 
een wereld va� vergruizelde idealen, van diepe ont· 
goocheling ligt er achter die simpele woorden. 
Welke zin kan het hebben bij het ontvangen van 
de doodstijding van een zoon, een broer, zo zijn 
heengaan mee te delen? 
Wij hebben het niet bij een vraag gelaten. 
En het wordt ons vergund de lezers van "De Zwer
ver" daarvan iets meer te vertellen. 
Onze gevallen vriend heeft in bezettingstijd zijn 
plicht volkomen verstaan. Hij was onderwijzer, 
maar zijn levensovertuiging liet hem niet toe werk
loos te blijven toezien, toen verzet geboden was. 
Hij kwam in het illegale werk terecht, moest onder· 
duiken en werkte in de Friese K.P. 
Hij is niet de enige in het gezin, die z'n plicht 
verstond. Twee broers gingen dezelfde weg. De 
een kwam in het concentratiekamp terecht en den 
ander brak het z'n gezondheid. 
Als de bevrijding komt ziet Gerard het als zijn 
plicht als oorlogsvrijwilliger zijn plaats te gaan 
innemen in de rijen van hen, die willen strijden 
voor de vrijheid der gebondenen in Indische con
centratiekampen en voor de bevrijding van Indië. 
Daar bloeit een nieuwe tijd voor hem open. 
In een nieuw leger, doortrokken van een nieuwe 
geest, zal ook hij zijn plaats weten te vinden. 
De illegale werker zal hier naar waarde worden 
geschat. Voor de officiersopleiding zal niet langer 
alleen de vraag of men Middelbare schoolopleiding 
heeft, doorslaggevend zijn. Jongens met aanleg en 
karakter zullen naar voren komen. 
Hij gaat voor de mariniersopleiding naar Amerika, 
Zijn classificatieproef is alleszins voldoende. De 
begeerde officiersopleiding ligt als 't ware voor het 
grijpen. Met grote ambitie geeft hij zich voor de 
taak, die wacht. Och, er zijn wel veel kleine teleur· 
stellingen, maar die worden gemakkelijk overwon· 
nen. , 
Tot de grote desillusie alles aan gruizels slaat ..... . 
Gerard komt NIET in aanmerking voor de offi· 
ciersopleiding, ondanks de alleszins voldoende 
classificatieproef. Onderwijzers- noch hoofdacte zijn 
blijkbaar voldoende iemand daarvoor in aanmer
king te brengen. 
Hij maakt z'n opwachting bij den bataljons-com· 
mandant, om zijn teleurstelling kenbaar te maken. 

De majoor is een man "van voor 1940" zonder 
enig begrip voor de ambities, verwachtingen en 
moeilijkheden van de jongemensen, die van 11de

nieuwe geest" doordrongen zijn. 
Er vallen harde woorden. Over en weer. 
Gerard spreekt drastische taal. 
De reactie bij den Majoor laat zich raden. De 
verschijnselen zijn die van een bloedvatenontploffing 
in de hersenen. Blauwe en paarse vlammen schie
ten hem over het gezicht. 
Z'n mond zoekt naar de juiste krachttermen om 
den recruut te striemen. 

Zeist 27 Juni 
Wij twijfelen er niet aan, 
dat U ook op de 

HERDENKINGSDAG 

* 

komt. Wij waarschuwen 

U echter, dat de 

toeloop enorm 
is. Neem tijdig maatrege
len. In enkele provincies 
zijn al geen bussen meer 

te krijgen. 

,,Kwaaie aap", 11onmilitaire nietsnut" en "snotneus" 
zijn termen, die zijn gemoed onbevredigd laten. 
Maar de aanloop biedt voldoende gelegenheid om 
zich op iets beters te bezinnen. En hij vindt het. 
Bijtend en wendend komen de woorden: 

- ,,zeker zwart-handelaar-onde,rduiker
geweest, hè?"

Hij kan van het bureau afdonderen. En vlug. 
Dat is de geschiedenis van de kapotgeslagen, 
weggescholden en uitgemoorde idealen van één 
onzer jongens. 
Van één der besten. 
En wij weten, dat zijn geschiedenis - met al· 
lerlei variaties - die is van vele anderen. 
Nu ligt zijn doodstijding daar voor ons. 
Zijn ouders en broers hebben met niet-begrij· 
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pende ogen gestaard op die meedogenloze woor
den in het telegram uit de Oost, dat zijn dood 
meldde. 
De levensjaren van hun kind, hun broer, trokken 
aan hen voorbij. En vooral die laatste jaren, toen 
ze hem practisch niet meer zagen. Eerst, toen 
zijn plicht als vaderlander hem in het verzet 
riep, toen na de bevrijding, hij de roepstem van 
zijn hart moest volgen en in Indië zijn vader
landse en Christenplicht vervulde. 
Zij weten van zijn idealen en de diepe teleur· 
stelling, die erop volgde. 
Och, hij schreef het hun niet rechtstreeks; ani 
hen te sparen. Maar zij weten het uit brieven 
aan zijn vrienden. 
En nu vragen zij zich af, wat er gedaan kan 
worden om anderen dat leed en die teleurstel
ling te besparen. 
Natuurlijk weten zij, dat niemand ons het leed 
kan besparen, dat God ons zendt door de levens
draád af te snijden, waar Hij wil. 
Maar, wij mensen kunnen in elkanders leven zo 
ontzaglijk veel doen om den ander te helpen 
gelukkig te zijn. Wij kunnen zoveel kapot ma
ken, maar wij kunnen ook zoveel goeds helpen 
groeien. 
Laat er toch begrip zijn voor hetgeen onze jon
gens hebben opgeofferd in de oorlogsjaren. Er 
zijn er, die hun studie hebben moeten afbreken 
en inmiddels een leeftijd hebben bereikt, waarop 
het practisch niet meer mogelijk is de vervlogen 
jaren te gaan inhalen om alsnog het vereiste di
ploma te halen. Er zijn er, die ook zonder diplo
ma's over eigenschappen beschikken, die vol
doende zijn om in een bepaalde functie te kunnen 
voldoen. 
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En wat gebeurt er? 
Er worden wel beloften gedaan. Doch ze gaan 
slechts sporadisch in vervulling. Begrip voor de 
tnoeilijkheden is een zeldzame plant geworden, 
waarnaar men lang kan zoeken voor men ze 
vindt. 
Als er officieren zijn, die optraden, als deze 
Majoor, waarvan wij. hierboven vertelden, laat 
ze die regels in het overlijdensbericht van Ge
rard dan nog eens stil voor zich heen lezen: 

,,Hij gaf zijn leven vóór, en ontving belofte• 
schending en teleurstelling vàn het Vader
land." 

Dat die woorden gegrift mogen worden - met 
brandende letters - in hun hersens. Dat die 
woorden hun een "tot hier toe en niet verder" 
mogen toeroepen, als ze op het punt staan een 
teleurgestelde jongeman vernederende scheld
woorden toe te voegen. 
Het is niet de kreet van de opstand, die uit deze 
woorden doorklinkt. Het is een kreet om recht 
en gerechtigheid, om menselijkheid, om begrip. 
Wij kunnen de wereld niet verbeteren in een 
handomdraai. Doch als er één enkele officier 
mocht zijn, die zich deze woorden aantrekt en 
tracht voortaan naast zijn jongens te staan in
plaats van hen te beschimpen, dan is er al iets

gewonnen. 
Dat te weten zou een balsem zijn op de won
den der achterblijvenden, al weten zij, dat dit 
geen heling betekent. Die vinden zij alleen bij 
God, in Wiens hand zij ook de ziel van hun 
kind weten. Ad. 

Mededeling. 

In grote getale stroomden de
1 

brieven en 
verzoeken bij mij binnen, om onze jongens 
in Indië te helpen. De Wij- en Zij-actie sloeg 
in. Er waren er zelfs, die twee, drie adres
sen tegelijk vroegen. 
Zo erg had ik het niet verwacht en daarom 
komt het, dat de deelnemers een beetje lan
ger zull,en moeten wachten, als ik oorspron
kelijk gedacht had. De jongens in Indië 
daarbij, hebben hun handen vol en denken 
nu minder aan hun thuis, ·dan toen zij stil 
en doelloos waren. Er komen echter dage
lijks brieven uit de Oost binnen, en dage
lijks kan ik dus adressen doorgeven aan de 
liefhebbers. Zo gauw U dus aan �e beurt 
bent, krijgt U wel een adres; tot zolang 
echter moet ik verzoeken niet te correspon
deren of er nog wel een ap.res komt. U kunt 
er van op aan, dat de jongens na hun dienst 
even graag van Uw vriendschap gebruik 
maken. LELOX. 

* 

In no. 20 van ons blad komt een verslag 
voor over de vacantieweek van 50 vrouwen 
van gevallen verzetslie?,en. Hierin is ver
meld, dat de dames bij het afscheid een 
doos bonbons werd aangeboden, regelrecht 
afkomstig uit Amerika. 
Voor de goede orde vermelden wij, dat deze 
chocolade inderdaad uit de States komt, 
doch dat zij ter beschikking werd gesteld 
door Volksherstel, Amsterdam. 
Een sympathiek gebaar. 
Overigens is nog steeds geen tehuis gevon
den voor een volgende groep. En dat klinkt 
niet zo sympathiek, al kan Volksherstel hier 
niets aan doen. 

REDACTIE. 

VERSLAG 'CONTACTDAG G.0.1.W. NED. 
van de 3 Zuidelijke Provinciën in het Open
luchttheater te Oisterwijk op Hemelvaartsdag. 

Een betere gelegenheid voor het organise
ren van een contactdag is in ons land moei
lijk te vinden. Heerlijk beschut ligt dit thea
ter .in het typische Brabantse landschap 
van bossen en vennen. 
Wanneer de voorzitter Ir. Dr. Voorhoeve 
deze dag opent, zijn een vijfhonderd oud
illegale werkers bijeen. De voorzitter ver
welkomt de verschillende officiële afgevaar
digden en autoriteiten, gedenkt hen, die het 
verzet hebben gevoerd in ons land, ter zee, 
in Indië, herinnert aan het heilsfeit van He
melvaart, brengt de grondslag van de 
GOIW naar voren en meent de liefde tot 
ons Vaderland en de trouw aan Oranje het 
best tot uitdrukking te brengen door het 
gemeenschappelijk laten zingen. van het 
Wilhelmus. 
Daarna krijgt de Heer van Geffen, kam
pioen vendelzwaaier van Nederland, gele
genheid de aanwezigen te boei.en door de 
phenominale wijze, waarop hij deze typi
sche Brabantse kunst tot uitärukking brengt. 
Prof. Dr. v. d. Wey spreekt qan over "Tus
sen haat en sentimentaliteit". 
Er zijn mensen, die in naam der Christelij
ke liefde van geen verzet wilden spreken, 
en in diezelfde naam barmhartigheid wil
len betrachten tegenover landverraders en 
nsb-ers. Deze mensen vormen de Se colon
ne der sentimentaliteit. 
Haat is negativisme, maar sentimentaliteit 
is een vervalsing der echte liefde. Aan de 
hand van teksten uit de H. Schrift Iaat hij 
de argum!enten horen, die de Apostelen 

\ over sentimentaliteit aanvoeren, maar stelt 
daartegenover ook op grond van de H. 
Schrift het Christelijk standpunt. Christus 
predikt liefde voor de vijanden, maar als 
hij de tempel verontreinigd ziet, drijft Hij 
de mensen uit. 
Vergeving moet er zijn, maar er moet ook 
iets te vergeven zijn. En zolang een land
verrader niets heeft willen bekennen, is er 
nog niets te vergeven. (En ook al bekennen 
ze iets, dan moet men nog voorzichtig zijn). 
Als een bepaald gedeelte van het volk te-

Ze zitten op de hcfuten spoorw�gbanlt tegenover 
over mij. Twee jonge vrouwen. Keurig in de 
kleren en welverzorgd. 
De één heeft een hoofddeksel, dat herinneringen 
aan een vinkennest oproept. De blauwe en witte 
veren, die er op prijken zijn echter aan een 
meer exotischen gevederden zanger ontroofd. 
Aan haar hoedje zit een stuk netwerk, waarop 
een paar bliksemstralen waarschuwen voor ge
vaar wegens hoogspanning. Haar rokje is zorg
vuldig boven de knieen opgetrokken. Alles aan 
haar is weloverwogen en berekend. 
De tweede ziet er minder geraffineerd uit. Een· 
voudig bijna. Maar haar wijze van spreken ge
tuigt van een behoorlijke dosis brutaliteit ,en 
ongegeneerdheid. 
Ik zal me maar niet verontschuldigen v or het 
feit, dat ik de gehele reis geboeid naar het 
geisprek van d,le twee "vrouwelijke" wezentjes 
geluisterd heb. Als ge de moeite wilt nemen om 
mee te luisteren voel jk me minder schuldig. 
Vandaar, dat ik er iets van vertellen ga. 
,,Ik heb weer een brief van. m'n man gekregen", 
zegt "Madame Sans Gêne" tot de ander. ,,0 dol
letjes" antwoord de draagster van het vogel
nestje. ,,Laat 's lezen". 
Er komt een brief te voorschijn met mooie bui
tenlandse postzegels erop. Maar ik kan niet vast
stellen uit welk land. 
"Hij is in acht dagen overgekomen", deelt de 
gelukkige bezitster van de brief mee. ,,Vlug hè?" 
Blijkbaar zit haar man dus in een ander wereld
deel, constateer ik voor mezelf. Misschien in 
Amerika of Australië. Zou hij bij de Marine 
zijn, of bij de Luchtvaart? Of bij de koopvaardij? 
Uit het gesprek blijkt dan dat ook de echtge
noot van de ander buitenslands is. 
De bnief wordt -door de vriendin grondig bestu· 
deerd. 
"0, zeg, zulke gekke dingen schrijft die van 
mij nooit, hoor. Maar jaloers dat ie is. Nou ja, 
moet hij weten. 'k Zal toch ook wel eens met een 
ander uit mogen, als hij hier niet is. Zeg, die 
nieuwe foto van me heb ik uitgeknipt en boven 
m'n laatste b,:,ief geplakt. Leuk, hè? Maar hij 

gen het gehele volk heeft gehandeld, dan 
moeten wij uit voorzorg voor de toekomst 
en ook omdat het recht zijn loop moet heb
ben, met behulp van verstandelijk overleg, 
uitgaande van de rechtvaardigheid, recht 
spreken over "den landsvijand. 
Spreker wijst er op, dat de Bijbel alleen 
spreekt van Echttreu (persoonlijke vijand) 
en niet over Polemieu (landsvijand) 
Liefde moet men betrachten, maar liefde be
schermd door gerechtigheid ·en door voor
zichtigheid met het oog op de toekomst 
van de jonge generatie. 
Daarna spreekt de heer Vingerhoets over 
de Stichting 1940-'45. Hij brengt in herin
nering de namen van enkelen, die in het 
verzet zijn gevallen. Er zal in onze harten 
een bewogenheid zijn met het leed, dat 
daardoor is ontstaan en deze bewogenheid 
dwingt tot daden, niet alleen de zuivering 
van alle onrecht, dat nog geschiedt, maar 
ook bijstand aan hen, die achterbleven. En 
dit laatste kan het best gebeuren in een 
goed georganiseerd verband, zoals de Stich
ting 1940-'45 is. Hij bespreekt de opbouw 
van de Stichting, vertelt iets van de werk
wijze en vraagt van allen .een warm hart, 
voor al het werk, dat in dit verband moest 
gebeuren. 
De Heer Kuiper uit Maastricht spreekt over 
zuivering en berechting, en brengt naar vo
ren, dat het Nederlandse volk veel te dan
ken heeft niet alleen aan de geallieerden, 
maar zeer zeker ook aan het georganiseer
de verzet. Daarom heeft het Nederlandse 
volk de plicht deze illegaliteit te erkennen 
en er erkentelijk voor te zijn. Het Neder
landse volk moet ook vandaag nog een 
open oog hebben voor al die prestaties, van 
het verzet, dat zeer zeker met alleen avon
turiers niet mogelijk zou zijn geweest. Het 
Nederlandse volk moet nu niet de illegali
teit naar huis sturen. Die illegaliteit heeft 
nu nog het recht en ook de plicht haar stem 
te laten horen. Hij spreekt over de eenheid 
in het verzet, de geest van ons verzet, her
innert aan Pater Lodewijk Bley�. 
Gezuiverd moet er worden! Spreker gaat te 
keer tegen een slapheid in het Nederlandse 
volk. {Applaus). 
"Is dit applaus nu. het hysterisch gegil van 
een hatende menigter 
Neen, waarachtig niet, maar zo wordt het 

heeft er helemaal niet op gereageerd. Hoe vind 
je dat nou. Flauw niet?" 
"Jij hebt er ook al heel wat versleten", proest de 
ander. 
,,Nou, wat je veel noemt. Twee nog maar. Ten· 
minste officieel. Wel vrienden gehad natuurlijk. 
Maar ik zal eens even nakijken, hoeveel geld ik 
bij me heb ...... Veertig gulden nog, zeg. Dan ben 
ik finaal blut, als we die vandaag opmaken". 
"Ik zou wel eens willen weten, hoeveel geld jij 
.in twee maanden opgemaakt hebt? Ik zowat 
vierhonderd gulden". , 
,,Laat es kijken? Zeshonderd gulden, geloof ik. 
Ja kind, als je nu toch weet, dat ik in October 
nog duizend gulden op de Bank had staan. Die 
zijn finaal op. Dan heb ik m'n man nog driehon
derd gulden afgepingeld. Ik zeg: ,,Wat moet jij 
nou met . Hollands geld in Canada? Laat dat 
maar hier. Ik heb hem geschreven, dat ik er 
souvenirs voor heb gekocht. Als hij me komt ha
len zal ie toch nog wat moeten meebrengen. Hij 
moet maar weten, dat ie een dure vrouw getrouwd 
heeft. 
De ander: ,,Zeg ik moet toch ·eens uitrekenen, 
hoeveel we officieel nu per week krijgen? Dat is 
zowat vijf en dertig gulden. Maar als je dan zo 
eens in de paar maanden enkele honderden gul
dens krijgt, is het zo op. En dan moet je nog wel 
bij je oude lui in huis zijn. Van kantoor krijg ik 
ook altijd nog geld. Maar dat vertel ik ze lekker 
niet. Verbeeld je, ze zijn in staat om het achter te 
houden en me straks als spaarpotje mee naar 
Canada te geven. Kun je net denken. Ik maak 
het liever hier op. In Canada moet Tom maar 
voor me zorgen." 
Ze lachen luidkeels samen, die Canadese bruiden. 
Want dat zijn het. Want de een heeft een broche 
op met drie vijgeblaadjes. De Maple Leave (lief
jes). # 
Als ik een "eigenteeltje" opsteek, snuift "Madame 
Sans Gêne" verachtelijk en vertrouwt me toe, dat 
ze op haar veertiende jaar ook "eigen teelt" 
rookte, maar nu alleen nog maar "Sweet Caporal". 
Ik kan niet nalaten m'n verwondering uit te spre
ken over het feit, dat er al "eigen teelt" was, 
toen zij veertien was, waarop haar vriendin me 
openbaart, dat "ze wel een ouwe kop heeft, maar 
pas negentien is". 

•



voorgesteld door een, het elkaar voorzeg
gende, boter-op-hun-hoofd-hebbende kliek! 
De vervulling van deze eisen roept echter 
problemen op, die met een handomdraai 
niet op te lossen zijn, en dat heeft het afge
lopen jaar voldoende duidelijk gemaakt, 
maar men had meer moeten luisteren, naar 
wat uit de oud-illegaliteit hen is gezegd. 
Wij willen niet vallen over de fouten, die 
gemaakt zijn, dat zou bij elk systeem het 
geval zijn, maar wij verwijten, dat goede 
waarschuwingen in de wind zijn geslagen, 
waardoor de kleine man wel, de grote man 
niet het loodje heeft gelegd. Spreker herin
nert er aan, dat ons hoogste Rechtscollege, 
de Hoge Raad, nog niet gezuiverd is. Spre
ker mejent, dat niemand van de gefusilleer
den met haat in het hart de ogen heeft ge
sloten. Hun bloed moet ons dwingen om 
tot het uiterste te gaan, met het beoefenen 
der gerechtigheid. 
Een echt Brabantse koffietafel, aangeboden 
aan een aantal genodigden, onderbreekt nu 
de bijeenkomst. In de middagvergadering 
spreekt de Heer Gunning nog over KP-erva
ringen. Hij vertelt van enkele overvallen in 
Den Bosch, Staphorst en Meppel en signa
leert, dat de Politie in Meppel nog niet is. 
gezuiverd. Hij protesteert er tegen, dat wij 
heethoofden worden genoemd. Dit woord 
neemt hij niet, vooral niet van de mensen, 
die zelf helemaal geen hoofd hebben. 
Tenslotte spreekt nog de heer Donkers over 
de verhouding van de illegale werkers on
derling. Er was in bezettingstijd een onder
linge kameraadschapsband, die na de be
vrijding wel eens geheel zoek was, en plaats 
maakte voor afgunst, wantrouwen, ver
dachtmakerij enz. ,.Wat doen we nu tegen 
de klachten, die wij hebben?" heeft de vo
rige spreker gevraagd; en hierop meent 
spreker antwoord te kunnen geven, n.l. dat 
wij gezamenlijk met de twee bondgenoten 
- trouw en eerlijkheid - een verbond gaan
sluiten en ons niet afvragen of dat enig
risico meebrengt. Spr. neemt het niet, dat
ambtenaren, burgemeesters, collaborateurs
enz. terugkomen. Ook protesteert hij tegen
de massa-loslating van geïnterneerden. 
De verschillende sprekers werden herhaal
de malen door luid applaus en betuigingen 
van instemming onderbroken.

DIRK. 

,.Den Haag SS" roept de conducteur. 
Den springen ze op. De één grijpt m'n hoed uit 
het bagagenet en drukt die op m'n hoofd. Dan 
wippen ze giebelend het perron op. Want de 
veertig gulden moeten vandaag nog op. De man
nen in Canada moeten nog maar even geduld 
hebben. Vandaag is de lol nog voor een ander. 
Dat is wat Neëferland Canada heeft aan te. bie
den. 
Gelukkig, dat er ook betere exportartikelen zijn. 

0, zeg zulke gekke dingen schrijft die van mij 
nooit hoor. AD. 
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MOET -HET OOK WETEN l 

VERBLUFFEND 

U weet het: Er zijn vorige week enige hon
derden D.P.'s, voor het merendeel bij een 
razzia voor de Arbeitseinsatz gegrepenen, 
uit de Russische zóne van Duitsland, in hun 
vaderland teruggekomen. Allen zijn zij bij 
hun aankomst •foor de repatrieringsdienst 
ondervraagd. Zij vertelden soms feiten, 
waarmee kolommen te vullen zouden zijn. 
Maar helaas, de Nederlandse kranten schij
nen veelal de bezetting en al wat daarmee 
samenhing, te zijn vergeten; wellicht opzet
telijk. Als de kranten slechts enkele regels 
opnemen over 500, een jaar te laat gerepa· 
trieerde miensen, dan kan men niet ver
wachten, dat ze iets schrijven over veel 
kleinere groepjes, die terugkeren. 
Een uitzondering maakte het Limburgs Dag
blad, dat het volgende opzienbarende wist 
te vertellen. 
Niet lang geleden verscheen bij de Veilig
heidsdienst te Vaals een man, die uit een 
gevangenis nabif München kwam. In ant
woord op hem gestelde vragen deed deze 
man de verbluffende mededeling, dat in de 
gevangenis, waaruit hij was ontslagen, nog 
steeds 67 Nederlanders zaten opgesloten, 
volgens zijn zeggen uitsluitend illegale wer
kers. 

' Men toonde den man een foto en hij wist 
daarvan een zijner medegevangenen te 
herkennen. Erg onaangenaam doet het aan, 
dat verschillende gevangen Belgen, Polen 
en Fransen door verbindingsofficieren uit 
hun land werden opgespoord en bevrijd. De 
Nederlanders zouden zijn vergeten. 
Toen de Amerikanen Duitsland bezetten, 
vroegen zij ook inlichtingen over de gevan
gen�n. Van Duitse zijde werd hun medege
deeld, dçxt onze landgenoten wegens brand
stichting en valsheid in geschrifte gevangen 
zaten. Dat de brandstichting had bestaan 
uit sabotage voor de goede zaak en de 
sc11riftvervalsing ten bate v.an onderduikers 
geschiedde, vertelden deze edelgermanen 
er niet bij. De Yankee's lieten de zaak nu 
maar over aan een Hollandsen verbindings
officier, die inderdaad kwam. 
Maar waarom heeft deze man niet inge
grepen? Heeft men hem ook wat op de 
mouw gespeld? 
Het blijkt, dat deze zaak, die momenteel 
onderzocht wordt, vertraging ondervindt, 
omdat ze over veel instanties moet lopen. 
Diverse vragen rijzen, na lezing van deze 
- in beknopte vorm weergegeven - feiten.
Hoe komt het, dat de gestuurde verbindings
officier geen contact met deze gevangenen
kon krijgen, terwijl hij toch, door de Ame-

rikanen, wel van dit feit wist en collegae 
van hem zelfs hun landgenoten vrij wisten 
te krijgen? Krijgen Nederlandse verbin
dings-officieren geen inzage van de gevan
genis-administraties, bezoeken zij niet alle 
Duitse gevangenissen of leiden zij net zo 
een heerlijk leventje met Wein Weîb und 
Devize, als de i:neeste andere 'geallieerde 
militairen? Het is hard nodig, dat dit alles 
snel, grondig en efficient over geheel Duits
land wordt onderzocht en dan zonder de
ambtelijke "medewerking" van te veel in
stanties. Het gaat hier om mensenlevens; 
lieden, die � zo dit verhaal waar is -
Duitsland behoorden te helpen bezetten, in
plaats van een jaar na de bevrijding, door 
nalatigheid van onze militairen, nog door 
nazi's onderdrukt te worden. Met spanning 
wachten we het officiële onderzoek af! 

P. 

...... tijdens de bezetting ziet ergens in Nederland 
een man bij het plaatselijk hondenkerkhof vervoegde 
en f 10.- betaalde om zijn viervoeter te mogen 
begraven; 

...... dez� man zich na de oorlog bij den directeur 
van de begraafplaats vervoegde met het verzoek, 
zijn makker weer te mogen opgra,;en; 

...... dit werd toegestaan en na opening van de 
kist bleek, dat de hond een...... radiotoestel was 
geweest. Je moet er maar op komen. 

...... 'n KP-er in December 1943 in een tram stap
te met een tas vol Hollandse handgranaten; 

. ..... hij den conducteur waarschuwde er niet tegen 
aan te schoppen, omdat er...... eieren in zaten; 

...... de conducteur zeer afgunstig naar de goed
gevulde tas keek! 

..... .'t verslag van de L.K.P. Drenthe o.a. ver
meldde: ,.Iedere Donderdag bevrijding van gevan
genen uit transporten". 

...... ook Uw hulp dringend nodig is, om de Zwer
ver te doen zijn een blad, dat ook naar Uw zin is. 



�or JOT POLMAN

1 

Dinsdag 16 October 1945. 

Als het gevroren heeft tot in Maart, en daar
na geregend tot de lente-datum al van de ka
lender is afgescheurd, en als je dan op een 
goeie dag ineens zonder hoed of jas in de zon 
kan lopen, en anemonen ziet, of een meisje met 
een blauw-gebloemde jurk, dan · beleef je jouw
lentedag. Dat gebeurt m,aar éénmaal in het 
jaar en is mooi als een eerste verliefdheid. 
Zo liefelijk is deze Octoberdag. Uit de grijs
heid van de Atlantische Oceaan zijn we nu in 
de blauwheid van de Middellandse Zee. De 
hele dag loopt de Afrikaanse rotsenrand, soms 
verder, soms wat dichterbij, in een nevel met 
ons mee. Dat betoverende waas. De zee is 
scherp tot aan de horizdn. Daarachter strijkt 
het waas met tinten van parelgrijs en winter
blauw, ja, van_ champagne, over de rotsen, 
waarvan je de ruwheid alleen vermoedt. Een 
droombeeld zoals de eerste groene vegen in 
een lentebos. 
Riviera, Napoli, Dalmatië. Je krijgt zo'n zin 
om op het dek te liggen en om aan niets te den
ken. Je wilt zo graag naar het leven kijken dat 
langs je glijdt, zonder botsen of slaan. Para-
dijs ...... Mag dat niet? Jawel! Qui et hours van 
twee tot vier! Laat de zon en de wind maar 
spelen om je huid! 

* 

Woensdag 17 October 1945. 

Vrijdag zaten we in, de mist op zee, vóórdat 
we wisten dat we los waren van het land. Van
daag, nu we zoover uit de wal gevaren hebben, 
worden we losgetrokken van iets, dat onbekend 
en toch, ineens - waarom? - zo dierbaar is. 
Het Land! Voorbij Kaap Bon verdwijnt de kust, 
heeft het Kraaiennest voorspeld. Die Kaap! 
Onze ogen houden hem vast, krampachtiger 
dan de Moffen dat met hun wapenen hebben 
gedaan. Zijn we dan zó aan het land gebon
den, dat we de eerste de beste kaap maar grij
pen om niet los te slaan in zee? 
Kijk naar het Westen. De landtong ligt op de 
horizon tegen de nagloed van de zon en is al 
niet meer te onderscheiden van de wolken die 
daar boven liggen uitgestreept. En over het 
water glimt de naschijn van de dag tot tegen 
de spiegel van het schip. Terwijl je ogen naar 
het Oosten schuiven, valt het uit je weg: het 
land. Daar verliezen zij zich in de macht en 
vinden geen ander houvast dan een maansi'k
kel en de spetters, die over het water spelen 
naar de boeg. 
Bewegingsvrijheid? Deze term heeft niet alleen 
zijn militaire zin verloren, maar ook morele, ja 
zelfs physieke betekenis. Wat zijn de enkele 
meters van boeg tot spiegel, van boord tot 
boord voor mensen die op eigen benen om de 
aarde gaan! 

Donderdag 18 October 1945. 

We hebben het de hele dag druk met elkaar. Het is maar praten en gebaren van de morgen 
tot in de nacht. En heeft de slaap 'n paar uur door het schip geslopen, dan beginnen we 
opnieuw. We zeggen steeds hetzelfde en maken steeds hetzelfde gebaar en doen alsof we 
elkaar begrijpen, en als het tot daden komt, liggen we weer overhoop. Zo varen we naast 
of met of door elkaar langs dezelfde weg naar hetzelfde doel. 
Toch kruipen we elke dag in onze schulp. Dan schrijven we. Dan spreken we zwijgend onze eigen 
taal met anderen die buiten dit boot-gedoe staan, maar dieper in ons leven dan de zee en 
de zomer om ons heen. We bijten op onze pen en dwalen weg uit ruim of hut of dek, en 
zien dat vertrouwde gezicht, en praten met woorden, die niemand verstaat dan die andere 
alleen. Dan zijn we onszelf. Dan geven we ons zooals we zijn: bitter of zoet, open. 
Bitter of zoet: dat zijn we ook in ruim of hut of dek Waren we ook hier zo open als de 
zee om ons heen! Was onze dag een open brief.. .... 

* 

Vrijdag 19 Ocober 1945. 

Er is er een gestorven. 
Zo werd het gezegd van mond tot mond. ,Bijzonderheden werden gevraagd, geruchten ver
teld. Die zullen morgen zijn uitgeleefd. Zelfs je naam, Roelof Visscher, zal versterven. 
Alleen in de rapporten, die naar Holland reizen, naar huis, zal met dodelijke zekerheid 
uur en oorzaak zijn vermeld. 
Er is er een gestorven. 
Zo schrijven we het in onze brieven. Zo blijft het in onze herinnering. Zo vertellen we het 
later, in Indië en thuis. Het schip liep door de blauwe dag. Wij liepen door het schip. Zo 
deden wij het gisteren en doen het morgen weer. We vermeden alleen onnodig gerucht. De 
vlag woei half. 
Er is er een gestorven. 
En tegen de avond minderden we vaart. De troepen stonden op de dekken. Jouw stoet trok 
naar het achterdek. De officieren stonden om je heen. Het saluut werd gebracht, het salvo 
knetterde, je gleed onder het Rood-wit-blauw uit over boord. Terwijl je zonk, zakte ook de 
zon naar de horizon en werd de vlag gestreken. 
Er is er een . gesto,rven. 

('Wordt vervolgd). 
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Het is geruime tijd geleden, dat ik iets 
van me liet horen en vermoedelijk heeft 
dit ontstemming bij jullie gewekt. 
Tot mijn verontschuldiging moge ik aan
voeren, dat ik niet van plan was een 
schoon reisverhaal te schrijven, maar in
drukken wenste te geven, die jullie een 
inzicht in ons reilen en zeilen zouden 
kunnen verschaffen. En een en ander 
moet nu eenmaal behoorlijk overwogen 
worden, omdat je het openbaar maakt. 
De maand December 1945 brachten wij 
in Aldershot (Engeland) door en de 
maand iJanuari 1946 op zee. Voor de jon· 
gens was de zeereis met de "Alcantara" 
niet prettig; onze voorraad uitdrukkin
gen werd vermeerderd met die van "Al
cantaravoedsel", waarmee iets bedoeld 
wordt, dat kwalitatief en kwantitatief 
onvoldoende is. 
Ik mag je in dit. verband meteen enkele 
andere stereotiepe uitdrukkingen bekend 
maken: 
"Pech gehad", wanneer een verzoek niet 
werd toegestaan, bijv. een verzoek om 
zijn baard te mogen ,laten staan of als 
een vergrijp ontdekt en gestraft werd; 
"Van de weg al", als je iemand of jezelf 
van de weg afrijdt; of straks iemand 
wegschiet; .,Hardstikke goeie soep", 
wanneer je alle goede dingen en goed
lopende of goedgelopen omstandigheden 
kunt beschrijven. Deze laatste uitdruk
king staat tegenover die v.an "pech ge
had" en met beide uitdrukkingen kun je 
het soldaten wel en wee op een eenvou
dige en kernachtige wijze samenvatten. 
Het eerste gedeelte van Februari ver
toefden wij op �en airship in Chaak en 
daarna in het 100 km. meer N.O. gele
gen Sagil. Op het airship zitten nu de na 
ons gekomen 3 bataljons en hun "zitten" 
is een zitten naast Abrahams schoot, ter
wijl wij er nu in zitten. 
Onderschat de omstandigheden van het 
er naast zitten niet, indien dit geconclu
deerd wordt door mensen, die ongemak 
gewoon zijn en die o.a. een bezoek aan 
het "gemak" in een zeer ongemakkelijke 
en moeizame houding moeten 'volbren
gen, nog afgezien van de meer sportief 
verwerkte ongemakken in de dichte 
jungle. 
Wij dan zitten in het wonderschone ge
bied van Sagil in een rubberplantage van 
Dunlop. Behoorlijke ligging, d.w.z. de ge
bouwen zijn behoorlijk, alhoewel het lig
gen minder goed is, omdat bij gebrek 
aan bedden e.d., velen op de stenen 
vloer moeten slapen, daarvan geschei
den door grondzeil en opgevouwen dek. · 
Goede afwisselende oefenterreinen, 
waarop momenteel met energie de trai· 
ning, met behulp van "een Engels trai
ningsteam, wordt volbracht. 
We zijn meer dan tevreden in Sagil, ook 
al laat de voeding te wensen over en 

moesten we "zwarte rijst" bijkopen, om
dat door den medicus een gewichtsver
mindering door te weinig voeding ge
constateerd werd. 
'De prachtige natuur vergoedt echter veel, 
zo niet alles. 
Aan de morele en materiele verzorging 
ontbreekt echter veel. 
Men kan nu eenmaal van brood alleen 
niet leven. Onder de morele verzorging 
valt dan de postbehandeling en de dele
gaties. 
Beiden tot op heden onbevredigend be
handeld en belangrijke stemmingskwes
ties. Onder de materiele verzorging is de 
bewapéning en kleding begrepen. 
In Engeland zijn wij, of beter is de Ne
derlandse regering "opgelicht" of heeft
zich laten oplichten. De aldaar ontvan
gen tropenkleding bleek woestijnkleding 
te zijn, het een dient groen te zijn, het 
ander is khaki. We lopen er hier dan 
ook opvallend bij. De in Engeland ont
vangen kleding bestaat uit: één lange 
broek en twee shorts. Deze laatsten zijn 
hier niet te gebruiken; men behoort hier 
altijd te lopen in een lange broek met 
korte puttees om de schoenen omwon
den. Als je de intense training ziet, dan 
behoef ik jullie die éne-lange-broek-mi
sère niet nader uit te leggen. Wij hopen 
en verwachten, dat het zal verbeteren. 
De slechte en te laat ontvangen bewa
pening is een grote grief. 
Alle efficiente wapeIJlen, die in een ge
allieerd bataljon thuis horen, ontbreken 
bij ons en worden "verwacht". Met na
me noem ik brencarriers, 3 inch. mortie
ren en anti-tankwapens. 
Krijgen we er nog iets van, dan is het te 
laat om er behoorlijk mee te oefenen. 
Alhoewel de innerlijke zekerheid hier
door belangrijk zou toenemen en de 
.,mensenbesparende" mechanische strijd
wijze · mee ingang zou kunnen vinden, 
zijn de jongens met bren, geweer, sten 
en handgranaten gevaarlijke en geduch
te strijders. Dat kan ik je garanderen. 
Wat echter te betreuren is, is de wijze 
waarop deze (de bewapening) en niet 
nader te noemen andere dingen worden 
behandeld. Het zou veel anders en beter 
kunnen, waarom dan niet gedaan. Ver
geleken bij de wijze w.aarop onze ma
riniers zijn uitgerust, zijn wij wel zeer' 
stiefmoederlijk behandeld. Het is m.i. 

Malakka, 6 Maart 1946. 

schandalig en onverantwoordelijk. Meer 
wil ik er niet over zeggen, maar ik weet, 
dat de innerlijke zekerheid bij vele offi
cieren van een reeds ingezet bataljon 
ontbrak. 
Wij kunnen het er mede doen, omdat 
onze tegenstander ook niet altijd op een 
even efficiente wijze is bewapend. 
Maar wat mij bovenal ergert is dit, dat 
men in Nederlánd of dat Nederlanders 
de dingen zo ontstellend stumperig ·kun
nen behandelen. 
Dat is eensdeels een foutieve zakelijke 
opzet, andersdeels een verkeerde per
soonlijke instellin9. 
Wij zijn door en door egoistisch; de 
officieren daarbij nog doordrongen 
van de "zang-, borrel- en rookmenta
liteit". Het begrip "dienen" moest bij 
hen eens hervonden en verdiept wor· 
den. 
Gods wonderschone natuur echter doet 
ons hier overigens zeer tevreden zijn. 
Wij gebruiken onze tijd nuttig en inten
sief en verlangen naar Java. Ons wach
ten hier is echter volkomen gemotiveerd; 
nodig voor acclamatisatie ·en training. 
Minister Meynen heeft zich in een ge
sprek met Eric op laatdunkende wijze 
over de Stoottroepen uitgelaten. Volgens 
hem was het een rommeltje en een on
gedisciplineerde 

0

troep. 
Laat ik jullie echter verzekeren, dat I, 
III, en IV R.S. met ere genoemd worden 
onder de hier aanwezige L.I.B.'s. Al deze 
1,..1.B.'s zijn goed en uit Hollands' beste 
materiaal samengesteld en beter dan de 
in Amerika opgeleide, veel geroemde 
mariniers. Ik weet echter niet of objec
tieve toeschouwers deze laatsten "een 
onvq.l.doende" zouden geven voor tucht 
en d'iscipline? 
Moge de 'legerleiding dit L.I.B.-materiaal 
bij de vorming van het . beroepskader 
van het nieuwe Nederlandse Leger niet/
vergeten!! 
Of zal de ... beroepsclub" dit, hun be
schaamd m�kende materiaal, daarom 
verguizen? 
Met KP-groet en het dringend verzoek 
te willen zorgdragen voor de sociale po
sitie van de nabestaanden van de velen, 
die zullen sneuvelen voor Neerlands 
zaak. 

MAX. 
C. IV-Reg. St.tr.

VERANTWOORDING / 
,,...,v .... ,o.-tt. 
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Den Ben December 1944 bevrijdde een 'KP 
oan 25 man een 50-tal geva11genen uit het '.Huis 
oan Bewaring en de Bijz. St.raf gevangenis te 
[eeuwarden. Dit geschiedde des avonds tussen 
half zes en half zeven. Om zeven uur waren 
alle gevangenen veilig onderdak. J'oen de SD 
groot alarm sloeg was er geen enkel spoor meer 
te vinden. 

Het is een trieste dag geweest. Zo nu en dan valt 
er enige regen en het is koud. Door de verduis-, 
terde stad lopen een paar jongens van ongeveer 
tien jaar. Er is niet veel te beleven voor ze. En ze 
besluiten snel naar huis te gaan, als ze ineens een 
groepje mensen zien verschijnen, dat door z'n 
vreemde gedragingen hun aandacht trekt. Er zijn 
er een paar bij op klompen. Maar die schijnen 
bang te zijn om lawaai te maken, want ze trekken 
plotseling de klompen uit en nemen ze onder de 
arm. Ze zien schichtig rond, hebben haast en doen 
zichtbaar zenuwachtig. 
De jongens kijken elkaar aan. De één wijst naar 
z'n voorhoofd. 

"Ze lieken wel bezopen" zegt de ander. Maar ze 
weten niet - en dat is maar goed ook - dat die 
schichtige mensen zojuist bevrijd zijn uit de Leeu
warder gevangenis, eri dat er zo tien groepen de 
electrische brug zullen passeren. 
Elke bevrijde ploeg kreeg een bepaalde plaats aan
gewezen, waar iemand zal wachten om hen naar 
hun onderduikadresen te brengen. Ze zullen daar 
met een wachtwoord ontvangen worden, dat luidt: 

Weet U ook hoe laat het is?" en dan zullen de 
bevrijden moeten antwoorden: ,,Het wordt hoog 
tijd, dat we thuis komen". Maar ja, een mensch, die 

DE ,..ZAAK LOOPT LEEG 
Voor ons allen komt de een of andere dag 
het ogenblik, dat we afscheid moeten ne
men ,van het afwikkelingswerk der illegali· 
teit. Velen hebben deze beslissing reeds 
moeten nemen. Thans zal ook Jaap Heu
vingh afscheid gaan nemen, althans van 
zijn werk in de Gedenkboekcommissie. Een 
nieuwe functie maakt het hem onmogelijk 
langer aan het werk voor het Gedenkboek 
deel te nemen. 
Wij zijn dankbaar, dat Jaap verleden jaar, 
terwijl hij jaren concentratiekamp achter 
de rug had, zich zo enthousiast in de nieu
we omgeving in Amsterdam gegeven heeft 
aan het werk, dat, nu ja dat weet iedereen, 
die deze tijd bij ons beleefde, van de meest 
uiteenlopende aard was; werk, dat we zelf 
moesten maken, waarin we zelf moesten 
sorteren, omdat de stroom, die naar de Wes-

DE<Jiil!�l11! KNOKPLOEGEN

Uu DE GEVANGENII · lE

�- L11UWRIDIN 
zoo van achter de tralies wordt weggehaald en de 
straat opgestuurd, doet wel eens rare dingen en 
zo kan het gebeuren, dat er een paar van de klom
penploeg bij de Beursbrug aangekomen aan ieder, 
die ze daar zagen in koor vroegen: 11Weete jimme 
ek hoe laat 't is?" Eerst toen een ander hun vroeg 
hoe laat het was drong het tot hen door hoe laat 
het in werkelijkheid was en kwamen ze tot het 
inzicht, dat het hoogtijd was om thuis te komen. 
Niet allen gingen echter naar hetzelfde adres en 
daarom moest de gehele groep mee bij het weg
brengen van de eerste klanten. Een bevrijd spoor
wegman vertelde er het volgende smeuïge ver-
haaltje van: 

" 

11We liepen met z'n zevenen; één van ons moest 
naar de Elisabethstraat. Er kwam net een skip an 
bij de brug daar, dus musten we hard lopen om 
op tijd weer weerom te zijn, anders musten we 
zo lang wachten natuurlijk. Wij lopen, menheer en 
dat konden we, want we had4en de klompen on
der de am1 en liepen op sokken. Dat hadden we 
direct bij de bajes al gedaan. Toen we bij de brugge 
terug kwamen, waren de palen al omlaag. Eén van 
die mantsjes van buten sting maar an die palen te 
frekken om die omhoog te krijen, maar dat wu 
vansels niet hé. Op laatst doet de bruggedraaier 
een grote zaklantaarn op en roept: ,,Er onderdeur, 
mannen". Wij fut natuurlijk al stonden we ook in 
't sontsje. Die kerel zal later wel dacht hewwe: 
,,Seker een steltsje ut Groot Lankum." 
Dat was alles wat Leeuwarden die t'rieste avond 
bemerkte van de overval op de Leeuwarder gevan· 
genis. De volgende dag, toen er grote razzia werd 
gehouden, wist iedereen er al spoedig het fijne van. 
Het loont de moeite hier even te vermelden hoe 
het gehele geval zich in de fantasie van het pu
bliek had afgespeeld. 
11Nu1 ik zal jullie wel eens vertellen hoe dat ging 
met die 11kraak" op de gevangenis. Ik was Vrijdag
avond aan de poort van de Bijz. Strafgevangenis 
en daar was het allemaal drukte. Men vertelde mij, 
dat een evangelisatie-koor naar binnen zou gaan 
mooi, dat kun je begrijpen. Ik stapte eens om de 
gevangenis heen naar de achterkant bij het H. 
v. B. Daar lopen een paar mannen in SD-uniformen.
Ik dacht even -een praatje met hen te maken en 
spreek hen in het Duits aan. En wat denk je, dat 
er gebeurt? Laat een van die SD-ers me nou in zui
ver Fries antwoorden. Hij zei: ,,Jo dogge better 

I 
mar gau na hûs to gean it is hjir gjin �oed plak 
for jo." 
Ik was wel even de kluts 'kwijt, maar ik dacht 
direct het mijne ervan. Op een afstand heb ik toen 
de zaak wat opgenomen. Even later komt er nog een 
Duitse autó' en de inzittenden hiervan gaan ook 
gauw naar binnen, nadat ze eerst wat aan die 
twee wachtlopenden gevraagd hebben. Het duurde 

·termarkt vloeide, zo geweldig was. Voor 
geen enkele tak van dienst is Jaap uit de 
weg gegaan en toen hij zich specialiseerde 
op het Gedenkboek, had hij op allerlei ge
bied de vruchten van zijn werk al mogen
zien, al zei hij zelf dikwijls, dat het con
centratiekamp hem niet in zijn kouwe kle
ren was gaan zitten.
't Gedenkboek had zijn hart en 't zal hem 
niet licht vallen afscheid ervan te nemen.
Door de uitbreiding van het werk, had hij
in de loop van de tijd reeds functies in ver·
band met het Gedenkboek over moeten dra
gen. En nu moet hij dus zelf de laatste ver
bindingen doorsnijden. 
Wij wensen hem toe, dat hij in zijn nieuwe 
werkkring gezegend mag worden, er zijn 
kwaliteiten in zal kunnen ontplooi'en. Wij 
zullen voor alles' zijn kameraadschappe· 
lijke omgang missen. 
In het D. B. blijft Jaap zitting houden. 

D. B.

toen niet lang meer of daar kwamen ze aan, hoor. 
Allemaal mensen, wel veertig, en ze stapten allemaal 
in auto's die net aankwamen en reden toen snel 
weg. Wat blijkt nu? Dat evangelisatiekoor waren 
allemaal jongens van de KP en die SD-er ook en 
die auto met militairen waren de leiders van het 
spul. Fijn was het. Wat hadden ze de Moffen mooi 
tuk. 
Ja mensen, het klinkt ongeloofwaardig, doch zo 
is het gegaan; ik kan het weten, want mijn dochter 
zat in de gevangenis en daar weet ik van wat er 
binnen gebeurd is. De KP-ers hebben het hem fijn 
gelapt. Prachtkerels zijn het." 
De man was niet helemaal ingelicht, want hij kon 
niet vertellen waar al die gevangenen naar toe 
waren gegaan. Dat wisten echter anderen .weer haar
fijn uit te pluizen. De 11patiënten waren bij de 
?otmargebrug (Romkeslaan) in twee grote vracht
auto's g_r.laden, die in de richting Warga-Wartena 
verdwenen. Daar wachtten watervliegtuigen, die 
allen naar bevrijd gebied overbrachten . 
Voor degenen, die zo'n kraak op hun naam heb
ben staan is het wel prettig, wanneer er zulke 
fantastische . verhalen lopen, waaraan alle grond 
ontbreekt. Doch voor wie de werkelijkheid kende 
was �ok duidelijk, dat de veelbesproken KP-ers in 
't algemeen mensen met meer werkelijkheidszin 
waf-en dan de lieden, die hen voor fantasten en 
waaghalzen hielden. De 11kraak" van Leeuwarden 
was geen 11fantastisch" ·stukje, doch een welover
wogen goed voorbereid en correct uitgevoerd plan. 
Wij willen hieronder aan de hand van de be
staande rapporten van de deelnemers een zo nauw
keurig mogelijke reconstructie van het geheel geven, 
waarna ieder zich een oordeel zal kunnen vormen 
over het al of niet verantwoord zijn van dit onder
nemen. 
,,Leeuwarden" heeft een slechte naam in Neder
land. Daar zijn de ergste misdadigers tegen onze 
samenleving opgesloten. Wie levenslang of 20 jaar 
krijgt verhuist naar Leeuwarden. Er zitten 400 !ie� 
den die meer dan 5 jáar op te knappen hebben. 
Niet voor niets dus draagt deze gevangenis dan ook 
de naam 11Bijzonder" te zijn. Evenals de gevan
genis van Haarlem neemt de Leeuwarder een spe· 
ciale plaats in het stadsbeeld in. De Haarlemse 
11Parapluie" beheerst reeds van ver het stadsbeeld, 
wie de Leeuwarder gevangenis van de voorzijde 
nadert krijgt de indruk een slot uit vroeger eeuwen 
voor zich te zien. Ter weerzijde van de slotpoort 
rijzen twee slanke torentjes omhoog. Het geheel 
is in" vriendelijk gele steen opgetrokken en om
geven door een gracht. Doch achter de hoge muur, 
die de linkervleugel omringt, wordt het oog reeds 
spoedig getrokken door de typische gevangenis
ramen. 
De Bijzondere Strafgevangenis en het Huis van 
Bewaring te Leeuwarden vormen één geheel. De 
ingang van het H. v. B. ligt aan de achterzijde 
waar het complex begrensd wordt door het water 
van de Oosterkade. Van de Gedempte Keizers
gracht uit voert een brug na.ar de oprit, die door· 
loopt tot aan de deur van het Huis van Bewa
ring. Langs het water loopt een plantsoen, dat 
zich, voorbij de deur verbreedt en daar door een 
laag hek is afgesloten. Op deze ingang is alle 
aandacht geconcentreerd, want de politieke gevan� 
genen zijn, op enkele na, niet in de Bijz. Strafge
vangenis, doch in het Huis van Bewaring onder
gebracht. 

('Wordt veroolgd). 

* 

KAMP VUGHT 1943-1944 
Op 4 en 5 September 1944 werden honder
den Nederlanders gefusilleerd bij het kamp 
Vught, waar voordien reeds velen op de
zelfde wijze war.en omgebracht. 
Op ons allen rust de plicht mee te werken 
om hunne namen aan de vergetelheid te 
ontrukken. 
Daartoe wil onderstaand Comité op de 
plaats, waar zij werden gefusilleerd, een 
eenvoudig gedenkteken doen oprichten, 
waarop de namen van allen, die daar vie
len, vermeld zullen worden. 

HELPT HIER ALLEN AAN MEE ! 

LIEFST NOG HEDEN. 

Ook de kleinste gift is welkom. Giften te 
zenden aan onderstaand Comité: 

Th. vaR Zinnicq Bergman-Lefébure 
' 

(Giro 167949). 
C. L. v. Leeuwen-Meyer Wiersma

. (Giro 73090). 
J. v. d. Meerendonk (Giro 258037).
Jhr. W. v. d. Poll (Giro 390458).
E. Timmenga-Hiemstra (Giro 43061).
Allen te Vught.



V.l.n.r.: Johan, Jan en Willem Koene, (3 broers) 

ZIJ VIELEN OP VOORNE EN PUTTEN .... 

Ergens onopvallend in de polder van het eiland Voorne, stond 
een flink eind buit:en het dorp Zwartewaal het huisje van de 
Gebr. Koene. In het dorp zelf kwamen de bewoners weinig op 
de voorgrond, maar voor ons, die zo lang met hen samen
werkten, was dit huisje, de "Vlotbrug" genoemd, een baken in 
het verzetswerk van ons eiland. Wij wisten hoe daar het vuur 
van het verzet brandende werd gehouden. 
Wat werd al niet in dit eenvoudige huisje klaar gemaakt en 
besproken. En welk een veilige' haven voor onderduikers; in 
tijden van razzia's, ook voor onze medewerkers en voor de 
KP een rustige werkplaats. 
Gedurende de zomer van 1944 zaten er twee onderduikers, die 
voor de medewerkers der L.O. o.a. de fietsen repareerden en 
onderhielden. Totdat verraad een einde maakte aan dit alles 
en van het huisje niet veel meer overbleef dan een rokende 
puinhoop. 
In het najaar van 1944 werkte de K.P. om zich van wapens te 
voorzien. Drie Italianen, bij de bezetting behorend, maar fel
anti-Duits, wilden daar graag aan meehelpen. Zij bezorgden 
ons wapens, maar moesten toen natuurlijk tevens onderdui
ken. Zo kwamen ook zij bij Johan -en Jan Koene terecht. Een 
tijdje ging alles goed, maar op een kwade dag, kwam een 
Hollandse SS-er onze hulp vragen om onder te duiken. En 
ook hij vond in het gastvrije huis eel:\, veilige schuilplaats, na 
zijn wapen, uniform en fiets aan ons te hebben afgestaan. La
ter kwam hij in Rockanje terecht, waar zijn vrouw woonde. 
Of hij hier herkend werd? In ieder geval werd hij door de SD 
gegrepen en om zijn eigen leven te redden gaf hij de Duitsers 
alle inlichtingen, die hij geven kon en dat was niet weinig. 
Dit werd de broers Johan en Jan Koene en ook andere mede· 
werkers in Zwartewaal en .,Rockanje noodlottig. In de nacht 
van 4 op 5 December 1944 werd het ons zo vertrouwde huisje 
plotseling door de Duitse politie omsingeld. Op het klopteken, 
door den SS-er verraden, kwamen de Gebr. Koene naar buiten 
en werden vrijwel ter plaatse doodgeschoten. 
Het huisje werd met handgranaten in brand gegooid, waarbij 
twee Italianen om het leven kwamen. Eén wist te ontkomen en 
kw.am een dag later weer in contact met Qnze groep, die' hem 
verder hielp. Johan en Jan Koene zijn 'midden in de strijd ge
vallen en hebben ook hun leven gegeven voor de bevrijding 
van ons land. 
In het voorjaar van 1944 waren de ouders van Johan en Jan 
Koene met de rest van hun gezin naar Ve'enendaal verhuisd. 
Een half jaar na het verlies van hun bovengenoemde zonen 
viel hun andere zoon Willem ten offer aan de Vaderlandse zaak. 
Deze jongen yan 18 jaar was in dat laatste jaar veel ouder ge
worden en in werk en daden reeds een volwassen man. Hij 
heeft in een paar maanden meer gepresteerd dan de meesten 
in vijf jaar. Als saboteur en als koerier tussen het geallieerde 
leger en de BS wist hij veertien dagen lang iedere dag door 
de vijandelijke linies heen te breken, om belangrijke militaire 
berichten over te brengen. Iedere dag werd hij met spanning 
bij de Engelse Staf verwacht, bij wie hij steeds direct moest 
worden toegelaten. Bij de ontwapening van SS-ers kwam het 
tot een vuurgevecht, waarbij hij zich dapper weerde en van 
geen wijken wist. Helaas liet hij hierbij het leven. 
Vergeet hen niet, deze zonen van Nederland, die hun plicht 
deden, en hun jonge leven gaven voor Uw vrijheid. 
God moge hun ouders in dit grote verlies troosten en hun leed 
ver�ichten en helpen dragen. 

V.l.n.r. : Arie, Willem, Hendrik en Jan v. d. Zee, (vader met 3 zoons) 

r 

Tengevolge van het verraad van denzelfden SS-er werd in de 
nacht van 4 op 5 December eveneens huiszoeking gedaan door 
de Duitse Politie en SS bij de familie van der Zee. 
Van dit grote gezin van elf kinderen waren verschillende 
zoons medewerker van onze groep. Speciaal één echter, An· 
ton, was door den SS-er aangewezen als illegaal werker. Het 
was dan ook om hem te doen. 
Hij werd echter niet gevonden, daar hij die nacht met nog een 
broer en een onderduiker, die zich ook bij v. tl. Zee bevond, in 
de vissersboot sliep, die achter de woning in de haven lag. 
Twee andere zoons met een schoonzoon, die meenden weer 
met een razzia te doen te hebben, hadden zich verscholen in 
een schuilplaats onder de ·vloer en werden helaas gevonden. 
Het gehele gezin tot de kleinste jongen van veertien jaar toe 
weigerde echter standvastig te vertellen, waar Anton zich be
vond. De Duitsers, woedend door het lange wachten en ver
geefse zoeken, maakten toen korte metten en namen Vader 
v. d. Zee met zijn beide zoons Willem en Hendrik en schoon
zoon gevangen. Nadat ze naar Brielle waren vervoerd, waar 
in de loop van de nacht nog verschillende personen naar bin
nengebracht werden, verraden door den SS-er, volgde de vol
gende dag een verhoor door de SD. Moedig bleven zij weige
ren ook maar iets los te laten over hetgeen hen bekend was 
over de illegale werkzaamheden van hun groep. En zij wisten
veel. De LO Voorne en Putten hadden vele medewerkers af 
kunnen schrijven indien deze mannen gepraat hadden. De 
schoonzoon werd losgelaten, omdat hij met zijn vrouw en kin
deren uit de stad kwam. De vader, Jan van der Zee met zijn
zoons zijn in de duinen van Rockanje met nog drie anderen 
uit Rockanje, allen gegrepen door het verraad van den SS-er, 
gefusilleerd, 6 Dec. 1944.
Uit hetgeen ons nog van hun laatste uren ter are kwam, mogen
wij aannemen, dat ze ten volle bereid waren om te sterven,
want toen zij vóór hun terechtstelling, door een Duitsen veld
prediker bezocht werden moest deze verklaren dat hij daar
niet meer nodig was. Zij gaven door hun psalmgezang een
kloek getuigenis van hun geloof.
Toen op de eerstvolgende Zondag in de Gereformeerde Kerk
te Zwartewaal e.en rouwdienst gehouden werd, kon de gemeente
zingen de Psalm die op de rouwkaart stond: 

Ps. 138 : 4. 

.Als ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
Schenkt yij mij leven. 
1s 't dat mijns vijands gramschap brandt, 
'Uw .rechterhand, 
Zal redding .geven, 
De 'J-leer is zo getrouw, als sterk, 
'J-lij zal zijn werk, 
'Voor mij vol-enden. 

• 'Verlaat niet, wat 'Uw band begon
0, Levensbron,
'Wil 'bijstand zenden.

Drie zoons moesten door deze gebeurtenis onderduiken. Na 
de bevrijding kwamen deze naar huis terug en namen het oude 
handwerk van hun vadèr, de visserij, weer op. Met hun boot 
gingen zij de rivier op om te vissen en hierbij liepen ze op een 
mijn. (5 Juni 1945). 
De botter zonk terstond. Door een wonder kwamen er nog 
twee levend af. Eén zoon, Arie, die aan de greep der Duitsers 
ontkomen was, liet hierbij het leven, na de gevaren als onder
duiker te hebben doorstaan. 
De weduwe trof ook nog deze slag. Acht kinderen mocht ze 
nog behouden. 
Wie peilt liet leed in deze oorlog geleden? 

BOB. 
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656 Harm. de Jonge, geb. 4-11-1917 te Vlagt
wedde, (gehuwd met 
G. M. Borgo); chauf
feur-monteur, wonende
Bel tstraat 18a, te Hip
polytushoef, van Aug. 
1944 tot de bevrijding 
ingesloten geweest in 
het concentratiekamp
Dachau-Ins.

657 Jan Rothuizen, geb. 4 Juni 1919, lang pl.m. 
1.89 m. Haar donker
blond. Donkerbruine 
ogen, gearr. door SD 

·te Achterveld 19 Dec.
1944. ()vergebracht 
naar Apeldoorn, daar
na Doetinchem en
begin Februari 1945
naar Neuengamme.
Was volgens particu
Iiiere berichten begin
April 1945 met de
evacuatie van het 
kamp, nog in leven.

656 Willem Lodewijk Hendrik Nagel, geb. 21 Sep
tember 1902 te Amsterdam, woonplaats Amers
foort, Borneoplein 2. 
Beroep belastingambte
naar. Gearr. te Laren 
midden Juni 1944. 
Vandaar gebracht naar 
Vught, na eerst 10 da
gen te Scheveningen te 
hebben vertoefd. Be
gin Sept. 1944 van 
Vught na.ar ()raniën
burg (Dl.). Hij schijnt 
gesignaleerd in de 
kampen ()raniënburg, 
Sachsenhausen, Neuen
gamme, Bergen-Belsen 
enz. ()p 25 Mei 1945 zou hij gezien zijn 
door den Heer Elshof te Deventer, ()kken
broekstraat 8. Volgens dezen zou hij met de 
Canadezen zijn meegevoerd. 
Zijn roepnaam was LO. In bezit van vals 
persoonsbewijs met de volgende valse gegevens: 
Willem de Vries, geb. te Amersfoort 21 Nov. 
1905, beroep Assistent boekhouder. Woon
plaats Amsterdam, Amstelkade. 

659 Mr. Samuel Willem Alexander Baron van 
Voerst van Lynden, geb. 29 Aug. 1904, Bur
gemeester van Gramsbergen, Schuilnaam: 
Commandant Fort Venus, 19 Maart 1945 in 
Neuengamme aange
komen en volgens vast
staande gegevens werk
te hij bij de Admini
stratie onder den Heer 
H. van Ketwich Ver

' schuur, ca. 10 April 
met een .klein trans· 
port van ca. 50 mede
gevangenen - meest 
Polen, Russen, Belgen 
en Fransen (geen Ne
derlanders) per 
vrachtauto(s) vandaar 
vervoerd. 
Sjgnalement: lengte pl.m. 1.88 M., lange nek, 
overigens slank, donkerbruine ogen, donker
bruin haar, hier en daar grijzend bij de sla
pen, glad geschoren, gaaf gebit, vastberaden 
mond, litteken op voorhoofd. Droeg op 10 
April goede hoge bruine laarzen, grijze kalot. 

660 Jacob Klaasjen Kaat, geb. 20 Mei 1 �07 te 
Alblasserdam, 8 Febr. 1943 naar Vught ver
voerd. 24 Mei 1944 naar Dachau. Van 
Dachau naar Buahenwald, begin April op 
transport naar Flossenburg en vandaar op 20 
April met bestemming Dachau geëvacueerd. 
()nderweg op 23 April door de Amerikanen 
bij liet dorp Untertraubenbach (aan -de Re
gen) in Beieren bevrijd. Het laatst gesigna
leerd op 6 Mei in het barakkenkamp van 
het vliegveld te Cham (ziekenbarak) aan de 
Regen (zijrivier van de Donau). Hij was toen 
totaal uitgeput en yerzwakt. 

661 Ary Franciscus Bubbennan, geb. 5-1-1924 te 
Buitenzorg, Ned. Herv., werkte onder de 
naam Adriaan Bakker 
te Schiedam (leider 
Dick Riemers), gearr. 
14 Jan. 1945, naar 
Scheveningen gebracht; 
op 6 Maart 1945 naar 
Amersfoort tot 15 
Maart 194 5. Daarna 
Neuengamme. Zijn 
Moeder heeft van hem 
persoonlijk het laatst 
bericht ontvangen uit 
Amersfoort. (Schutz-
häftling nr. 15227-
Block II). Zijn Vader 
Dr. Corn. Bubbennan is in Neuengamme 
overleden. 

KORT VERSLAG VAN DE BUREAUVERGADE

RJNG DER G.A.C. VAN 28 MEI 19\6. 

De tentoonstelling "Weerbare Democratie", 
welke thans te Rotterdam wordt gehouden, 
zal daarna naar het BuitenJ.aI\.d worden 
overgebracht; besprekingen zijn o.m. gaan
de met de verzets-organisatie in Tsjecho
Slowakije. 
De delegatie der G.A.C., die het congres van 
de "Union Internationale de la Resistance" 
te Praag op 8, 9 en 10 Mei 1946 heeft bijge
woond, heeft uitvoerig verslag uitgebracht 
van zijn bevindingen. Mede door de Neder
landse Vertegenwoordiging is dit Congres 
behoed voor afdwalingen op politiek terrein 
maar onze delegatie is wel van oordeel, dat 
dergelijke congressen steeds het gevaar 
lopen, zich met de politiek te gaan bemoei
en, dan wel uitlopen op vrijwel zinloze be· 
sprekingen. Aan den Minister van Buiten-, 
landse Zaken, op wiens verzoek de G.A.C .. 
een delegatie naar Praag zond, zal worden 
gevrqagd, of hij het internationaal contact 
van het Nederlands Verzet ook in de toe
komst op prijs blijft stellen. 
Als datum voor de 'piechtige slotzitting der 
G.A.C. wordt bepaald Woensdag 24 Juli 
1946, een dag na de opening der nieuwe 
Volksvertegenwoordiging. 
Besloten wordt om de wensen, die onder de 
oud-illegale werkers leven, en waaraan nog 
niet is voldaan, schriftelijk aan de nieuwe 
Regering mede te delen en een afschrift 
daarvan te zenden aan de Kamerleden. 
Een commissie van enkele leden der G.A.C. 
zal aan de plenaire vergadering worden 
voorgesteld voor de liquidatie na 24 Juli 
1946; dan zull�n geen nieuwe quaesties in 
behandeling worden genomen. 
De positie der G.O.I.W. na de liquidatie van 
de G.A.C. komt eveneens ter sprake; dan 
zal niet meer kunnen worden gesproken van 
een adviescommissie van het voormalig 
verzet in Nederland, maar alleen van een 

·organisatie van oud-illegale werkers, zoals
die zich in een bepaalde vereniging heb
ben verenigd.
Besloten wordt een "witboek" samen te stel
len, waarin de werkzaamheden der G.A.C.
zullen worden beschreven.
Nogmaals komt de, zuivering van den Ho·
gen Raad aan pe orde; mededeling wordt
gedaan van een binnengekomen schrijven
van Prof. Kollewijn, waarin deze verklaart
geheel met onze zienswijze in te stemmen;
de samenspreking met den Minister van 
Justitie over deze aangelegenheden kan 
thans spoedig worden verwacht.

A. M.

ADVERTENTIES 

Geboren 31 Mei 1946: 

HENDRIKA PETR()NELLA 

Dochter va�: 
Ir. H. van Riessen 
H. van Riessen-van Dongen Torman. 

Met grote dank aan de� Heere, geven wij U kennis 
van de geboorte van onze Dochter 

ANNEMA�IE 

Ede, 18 Mei 1946. 
Burg. Prinslaan 49. 

J. Sprey 
H. A. Sprey-Zwart 

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank 
mede namens wederzijdse ouders," voor de vele blij� 
ken van belangstelling voor en tijdens ons huwelijk 
ondervonden. 

Garijp, Mei 1946. 

T. v. d. Laan (Jopie)
J. v. d. Laan-de Vries. 

()ud-il_egaal werker, oud 22 _ïaar, dip!. boekhouder, 
zag . zich gaam� geplaatst m autotransportbedrijf, 
tenemde geheel m het vak te worden opgeleid. Brie
ven onder nr. 173 a. d. blad. 

Groot modem Tandtechnisch Laboratorium in het 
Westen der Lands vraagt 

TECHNICI 
voor de Goud-, Staal- en Prothese-afdeling. Brieven 
onder nr. 170 a. d. blad. 

In bloemenzaak in Amsterdam wordt gezocht een 
jonge kracht, volkomen betrouwbaar, en goede refe
renties, in het bezit van vak- en middenstands
diploma. Voorwaarden zeer gunstig. Condities na
der overeen te komen. Brieven onder nr. 171 a. d. 
·blad. 

()ud-L()-er, ex-pol. gevangene, zoekt in verband 
met gezondheid, lichte buitenwerkzaamheden, on
verschillig wat of waar. Brieven onder nr. 172 a. d.
blad.

Gedenkboek over overval gevangenis Leeuwarden. 
()p bestelling: f 7.50. 
Bestellingen aan: P. G. ()berman, Woudpoort E 44, 
Dokkum. 

Wie helpt? Koerierster K.P. en vriendin, zoeken 
gemeubileerde zit- of zit-slaapkamer (zonder pen
sion) te Amsterdam of naaste omgeving. Brieven 
met prijsopgaaf onder nr. 174 a. d. blad. 

Ex-politiek gevangene, die tengevolge van zijn ver· 
blijf in Duitse concentratiekampen reeds vanaf de 
bevrijding ziek is, vraagt zijn oud- ill. collega's een 
adres, waar hij voor zijn verzameling postzegels van 
diverse landen zou kunnen krijgen. Misschien zijn 
er collega's, die postzegels dubbel hebben en deze 
willen missen. Kosten worden gaarne vergoed. Brie
ven onder nr. 175 a. d. blad. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 
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HULP AAN ONDERDUIKERS 
• 

* PRAAG
In de week van .5-11 Mei 

1946, werd te Praag een 

congres gehouden van de 

U.1.R .. de internationale Ter

zetsbeweging.
REIS- EN CONGRESINDRUKKEN 

DE ENTOURAGE. 

Het begon al goed bij onze aankomst in P�g. 
Er was een grote manifestatie (het Tsjechische volk 
is blijkbaar dol op manifestaties) ter gelegenheid 
van de herdenking van de gevallenen in het ver
zet. Er was geen doorkomen aan en we bleven du, 
staan kijken en luisterden naar het abacadabra, 
dat door de luidsprekers klonk, die bijna aan 
iedere lantaarnpaal gemonteerd waren. 
Om ons een beetje op de hoogte te stellen, wend
den we ons in het Frans tot een politieagent. Toen 
hij dit niet bleek te verstaan, probeerden we het 
in het Duits ...... , waarop een "stille" zich met nog 
iemand bij het gezelschap voegde, de gezichten be
trokken en onze passen opgevraagd werden. Het 
zag er bedenkelijk uit. N\l vele discussies in een. 
onverstaanbare taal, was men tenslotte ongeveer 
tevreden gesteld. Even later kreeg Prof. v. Rooy 
een harde klap op zijn hoofd. Hij bleek zijn hoed 
opgehouden te hebben, toen er een vaandel voor
bijtrok. Een uur later in het hotel aangekomen 
bleek tenslotte zijn portemonnaie gerold te zijn. 
Dat was om er in te komen. Maar eerlijkheids
halve moet er bij gevoegd worden, dat dit ook de 
enige slechte ervaringen 'Waren, die we in Tsjecho
Slowakije hadden. 
Een merkwaardig volk. In vele opzichten gelijkend 
op het Nederlandse, behalve dan, dat het veel 
minder critisch is en veel. hoffelijker en vriende
lijker. In dit opzicht zou het wellicht te vergelij
ken zijn met het Belgische volk, ware het niet, dat 
de Tsjechen hun afspraken ook nakomen. 
Op een verbluffende en beschamende wijze zijn 
we een week lang omringd door de zorg van de 
Tsjechische delegatie. Niets was te veel, niets was 
onmogelijk. Stond iemand alleen, dan was er on
middellijk een begeleider, die zich aanbood om 
een en ander van zijn prachtige stad te laten 
zien. Recepties, concerten, opera's, tochten, inko
pen, alles was mogelijk en georganiseerd. 
Het zal den lezer interesseren, hoe de situatie in 
het land is. Verwoest is er weinig, maar de Duit
sers hebben niet nagelaten ook dit welvarende 
volk leeg te plunderen. Op voedselgebied en op 
het prijzengebied in het algemeen is de toestand 
ongeveer in overeenstemming met die bij ons. Men 
is zoals bij ons druk bezig aan het herstel van wat 
de Duitsers aan schade berokkend hebben. De 
eigenschappen van dit volk lenen zich daar uit
stekend toe. Het is intelligent en zeer technisch 
aangelegd. 
De politieke situatie van het volk is in een week 
tijd moeilijk te beoordelen. Men krijgt de indruk, 
dat de poljtieke tegenstellingen daar veel minder fel 
zijn dan bij ons, dat het volk op realistische wijze. 
rekeniTig houdt met het feit, dat het ingeklemd zit 
in de Russische invloedssfeer, zodat het door 
vriendschappelijke betrekkingen en conct,,;, 
poogt zijn interne democratische vrijheid te bewa
ren. Over sommige onderwerpen wordt wel op be-

dekte toon gesproken, maar uit het feit, dat men 
toch ugt, wat men denkt en dat de delegatielçden 
vrij waren zich te bewegen, waar ze wilden, valt 
af te leiden, dat daar noi ieen sprake is van een 
dictatoriale orde. 

HET C O N GRES 

DE VOORMALIGE ILLEGAL1TEIT. 

Op dit congres is ons bij vernieuwing de proble
matiek van de oud-ille011iteit duidelijk geworden. 
Er zijn maar twee wegen voor de voormalige ver
zetsbewegingen. 
Of ze liq�ideert zich en dringt haar mannen i• 
de politieke partijen, om daar een louterings- en 

5000 bezoekers

komen er blijkens binnen� 

gekomen opgaven zeker 27 Juni 

te Zeist op de landelijke 

HERDENKINGSDAG 

Gaf U zich reeds op? 

• 

zie ook de mede- · 
delingen op blz. 3 

verjongingsproces door te zetten, of ze continueert 
zich als oud-illegaliteit. 
De eerste weg is de onze. Om die te kunnen be
wandelen, moeten van twee zijden handen uitge
stoken worden. De oud-illegale werker moet wil
len en zijn partijleiding moet begrip tonen en 
willen. 
De practijk hiervan in Nederland is geweest, dat 
incidenteel de oud-illegale werkers zich hier en 
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daar een weg gebaand hebben in hun partij en 
invloed kregen, dat overigens de politieke partijen 
voor dit probleem practisch geen begrip bleken 
te he ben, behalve...... de communistische partij. 
De tweede dag leidt naar Praag. Die weg splitst 
zich te eniger tijd. Of wel de georganiseerde ver
zetsbeweging isoleert zich en gaat leven in een 
kanker- en Don Quichottesfeer, of wel een politie
ke partij schuift er haar pionnen in en gebruikt 
de verzetsbeweging verder als klankbodem voor 
haar politieke doeleinden. 
De geschiedenis, lezer, speelt haar onverbiddelijk 
spel ook met de verzetsbeweging. De geschiede
nis schakelt uit, wat geen levenskracht meer heeft. 
Als verzetsbeweging bloedt de oud-illegaliteit on
herroepelijk dood. 
Men •kan een schijn wekken door de leidende or
ganen in takt te houden, maar die spreken dan 
voor zichzelf en niet uit het levend en stuwend 
fundament der organisatie met name actieve leden. 
Dat bleek ter conferentie maar al te duidelijk. 
Men sprak er voor zichzelf. Er waren thuis geen 
leden, wie men verantwoording af moest leggen. 
Er zijn er, die wanhopig tegen dat leegbloeden wor
stelen. Zij willen de sterke band van mannen en 
vrouwen, die elkaar onherroepelijk vertrouwden, in 
stand hoµden; zij willen deze omgang niet mis
sen. Dit alles helpt U niets. Hoe wreed 't ook 
lclinken mag, er is geen weg meer (tenzij een ver
keerde) dan het vriendschappelijk contact tussen 
de oud-illell'alen, zonder verzetsactiviteit, want 
zonder illegaal werk. 
Daarom moest Praai dwaasheid zijn en 111trd 
Praai dwaasheid. 

'T SPEL. 
't Zal de lezer interesseren, h� die dwaasheid 
zich daar ontrolde. Er waren vijf delegaties: de 
Franse, de Belgische, de Deense, de Tsjechische 
en de Hollandse. De eerste met zes man, de 
tweede en derde, ieder met één, de vierde uit de 
aard der zaak onbeperkt bezet en de vijfde met 
vier man. 
De Franse en de Hollandse delegatie stonden nu 
over het algemeen lijnrecht tegenover elkaar. Van 
de Franse delegatie (en van de Tsjechische) kwa
men de plannen, die met enthousiasme door de 
overigen, uitgezonderd onze delegatie, ontvangen 
werqen. Dan begon 't spel. De Hollandse critiek 
kwam los. Formeel, omdat wij een beperkt man
daat hadden en dus b.v. geen resolutie, die ook 
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maar naar politiek rook, konden aanvaarden. Ma
terieel, omdat we betoogden, dat b.v. dit congres 
geen oordeel kon vellen over het Neurenberger 
proces en de geallieerde bezetting in Duitsland 
(waartegen de Fransen scherpe resoluties wilden 
doen aannemen). Eerst waren de Hollanders de 
lastige dwarsdrijvers, maar gaandeweg begon het 
oncritisch enthousiasme plaats te maken voor het 
nuchtere verstand. 
Aan 't eind ·van de bespreking werde� dan toch 
de Hollandse voorstellen maar overgenomen; 

RESULTAAT. 

Op deze wijze wei:d een inhoudsvolle resolutie ont
zenuwd en uitgehold. Wat overbleef, was een in 
algemene termen vervat appèl op het wereldge
weten. U heeft 't gelezen in de kranten. Deze 
ontzenuwing was op zichzelf geen verlies. Integen
deel, wie er aandacht voor heeft, hecht meer 
waarde �an een bezonnen en critisch gestelde pro
clamatie, dan aan een hartstochtelijk onverant
woord stuk. 
Intussen moet men zich bewust zijn, dat zo'n be
roep in algemene bewoordingen niet ieder jaar 
weer opgesteld kan worden. 
Verder werd door de Tsjechen een plan ontworpen 
om de verzetsslachtoffers, d.w.z. de nagelaten be
trekkingen in Europa met elkaar en met de U.I.R. 
in contac,t te brengen, en zooals uit het plan bleek 
werd deze onderafdeling een belangrijke politieke 
taak toegedacht. De resolutie, die men hierover 
wilde doen aannemen, werd op dezelfde wijze 
door de Hollandse delegatie "uitgekleed". Ook 
hier bleef niet veel over. 
Tenslotte werd een resolutie aangenomen om via 
het U.I.R. culturele uitwisseling in verband met 
het verzet te bevorderen. Deze uitwisseling is mo• 
gelijk binnen het raam van wat wij ons nog als 
taak denken en het is ook zeer wenselijk. Daarom 
vond dit ontwerp bij onze delegatie geen bezwaren. 

DE CONCLUSIE. 

Men zou kannen beweren, dat de Hollandse dele
gatie met succes in Praag geopereerd heeft en dat 
ze niet moet nalaten ook de volgende keren pre
sent te zijn (ieder jaar zal een congres gehouden 
worden). Daarbij moet men echter twee dingen 
goed in het oog houden. In de eerste plaats is er 
thans nog een, zij het oppervlakkig contact tus
sen de vertegenwoordigende organen der illegali, 
teit in Nederland en de oud-verzetslieden. Dat 
contact zal volgend jaar niet meer bestaan, tenzij 
dan in een gezelligheidsvereniging of reunisten
organisatie, waar geen plannen gemaakt kunnen 
worden. In de tweede plaats moet men niet ver
geten, dat het optreden van de Hollandse dele
gatie bijna uitsluitend negatief was. Ze probeerde 
het congres binnen de perken te houden. Dat dat 
ditmaal gelukt is, bewijst niet, dat het een volgend 
maal zal lukken. De praktijk is nu eenmaal zo, dat 
de man, en in dit geval de delegatie, die zuiver 
negatief is, het op de �uur altijd af moet leggen 
van hen die positieve plannen hebben. De eerste 
is een rem op de wagen van de tweede. Men kan 
niet blijven remmen. Wij waren er in Praag van 
overtuigd, dat wanneer het congres meer vergader
tijd had gehad en bijvoorbeeld nog een week lan
ger geduurd had, het succes niet aan onze zijde, 
maar aan de zijde van de Franse delegatie geweest 
zou zijn. 
Waar men het volgend jaar niet meer met de oude 
koek van dit congres op het programma kan ko
men en er in resoluties, gesteld in algemene en 
vage bewoordingen niet veel sortering is, zal het 
congres dan met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid in de politieke hoek gedreven wor
den, met of zonder een Hollandse delegatie. 
Wanneer men, hoe goed de bedoelingen overigens 
ook mogen zijn (en wij twijfelen niet aan de 
goede bedoelingen) dwaasheden uit wil halen, dan 
maar zonder Hollandse vertegenwoordiging. 

H. V. R. 

DE TOEKOMST VAN ONS LAND 
IN HANDEN VAN DE JE LJ G D Zondag 5 Mei hield H.K.H. Prinses Juliana

de volgende rede voor de radio, die wij
hier, wegens zijn belangrijkheid, geheel uit 
,,Commentaar" overnemen. 

"De '.Nederlandse jeugd is in de oorlog op een
zware proef gesteld - en zij beeft deze goed
doorstaan. De omstreeks twintigjarigen bleken, 
dank zij '.Nederland's traditie, reeds zoveel eigen
richting te hebben, dat zij vaak zelfstandig en
doelbewust voor de handhaving van de hoogste 
vaderlandse waarden konden werken. 'Hun idea
lisme 'bleek diepgeworteld en zeer sterk te zijn: een 
duidelijk bewijs voor de vitaliteit van ons volk, 
een duidelijk bewijs dat het ondanks zijn lange 
historie en oude cultuur nog allerminst aan bet 
verdorren is. 
De gedachte aan alle offers, die Nederland's jeugd 
zo spontaan heeft gebracht, vervult ons met gro
te trots - de gedachte aan zijn zeer zware ver
liezen, nauurlijk juist van de besten, met weemoed. 
Ondanks alle verschrikkingen van de bezettings
tijd was er in die periode zeer veel schoons; en 
het allerschoonste was misschien wel de zelfop
offering van Nederland's jonge zonen en dochters, 
die hun vaderland meer lief hadden dan hun le
ven, die voor onze Nederlandse gemeenschap hét 
hoogste wilden geven. 
Hoeveel voorbeelden zijn er niet uit de bezettings
tijd van jongelieden, die op wonderbaarlijke wijze 
dingen tot stand brachten, die zelfs in een vrije 
maatschappij ongelooflijk lijken? Wij denken bij
voorbeeld aan dien twintigjarigen jongeman, die 
een van Nederland's landelijke verietsgroepen or
ganiseerde, daarna zich wierp op de verzorging 
van honderden joodse landgenoten, die met de 
dood bedreigd werden, vervolgens een illegaal 
maandblad oprichtte, dat al spoedig een van de 
grootste in Nederland werd, en daarna een twee
de blad tot stand bracht, dat over de Duitse grens 
tot in de kampen van Nederlandse dwangarbei
ders werd gesmokkeld. 
Hem moeten wij thans in de kring der levenden 
missen. 
Of wij denken aan die zes jongemannen uit Delft, 
die gezamenlijk een lange reeks sahotagedaden 
uitvoerden, waarvan het tot zinken brengen van 
een Duitse oorlogsbodem in de Rotterdamse ha
ven wel het stoutste stuTé was. 
Of wij denken aan die moedigen, die in 1945 uit
trokken om de politieke gevangenen uit de gevan
genis te Rotterdam te bevrijden. 

Eindeloos zou ik zo kunnen doorgaan - ein
deloos zou ik voorbeelden kunnen aanhalen, 
die tot grote dankbaarheid en vreugde, en 
tegelijkertijd tot grote droefheid aanleiding 
geven. 
Konden wij toch al deze krachten op dit mo
ment nog bij ons hebben, nu ons vaderland 
weer een toekomst heeft, nu er weer hoop, 
nu er weer leven is. Maar neen, wij moeten 
tal!oQze jongemannen en vrouwen van dit 
formaat juist nu missen! 
Doch er is ook wel iets overgebleven van al 
dit goede. Mogen zijzelf er niet meer zijn, de 
geest waarin zij werkten en waaruit zij hun 
kracht putten, is er immers nog. Dàt heeft 
deze oorlog ons toch juist geleerd, dat deze 
geest, deze Nederlandse geest, nog levend is! 
Daarom wil ik op dit moment van herdenking 
de blik naar de toekomst wenden. Ofschoon 
mijn gedaçhten met even warme sympathie 
uitgaan naar de jongeren in Oost en West, wil 
ik mij thans in het bijzonder richten tot de 
jongeren in Nederland. 
Men kan tegenwoordig steeds lezen, dat de 
teleurstellingen na de bevrijding zo groot wa
ren. Dat is juist, en dat is begrijpelijk. Onze 
verwachtingen waren zo hoog gespannen, dat 
zij niet te vervullen waren in de waanzinnige 
chaos, die de vijand ons achtergelaten had. 
Juist de jongeren, die tevoren met eigen mid
delen zo snel en zo succesvol hadden kunnen 
werken, voelden zich hierdoor ontgoocheld. 

TELEURSTELLING. 
Zij wilden niet aanvaarden, dat, nu de vijand ver
dreven was, nu ogenschijnlijk alle obstakels ver
nietigd waren, hun idealen niet in vervulling kon
den gaan met dezelfde snelheid waarmee zij ge
wend wa�en handelend op te treden. Er is iets 
moois in dit niet-aanvaarden van een teleurstelling, 
maar het is tegelijkertijd gevaarlijk. Juist in de pe
riode van noodzakelijke opbouw kwam bij velen de 
reactie: Zij wilden alles liever dan de naar hun 

gevoel te trage ontwikkeling in hun eigen land 
meemaken. Zij wilden naar andere landen, zij 
wilden activiteit, zij wilden weg uit de kleine 
kring, waarvoor zij zo hard gestreden hadden, 
maar die hun nu zo eng toescheen. 
Dit alles is zo begrijpelijk, bet is niet meer dan
natuurlijk zelfs, maar toch moeten wij deze ge
voelens kwijt zien te raken. Ons' vaderland was in 
hoge nood, het werd gered, dank zij de hulp van 
onze bondgenoten en onze eigen geestkracht. 
5ltaar juist na die redding bleek pas boe boog die 
nood eigenlijk was, en boe lang het zou duren 
aleer de diepe materiële en morele wond geheeld 
zou zijn. 

Op de ouders rust de verantwoordelijkheid hun 
kinderen te steunen in het besef, wat dit alles in 
de praktijk van het leven mee moet brengen en 
hen niet alleen te laten in de stormen van het 
naoorlogse bestaan. 
Naast de ouders hebben ook de scholen de plicht 
de jongeren te helpen uit te groeien tot mensen 
van karakter, hen duidelijk voor ogen te stellen, 
dat zij later moeten stáán voor hun levenstaak, 
dat zij mensen moeten worden op wie men kan 
rekenen, aan wie men men wat heeft. 

Maar bovenal zijn het de jongeren, die de 
toekomst in handen hebben. Zij vormen de 
schakel met de ontelbare geslachten, die na 
ons komen. Wat zij doen is beslissend voor 
de tijd, die voor ons ligt. Van hen wordt ver
wacht, dat zij nu aanpakken. 
Dicht bij huis ligt voor velen een belangrijke 
taak. 

Waarom moeten moeders van grote gezinnen zich 
overwerken? 
Waarom kunnen zij nergens hulp vinden, terwijl 
talloze meisjes dromen over het uitvliegen naar 
verre landen? 
Waarom zijn de losse karweitjes tegen oneven
redig hoge lonen zo in trek en schuwen velen 
een opleiding tot een vak, waarbij zij zich moeite 
moeten geven, maar dat uiteindelijk arbeidsvreu -
de geeft en een basis voor het leven vormt? 
De band aan de ploeg te slaan en vreugdevol ar
beiden, vormt niet alleen een basis voor het leven 
van ieder afzonderlijk, maar tevens een funda
ment voor onze samenleving nu en in de toe
komst. Juist nu hebben wij onze jeugd zo nodig, 
bard nodig. '/Joor de dag van vandaag, voor de 
toekomst, die voor ons ligt en die moeilijk zal zijn 
in vele opzichten. Jdoeilijk, docb tegelijk vreug
devol, omdat wij zeker weten dat '.Nederland ver
jongd zal herrijzen. 
Standvastig moeten wij allen nu blijven, even 
standvastig als in de jaren van onderdrukking, toen 
de schone woorden uit het 'Wilhelmus diepere zin 
voor ons kregen, 

"Standvasticb is gebleven
Jdijn hert in tegenspoed." 

Aan onze abonne's 

Van het eerste verschijnen van ons weekblad af 
hadden we niet op een langdurig bestaan ge
rekend. Gezien de ontwikkeling van de toe
stand (ons Gedenkboek vraagt nog enige tijd) 
zijn we verplicht om ons blad te laten voort
bestaan. 
We hadden bij de aanvang gemeend een ge
deelte der aan de uitgave verbonden kosten voor 
onze rekening te mogen nemen. Nu we, zolang 
de toestand niet ideaal is, blijven bestaan, zijn 
we genoodzaakt om de abonnementsprijs met 
ingang van 1 Juli 1946 te verhogen tot f 1.50 
per kwartaal. 
We verzoeken onze abonné's, die reeds voor 
het 3e en 4e kwartaal gegireerd hebben, het 
aanvullend bedrag van f 0.25 per kwartaal te 
storten op ons gironumer Nr. 109588. 

1e. Nieuwe abonnementen kunnen op iedere 
datum ingaan, ook voor zover voorradig, 
van terugwerkende kracht. 

2e. Abonnementen kunnen voortaan alleen 
aan het einde van ieder kalenderkwartaal 
vervallen. 



WAARSCHUWING 
TEGEN BEDELPARTIJEN 

'.Het '.Ministerie van Sociale Zaken deelt mede: 
' 

Het is in de laatste tijd gebleken, dat talrijke Ne
derlanders zich niet ontzien brieven naar Amerika 
en andere landen te zenden, waarin zij klagen 
over misstanden en onbillijkheden bij de verdeling 
der uit het buitenland ontvangen relief-goederen, 
terwijl zij daaraan veelal particuliere steunaan
vragen verbinden, welke het karakter van bedel
partijen dragen. Het behoeft geen betoog, dat deze 
handelwijze, welke de Nederlandse naam in het 
buitenland onberekenbaar schaadt, volstrekt moe
ten worden afgekeurd. 
Indien men bezwaren heeft tegen het beleid van 
een der met de verdeeling dezer goederen be
laste instellingen, dient men zich in de eerste 
plaats tot de betrokken instellingen zelve te wen
den, baat dit niet en meent men zijn grieven op 
deugdelijke gronden te kunnen handhaven, dan 
kan men zich terzake wenden tot het Ministerie 
van Sociale Zaken, uiteraard met vermelding van 
namen en feiten. Aangezien het hier voornamelijk 
klachten betreft inzake toewijzing van uit het bui·· 
tenland ten geschenke ontvangen kleding, schoei
sel en huisraad, waarmede uitsluitend de Stichting 
Nationale H.A.R.K. is belast, moge in het bijzon
der omtrent de werkzaamheden van laatstgenoem
de organisatie het volgende naar voren worden 
gebracht. 

Tot heden heeft de H.A.R.K. ruim tien millioeo 
stuks. goederen uit het buitenland ontvaI?�en en 
onder de bevolking verdeeld. AanvankehJk, tot 
October 1945 is dit buitenlandse reliefgoed uit
sluitend naar 1de z.g.n. noodgebieden gegaan, d.z. 
die streken, welke bijzonder door het oorlogsge
weld waren getroffen. Na die datum heeft men 
ook het overige deel van Nederland, althans voor 
wat betreft kleding en schoeisel, in de hulpverle
ning betokken al wordt bij de procentsgewijze ver
deling altijd extra rekening gehouden met de nood
gebieden. Alleen al in deze noo_dge�ieden was 
volgens de cijfers van het Comm�ssariaat Nood· 
voorziening zestig millioen stuks dringend gewenst. 
Toch moest en moet ook nu nog de rest van Ne
derland enigszins worden geholpen. De arbeiders, 
kleine middenstanders en soortgelijke categorieën 
hebben het immers wel bijzonder zwaar te verant
woorden op kledinggebied. De slijtage neemt 
hand over hand toe, en aangezien de binnen
]andsche productie van textiel enz., nog niet op 
het vooroorlogse peil is gekomen kan de Dis
tributiedienst nog steeds niet in de bestaande be
hoeften voorzien. Aller ogen richten zich bijge
volg naar de H.A.R.K., die immers zoveel uit het 
buitenland krijgt, en deze H.A.R.K., is er nu een
maal niét op berekend, om aan die ontzaggelijke 
vraag te voldoen. Zij kan slechts trachten de 
ergste noden op het gebied van kleding, schoeisel, 
huisraad enz. te lenigen en is uit de aard der zaak 
gebonden aan de hoeveelheden, welke zij uit het 
buitenland ontvangt. Dat nu ook de H.A.R.K. 
niet bij machte is om geheel afdoende te helpen, 
wekt ontstemming. Men krijgt achterdocht en die 
achterdocht wordt gevoed doordat inderdaad in 
het grote H.A.R.K.-apparaat, met zijn ongeveer 
10.000 medewerkers - waarvan slechts een zéér 
klein percentage gesalarieerd wordt - wel eens 
verkeerde dingen zijn gebeurd, doordat enige me
dewerkers zwak in hun schoenen bleken te staan, 
en voor de verleiding zijn bezweken. De Justitie 
heeft onmiddellijk ingegrepen en het Ministerie 
van Sociale Zaken heeft in volledige samenwer
king met de H.A.R.K.-leiding alle maatregelen 
getroffen, teneinde verdere onregelmatigheden te 
voorkomen. 
Afgezien echter van deze betreurenswaardige han
delingen, waaromtrent mén zich van een oordeel 
moge onthouden zolang de zaak nog "onder den 
rechter" is, is uit het onderzoek van Sociale Za
ken komen vast te staan, dat de bedoeling der 
buitenlandse gevers zeker tot haar recht is geko
men, en dat voor een verguizing van het H.A.R.K.
apparaat, dat aan het Nederlandse volk in nood 
zovele diensten heeft bewezen en nog bewijst, geen 
aanleiding bestaat. 
Voor het overige moge nogmaals een ernstig be
roep worden gedaan op het publiek om het euvel 
der bedelklachten naar het buitenland met kracht 
te helpen bestrijden, met het oog op de ernstige 
schade, welke door dergelijke klachten aan de 
Nederlandse naam in den vreemde wordt berokkend. 

2)..e <Jedeni6.o.e/teo.,nmiuie 

f'l'W.e,t liet � w.eten ! 

HERDENKINGSDAG TE ZEIST 
OP 27 JUNI 

Allereerst een correctie op de mededeling 
in "De Zwerver" en "De Vrije Stem" van
1 Juni. Aangekondigd was, dat de nabestaan
den onzer gesneuvelde vrienden speciaal 
uitgenodigd zouden worden, en indien enigs
zins mogelijk per auto afgehaald en thuis
gebracht. Dit plan, hoe goed ook bedoeld, 
kan geen doorgang vinden. In de eerste 
plaats hebben wij niet alle adressen van de 
nabestaanden van onze gevallenen, zodat bij 
een persoonlijke uitnodiging waarschijnlijk 
enkele mensen niet zouden worden bereikt. 
Daarom nodigen wij op deze plaats, deze 
mens.en in het bijzonder uit. Op de Her
denkingsdag kunnen de nabestaanden, in
dien zij dat wensen, gebruik maken van· 
stoelen, die voor hen worden gereserveerd. 
Ook het plan om hen per auto· af te halen 
moet worden opgegeven, daar de meeste 
districten per autobus de Landdag komen 
bezoeken. Een dringend beroep daarom op 
al onze plaatselijke leiders, speciale aan
dacht aan deze mensen te besteden. 
Officiële autoriteiten worden niet uitgeno
digd, alleen vertegenwoordigers van andere 
oud-illegale organisaties en vooraanstaan
de personen uit de kringen van l:et verzet. 
Zeer waarschijnlijk zal ook Z.K.H. Prins 
Bernhard, de oud-commandant der B.S., een 
gedeelte van de herdenkingsdag bijwonen. 

· Het programma van de Herdenkingsdag
wordt in een volgend nummer van De Zwer
ver gepubliceêrd, maar wij delen U nu reeds
mee, dat o.a. zullen spreken: Victor, Bob of 
Sjef K.P'., Wi'm F.C., Clara, Henk en Frits de
Zwerver. Op het terrein zal een grote con
sumptietent verrijzen, hoewel elke bezoeker
zijn eigen maaltijd zal moeten meebrengen.
Van Utrecht naar Zeist zullen extra trams
rijden. Een nauwk�urige schets van het
terrein en hoe dit te bereiken zult U ook
in het volgend nummer van de Zwerver
vinden. Een gedeelte van de Herdenkings
dag zal per radio worden uitgezonden,
terwijl · 's avonds een radio-reportage van
drie kwartier wordt gegeven. Uitgebreide
verkeersregelingen zijn reeds door de Zeis
ter politie voorbereid. 150 padvinders zullen
in Zeist de weg wijzen. Voor een behoor
lijke geluidsinstallatie wordt gezorgd. Het
muzikale gedeelte wordt verzorgd door

\ de Kon. Zeister Harmonie. Reeds vermeld·
den wij in het vorig nummer van de Zwer
ver, dat A. den Doolaard zal declameren. 
'Penslotte nogmaals een dringende oproep 
aan hen, die zich nog niet opgaven, maar 
wel denken te komen; ook zonder per11oon
lijke aanmelding zult U de Herdenkingsdag 
kunnen bijwonen, maar in verband met te 
nemen maatregelen moeten wij ongeveer 
weten, hoeveel bezoekers te verwachten 
:dfn. 

�--�· 

"DE TERRORIST" geopend 

Zo heeft dan de Friese KP na de volbrachte oor
logstaak en na de afwikkeling van de zaken in 
de na-oorlogse tijd, aandacht geschonken aan de 
tierelantijntjes des levens. 
Een tierelantijntje is immers een recht lijntje met 
een kronkeltje. Ter afwisseling van het rechte 
lijntje des dagelijksen levens komt er het kron
keltje van de vacantie. 
De KP-ers hebben �n de afgelopen jaren nimmer 
de tijd gevonden voor een rustperiode. Velen van 
hen· hebben een paar weken rust broodnodig en 
toen de KP-ers elkaar beloofden, om, mocht iemand 
komen te vallen, de zorg voor de achtergeble
venen op zich te nemen, hebben zij zich stellig 
voorgenomen heel goed. voor die achtergeblevenen 
te zorgen. 
Om deze redenen ging van de leiding van de oud
KP in Friesland het initiatief uit een rast- en 
vacantiehuis in te richten. tv,1.et de oude voorva
rendheid werd de zaak aangepakt. Eerste vereiste 
was een onderdak. Dat werd gevonden in de dui
nen bij Nes op Ameland. De oude medewerker 
Vander, die thans burgemeester van Ameland is, 
verleende zijn bemiddeling en dus kwam een uit
gewoonde Duitse barak in het bezit van de KP. 
Vanaf half April tot eind Mei werd door de ex
koeriersters Ans en Janny en een groot aantal 
timmer- en schilderlieden van de barak een be
woonbaar tehuis gemaakt. Anderen werkten op het 
"continent" en haalden geld en materiaal overal 
vandaan, Frans schilderde op een groot wit bord 
,,De Terrorist", aan twee masten werden de Ne
derlandse en de Friese vlag gehesen en zo kon 
op 1 Juni j.l. de tent officieel geopend worden. 
Met de "Generaal Kruis" kwam een gezelschap, 
vertegenwoordigende de diverse Friese KP, de 
BS en de pers over een woelige Waddenzee naar 
Ameland gevaren. De autobus bracht de Ameland
vaarders naar "De Terroristu. 
De opening zou een enigszins plechtig karakter 
dragen, maar natuurlijk weigerde de sleutel op 
't kritieke moment de deur te ontsluiten. Na hard
nekkig doorzetten draaide tenslotte toch het slot 
open. 
Piet I�:a�:r sprak op de stoep een openingswoord, 
waarb11 h_1J al __ degenen dankte, die daadwerkelijk 
of door fmanc1ele steun de oprichting van dit te
huis hadden mogelijk gemaakt. Daarna verzocht 
hij de echtgenote van den Heer A. Meyer, vconn. 
gew. Cdt. B.S. in Friesland, de eerste gast binnen 
te leiden. 
Piet begon met het gezelschap rond te leiden door 
het gebouw. Daar is allereerst de gezellige con
versatiezaal met zijn biezenmat en biezenstoelen. 
Het gezelschap verwachtte buitengewoon veel van 
de lichte eetzaal en de grote keuken en werd in 
die verwachtingen niet teleurgesteld. Dan is er 
voor regenachtige dagen een aardige kinderkamer 
voorzieri van speelgoecl. De wanden hiervan . wer'. 
den door Frans beschilderd. Een aantal frisse 
slaapkamers is ingericht voor de gasten. 
Na de middagmaaltijd, waarbij ook de burge
meester van Ameland en de voltallige �emeente
raad aanwezig waren, brachten allen een bezoek 
aan de woning van den burgemeester. Gezamen
lijk werd op "De Terrorist" de thee en het avond
brood gebruikt. 
Namens de Ver. Friesland 194-0-'45 wenste de 
heer R. Schootstra de KP geluk met dit tehuis en 
bood daarbij een fraaie mand met bloemen aan. 
Ook lt. Eppie Bultsma sprak en wel namens sectie 
IX van de BS. Hij bracht eveneens een bloemen
mand mee. De bloemen sieren nu de conversatie
zaal. De voonn. Gew. Cdt. BS in Friesland J" 
heer Meyer sprak, zijn voldoening uit over' dit 
door de KP bereikte resultaat. Om half negen 
's avonds bracht de "Generaal Kruis" het gezel
schap weer naar het vaste land. 
Het tehuis kan ongeveer 25 gasten tegelijk ont
vang�!1 en de KP hoopt dit seizoen nog een be
hoorhik aantal achtergeblevenen een prettige va
cantie en de KP-ers, die daaraan behoefte heb
ben, een aangename rustperiode te kunnen be
zorgen. 
Er zal veel worden gevergd van de directrice 
Truus en van Ans en Janny, die voor de leiding en 
de huishouding zullen zorgen. 
Maandag 3 Juni j.1. arriveerden de eerste gasten. 
,,De Terroristu .is in bedrijf en zal een goede bij
drage kunnen leveren in het lichamelijk en gees
telijk herstel van velen en zal bovendjen een 
goede gelegen'heid bieden de oude vriendschaps
banden, ontstaan in moeilijke tijden, nauwer aan 
te halen. 

TINY. 



�or JOT POLMAN

Zaterdag, 20 October 194.5. 

Nu is het Westen afgesloten. De eerste palmen tussen de Oosterse 
huizen, de eerste gesluierde vrouw achter het hek langs de kade, de 
eerste sjaggerende Arabieren die met hun ko�pwaar werden wegge
spoten door de MP, en dan: de zandvlakte in het Westen, de zeilen 
op het meer, in het Oosten de zoutpannen, en tenslotte het kanaal, 
dat ons recht vooruit in de woestijn laat glijden, en onze wereld achter 
ons sluit. 

En wij zelf: weg zijn de donkere dikke uniformen, we bewegen ons 
vrij in ·shirts en �orts, we zetten alle ramen en luiken open, we turen 
vooruit naar Suez, Aden, Colombo, Batavia. Een wereld sluit zich af, 
een andere gaat open. Port-Said is toch een grens. 

Maar hoe innig, juist door de· oorlog, Oost en West, oude en nieuwe 
werelden verbonden zijn, zagen we hier: Engelse troepen op onze Ruys 
en Johan de Witt varen naar huis, en onze Hollandse troep vaart op 
hun schip naar Indië toe. Zo gaat dat al vijf jaar. Zo strengelen na
tionale en internationale belangen zich om de evenaar ineen. Zo 
vlechten wij ons eigen doel aan het Vaderlandse vast'. Zo overbruggen 
wij persoonlijke verschillen, en geven toch de persoonlijkheid niet prijs. 
Wat ln Port-Said gescheiden werd, blijft door Port-Said gebonden. 

* 

Zondag, 21 October 1945. 

Vijf-en-dertig-honderd tropenuniformen bogen zich vandaag over de 
reling. Wat was er veel te zien tussen de Middellandse Zee" en de 
Rode Zee. In het Suezkanaal, waar we altijd van hadden gemeend 
dat het een langdradig stuk water was door een dooie woestijn. Dat 
wàs het ook. Maar hoe keken we onze ogen uit naar alle tinten, die 
vanaf de rose zonsopgang in Port-Said door de gele kanaaltocht 
overliepen in de blauwe nacht, die om Suez hing. De bonte Arabier, 
die op de kade stond te zwaaien tegen de eindeloze vlakte van zand, 
het verroeste spoorlijntje dat wegzwierde over de woestijn, het speelse 
strandbad in de bocht van het meer, het lichtgefonkel van de Johan van 
Oldebarneveldt, de rode en groene boeiverlichting, waar ons schip 
tussendoor gleed tot aan de vage rotsenrand: we hadden geen ogen 
genoeg om alles te zien, we tuurden telkens door de kijker, we schreven 
onze brief met reisbeschrijving van uur tot uur. En telkens vonden 
we een ander plekje waar weer iets anders was te zien. 

Hadden we vroeger in Holland elke dag zó gezien, wat zouden we 
nu rijk aan ervaring zijn. Zullen we straks in Indië elke dag zó zien, 
wat zullen we dan rijk aan toekomst zijn. Of we in de polder wonen 
of op de hei, of we zwerven door een wereld vol wonderen, of we 
vastgeplant zijn in de rimboe, we hangen over de reeling van het 
leven. We zien: dàt ii de vreugde van elke nieuwe dag. 

* 

Maandag, 22 October 194.S. 

De Roóde Zee is blauwer dan we dachten en zijn witte koppen rolle11 
de hele dag om ons schip. En op de Alcantara varen 3500 man als een 
uitgestoken vlag van het ene naar het andere deel in het Rijk der 
Nederlanden. Vlagvertoon? 
Nee en ja. Wij hebben er nooit aan gedacht om te paraderen ÎII 
Batavia. Zó hebben wij onze taak nooit gezien. En zo zal zij waar
schijnlijk ook niet zijn. Jungle-fighting? 
Niet uitgesloten. Mu.. zelf, al, we alle 3500 over de archipel ver-

ipreid zouden worden, tot ieder van ons alleen in de kampong zoo 
z:ijn temidden van vreemde natuur en vreemd volk, dan nog zullen 
wij allen tesamen de uitgestoken vlag van Holland zijn. De Roode Zee 
met zijn blauwe water en zijn witte schuim vertelt ons vandaag, dat 
Holland ons naziet en Indië . ons tegemoet ziet als een vlag die uit 
zal waaien over één rijk. Hoe onze opdracht ook zal luiden, waar 
wij haaP zullen vervullen, in welke omstandigheden dan ook: wij, 
de eersten, geven vlagvertoon: Rood-wit-en-blauw. 

Dinsdag, 23 Octobcr t�S. 

Er gleed vannacht een spookschip met ons mee, vlak langs de Alcan· 
tara. Ja, er aan Yast. M@t dezelfde snelheid. Geruisloos. Ongrijpbaar. 
En toch echt als een droom waaruit je juist ontwaakt. De boeg sneed 
door het donkere water en dit spatte in druppels op tot aan de 
reeling waar je handen over hingen en je kop, om naar die onafge
broken waterbeweging te zien. En kwam er wat schuim aangedreven, 
dan zag je ineens de schaduw van de boeg dwars door die witte 
veeg. En rolde het water in een golf langs de scheepswand om, en 
dreef het in een veld van witte flodders uit, dan sneed daar ineens 
de schaduw van de reeling door met een luchtkoker en met je eigen 
silhouet, steeds gebogen naar die bewegende zee. Maar vóórdat je 
dit beeld kon grijpen, gleden de schuimvlokken voorbij en verloor de 
schaduw zich in water zonder vorm of kleur of vatbaarheid. En 
telkens sneed de schaduw van de boeg weer door dat wit, en telkens 
liep je eigen schaduw op de reeling weer door dat schuim. 
Totdat de nachtwind met klamme koelte plakte op je huid, en de 
M.P. voorzichtig aan je schouder tikte, alsof hij bang was je te wek
ken: ,,Niemand mag meer op het voordek zijn".
De boeg, daar diep beneden gromde, maar de M.P.-man was zó be
leefd, dat jezelf ook beleefd wilde blijven en dus tussen de obstakels,
die in zoveel vormen en formaten uit het voorschip steken, verdween, 
om over de andere boeg naar het stoeien te kijken van maanlicht en 
schuim.
Za1 ik nu de koerier van de Brulboei*) vandaag geen exemplaar van
dit nummer laten brengen bij de M.P.? Ja, dat doe ik wel. Want
M.P. is nuttig, ook in de tropennacht. En al laat ik mij verleiden door
de Oosterse droom, ik waak toch met Westerse zin.

*) Brulboei: dagelijh bulletin ..-oor intern nieuwi. 

("Wordt vervolgd). 



DE VOORBEREIDINGEN. 

Het is October 1944 als de Provinciale KP
leider Piet Kramer van het Gewestelijke 
Commando het verzoek ontvangt plannen te 
beramen voor áen overval op de Leeuwar
der gevangenis. Dit is meer een voorzorgs
maatregel, om gereed te zijn, wanneer het 
nodig mocht blijken. Hij geeft dan Eppie van 
Dijk opdracht inlichtingen in te winnen, die 
het mogelijk moeten maken een dergelijk 
plan te onwerpen. Eppie kwijt zich uitne
mend van die taak. Zijn eerste werk is con
tact te zoeken met één der gevangenbe
waarders. Hij stelt het zo voor, dat de KP 
een aantal uniformen van de bewakers no
dig heeft voor één of andere operatie. 
Voorwaarde is natuurlijk, dat het mensen 
zijn, die volkomen kunnen zwijgen. Op deze 
wijze krijÇJt hij 15 namen. Ieder van deze 
mensen wordt bezocht en uit d.e inlichtin
gen, die zij omtrent hun collega's verstrek
ken komt vast te staan, dat er een viertal is, 
waarop voor 100% kan worden gèrekend. 
Het totale personeel bestaat uit 150 ma:1. 
Daarvan hebben dagelijks tien man dienst 
in het Huis van Bewaring. Het administratief 
personeel van 6 tot 8 man, heeft alleen over
dag dienst. ,De aflossing van het bewakend 
personeel heeft 'savonds om 7 uur plaats. 
Met den adjunct-directeur, die de plaats in
neemt van den te A�ersfoort opgesloten di· 
recteur moet men zeer voorzichtig zijn. 
Zodra deze inlichtingen verkregen zijn 
wordt verder contact opgenomen met de 
vier mannen, die volkomen betrouwbaar 
zijn. Voordien is met de bewakers nooit 
gerept over een plan om de gevangeni3 te 
kraken. Dit stadium is nu echter voorbij. 
Hoewel geen hunner iets weet van het feit 
dat ook anderen inlichÜngen verschaffen, 
blijken alle bereid verder mede te werken. 
Hetgeen zij mededelen is derhalve onmid
dellijk controleerbaar door de van ande
ren ontvangen gegevens. 
Zo krijgt men de beschikking over een 
volledige lijst van alle gevangenen, welke 
dagelijks wordt aangevuld. Ook de roos
ters van dienstdoend personeel staan re
gelmatig ter beschikking, terwijl het even
eens mogelijk blijkt door middel van de 
bewakers berichten met de gevangenen 
uit te wisselen. Dit zal later van grote be
tekenis blijken. 
Er worden plannen gemaakt voor áe over
val en. met de bewakers besproken. Alles 
moet er op gericht zijn de aandacht der 
Duitsers van een medewerking der bewa
kers af te leiden. Deze mogen niet de dupe 
worden, mede niet omdat het contact met 
hen voor de toekomst van te veel belang 
kan zijn. Dit is niet eenvoudig. Wll men 
zonder brokken maken binnen komen, daD 
zal het noodzakelijk zijn over valse sleu
tels de beschikking te hebben. Om acht uur 
's avonds worden alle sleutels van het Huis 
van Bewaring overgebracht naar de Bijz. 
Strofgevangenls. Ze blijven daar onder to� 
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zicht van den brigadier tot de volgende 
morgen zeven uur. Des nachts wordt de 
deur alleen geopend, nadat een tevoren 
vastgesteld wachtwoord is gegeven. Dit 
wachtwoord komt elke dag in gesloten en
veloppe van de SD bij de directie. Klopt 
het, dan mag de portier de sleutels uit de 
BSG gaan halen om de deur te openen. �o
vendien is het niet mogelijk de deur van 
het H. v. B. van de buitenzijde met 'n sleutel te 
openen, daar het sleutelgat uit voorzorg van 
een dekkingsplaat is voorzien. Daar mede
werking van de zijde der directie in het ge
heel niet is te verwachten, is 't uitgesloten 
tijdig het wachtwoord te vern�men. Wil de 
overval met 't gebruikmaken van valse sleu
tels gelukken, dan is 't alleen mogelijk via 
de BSG; over een tweetal binnenplaatsen 
kan men dan in het H. v. B. komen. Men 
moet dan echter de woning van den ad· 
junct-directeur, die licht slaapt, passeren, 
waarom er de voorkeur aan wordt gege
ven met flien schip of praam de gracht over 
te steken. Daarvoor heeft men een pand 
aan den Grachtwal nodig, waar de jon
gens tevoren kunnen worden ondergebracht 
en waarheen de gevangenen kunnen wor
den gebracht om daar via de achterzijàe 
van het huis en Achter de Hoven in de 
stad te verdwijnen. 
Begonnen wordt met het namaken van de 
benodigde sleutels. Dit is niet zoo eenvou
dig. De vertrouwde bewakers moeten des 
nachts wasafdrukken nemen, waarna een 
smid er afgietsels van maakt. Varvolgens 
worden de sleutels door de bewaker:. ge
probeerd en dikwijls blijkt het dan nodig 
nieuwe te maken. Zo gaat er een maand 
voorbij vóór de zeven sleutels, voor de 
uitvoering van dit plan nodig, gereed zijn. 

Alle moeite schijnt voor niets als één 'TOD 
de bewakers met de mededeling komt, dat 
op last van de SD 's nachts de buitendeur, 
die toegang moet verlenen, van binnen met 
een dwarsbalk gesloten moet worden. 
Doc:11 ook deu moeilijkheid wordt over-

wonnen, als twee bewakers zich bereid 
verklaren zo nodig deze balk te verwij
deren. 
Daar het van groot belang is, dat alle 
deelnemers aan de overval zich in het ge
bouw volledig zullen kunnen oriënteren, 
wordt voor elk hunner een plattegrond ge
maakt, zodat ieder zijn opdracht naar be
horen zal kunnen uitvoeren. 
Het is inmiddels half November gewor
den, als de illegaliteit te Leeuwarden een 
zware slag ontvangt door de arrestatie 
van een zestal vooraanstaande figuren. 
Eén hunner worden de duimschroeven zeer 
zwaar aangedraaid. Hij werd gèarresteerd 
in de nacht van 18 op 19 November in een 
perceel aan den Harlingerstraatweg en 
overgebracht naar het· SD-gebouw, de 

_Spaarbdnk aan het Zaailan·d. Hier werd hij 
opgèsloten in een kleine cel van een me-
ter in het vierkant. Voedsel kreeg hij nau
welijks, doch de vele verhoren gingen re
gelmatig met zware mishandelingen ge
paard, zodat hij na drie dagen marteling 
wel iets moet zeggen. Iedere illegale wer
ker houdt zich het hart vast, want- de ge
arresteerde weet zeer veel. Hij noemt en
kele namen, waarvan de gevolgen naar 
zijn mening niet ernstig kunn� zijn en 
prompt volgt een stroom van arrestaties. 
Doch hij voelt op de duur meer te moeten 
loslaten. Hij slaakt een noodkreet, waarin 
hij zegt het volgend verhoor zeker niet te 
kunnen doorstaan. 
Dan vinden besprekingen plaats tussen 
KP, LO en NC, doch men wil nog niet on
middellijk tot de meest drastische maatre
gelen besluiten. De NC zal eerst nog pro
beren de betrokkene vrij te kopen. 
Inmiddels wordt voortgegaan het plan voor 
de overval op de gevangenis verder uit te 
werken. Men is in contact gekomen met 
een Officier van het Leeuwarder Politie
corps en deze oppert de mogelijkheid het 
H. v. B. binnen te komen door middel van
een insluitingsbevel. Politiemannen, die
arrestanten moeten overbrengen, zijn al
tijd van een dergelijk formulier voorzien.
Hij v,,,il een origineel formulier ter beschik
king stellen, mits dit weer terugkomt. lDit
formulier wordt onmiddellijk nagemaakt
en de plannen dienovereenkomstig gewij
zigd. Het vergemakkelijkt de zaken aan
merkelijk. Er wordt contact gezocht met
enkele ondergedokenen Leeuwarder poli
tiemannen ,en één hunner, Berend, is bereid
mede te werken. Berend en een KP'er zul
len zich in politie-uniform steken en met
een drietal arrestanten zich naar het Huis
van Bewaring begeven. Tevoren is opge-

. held over hun komst en zijn zij voorzien
van het valse insluitingsbevel. Op deze
wijze moet de e�rste groep van vijf man
binnenkomen. Zij moeten geruischloos de
eerste bewakingsposten en hete.administra
tief personeel buiten gevecht stellen en 
daarna de overige KP'ers binnen laten. 
Een groep van zes man moet zich instal
leren in een pand op de hoek v� de Ge
dempte Keizersgracht en de Oosterkade, 
vanwaar men de toegangswegen tot het 
Huis van Bewaring en de brug naar het 
voorterrein onder vuur kan nemen. Deze 
ploeg zal alleen moeten optreden, wanneer 
de zaak fout loopt. 
Op Zaterdag 2 December blijkt, dat de 
plannen tot het loskopen van den gearres
teerde niet zullen slagen en dan wordt de 
opdracht om de gevangenis te kraken defi
nitief verstrekt. 



RIET HOOGLAND, L * E * N * T * E
IN. SCHEVENINGEN 

Het gebeurde in Scheveningen, 1941, 
Strafgevangenis. 
. · · . E_en gedroogd plantje, een simpel 
bloempJe, een bosviooltje maar . ... 
Een teer violet natuurgezichtje met mos
groene blaadjes, nog de geur van het bos 
bij zich dragende .... 
Een groet van hem, die het stuurt, maar 
óók een groet uit de ontluikende na
tuur .... 
"Kijk!" zegt het viooltje, ,.kijk! Ik bloei

al, het is voorjaar buiten. Het is Lente! 
Ik bloei al: zie je wel, hoe mooi ik ben? 
Zo bloeien er nu tientallen, honderden 
duizenden .... Viooltjes in de bossen, 
madeliefjes in de weilanden, dotters in 
het water, tormentil aan de slootrand, 
brem bij de heidezoom .... 

"Ik ben een groet uit de natuur, een
groet van de lente," zegt het viooltje. 
,.Me111>heeft mij geplukt om naar jou ge
zonden te worden: zul je me 'goed be·
waren? Jij kunt de lente niet zien, je kunt
èns niet zien. En daarom kom ik naar
je toe, want je zult weten, dat het lente
is .• o o H 

.,Je zult weten, dat het lente is .... " Ja, 
wij die binnen zitten, hoe zullen wij dat
weten? Wij zijn niet buiten, wij kunnen
niet zien, hoe de boterbloemen, mar
grieten en madeliefjes bloeien. We zien 
alléén de blauwe lucht. Een klein vier
kantje vanuit de cel, een groot vierkant
vlak buiten, tussen de hoge grijze, met
flessenbodems bezette muren .... 
Het is lente. We zien het wel aan de 
meeuwen, die krijsend o·ver onze hoofden 
scheren, als we luchten, en blinkend wit 
flikkeren tegen de blauwe hemel, de len
tehemel, zodat het pijn doet aan onze 
ogen. En we zien het aan de zon, die 
blikkert tegen de hoge rood-stenen �uur 
van de bijzondere strafgevangenis. 
We zien het ook aan het grassprietje, het 
enige stukje groen, dat stilletjes groeit 
op een verborgen plekje in de hoek van 
de w.andelplaats en waar geen spiedend 
oog het nog heeft ontdekt en verwijderd. 
Lente .... Een wereld van verlangen ligt 
er in dit woord, een belofte van zorge
loosheid en vrijheid .... Vrijheid, vreemd 
woord .... Lente en vrijheid .... 
Vind je het vreemd, dat je tran-en in de 
ogen kunt krijgen als je, opgeborgen tus
sen vier muren, denkt aan de lente bui
ten in de vrijheid? Dat je zou kunnen 
verlangen, wérkelijk verlangen, om t� 
gaan waarheen je zou willen, dat je .... 
ja, wat al niet zou kunnen en willen 
doen buiten .... 
Och, zolang Je hier 's winters zat, schul
dig of onschuldig, giµg het nog, de koude 
en bevroren aardappelen niet meege
teld; maar hoor eens vanuit de cel de 
vogels tjilpen, zie de zon eens schltte· 
renl I 

Voor velen was de lente daar een mar
teling, voor de velen die er naar snak
ten er uit te lopen! 
.... Diet kwam terug van het verhoor op 
het Binnlenhof. Haar gezicht was behuild: 
"Nee, ik huil niet om het verhoort Ik huil

alleen maar, omdat ik zolang heb binnen· 
gezeten en nu zag, hoe groen :buiten de 
bomen zijn. Alles zó groen! Alles! Eb 
dan nu weer naar binnen te moeten. 
O ja, ik ben wel consequent, ik wist wat 

de gevolgen waren, maar tegen de lente 
hier kan ik niet! Laat me maar even .... " 
Toen heftig: . .,Jullie snappen het zeker 
ni�t, jullie hebben niet gezien, hoe het 
buiten is. Jullie zijn haast vergroeid met 
dit muffe, bedompte hok hierl" 
Dit was teg'en ons, de twee gangloop
sters. Wij stonden met alle vrouwen in 
contact, omdat we de gehele dag op d<1 
gangen moesten werken. 

Jeannette droeg het 'innerlijk. Ze was hier 
nog .niet zo lang, maar een dag of tien 
twaalf. Ze had dus al een stukje lent� 
meegemaakt. Jeannette was een voor
beeldige gev,angene, ze lanceerde nooit 
h�telijkheden aan het adres der bewa
king,. klaagde niet en maakte geen op• 
merkmgen over het eten of· drinken. Ze 
was voorlopig in gijzeling gezet voor 
een of ander feit. Haar drie kinderen 
had ze bij haar moeder gelaten en hun 
gezegd:

" 
,.dat mamD?ie uit logeren 

ging .... 
Vera en ik waren haar, voor zover het 
kon, op allerlei wijze terwille. Ik infor
meerde via de "Flurwärters " naar haar
man, gaf en kreeg de groeten terug. We 
raadden haar aan toch vooral meer te 
eten en beloofden goed te zullen uitzien 
naar post, die maar niet kwam. Tot er op 
zekere dag een pak bezorgd werd. De 
Oberwachtmeisterin, door ons "Dribbel"
genoemd, verwijderde het papier van de 
doos en zette het gestuurde zonder :be
langstelling op de hoek van de tafel neer. 
Het was Dinsdag en "Boekenfrits " d
gevangen��bibliothecaris, liep zijn waa: 
aan te pn1zen, Vera sjouwde boeken van 
en naar de kar de gangen in en ik ging 
Jeannette op de hoogte stellen: tik-tik-tik 
,.Ja .... ? "  

. 

,.Er is een pakje voor U gekomen." 
.,Heerlijk. Zou ik. het krijgen?" 
"Waarschijnlijk wel. Kleding gaat alti1'd

door." 
.. Is er een brief biF" 
"Weet ik niet, maar dat zal wel. Die zult
U heel waarschijnlijk niet krijgen. Mocht 
er echter een inzitten, geeft u mij dan 
�oeste�ming hem voor U te lezen, dan zal , 
ik de mhoud overbrengen." 
.,Natuurlijk graag zelfs, als je wilt!" 
Ik �.loog terug. Dribbel was "nach vor
nen en kon nog wél even wegblijven. 
Toch kon je niet weten! Onderweg liep 
ik Vera bijna ondersteboven, die net op 
het laatste nippertje met veel acrobati
sche bewegingen een hoge stapel boe
ken zó wist te lanceren, dat het nog juist 
goed ging. 
.,Kom gauw meel" haastte ik. 
Ik opende de doos en bovenop lagen 

· twee brieven, niet dichtgeplakt. Dat was
e�n bof. Vera nam de ene voor haar re
kening en ik de andere. Vera had een
brief van J�annette's Moeder. De mijne 

1/ ' 

was kort van inhoud, geschreven in een 
rond kinderschrift. Twee velletjes, waar
van het ene enkel krassen bevatte met 
de toelichting, 
.,Dit is een tekening van Jan-Wim." 
Het tweede velletje bevatte: 

"Lieve Mammie, ik doe erg mijn best
op school en heb een zeven voor 
mijn taal. Het is erg prettig bij Oma 
Jan-Wim is ook zoet en Ineke ook: 
Dag Mammie. Kom je gauw terug? 
Kusje van 

Hans." 
Terwijl ik het dichtvouwde, viel iets uit 
de enveloppe. Ik bukte me naar het voor
werp. Het was een klein lila bos
viooltje .... 
Dr�ftige pasjes werden gehoord in de 
buitengang en we wisten dat die bij 
Dribbel hoorden. Vlug de brieven in de 
enveloppen, boven op het goed in de 
d�_os qelegd, deksel er op, klaar. 
Hi19e?d met een stapel boeken kwamen 
we biJ de kar van Boekenfrits aan juist 
t�en . Dribbel binnenstapte en on� dus
iJveng bezig zag. Ze ging .naar binnen 
haar kantoortje in, nam een pakje me; 
- per deutsche Dienstpost in den Nieder
landen - en ging weg. 
Ziezo, die was "nacht drüben", want er
moest nog zo'n adelaarhakenkruisstem
pel op en bleef voorlopig nog wel even 
weg. 
V�ra en ik klopten bij Jeannette aan en 
zeiden elk onze van buitengeleerde tek
sten op. Vooral het briefje van Hans 
ontroerde haar! 
Onder de indruk keerden we terug naar 
de tafel. Ineens deed Vera een greep er
onder. Het viooltje. Jeannette's viool
tje .... 
We keken elkaar aan . .,Er weer in doen?" 
Vera aarzelde, ik aarzelde. 
.. Neen!" besloot ik toen, ,,geef het Jean· 
nette. De brieven krijgt ze toch niet, en 
tlan heeft ze in ieder geval toch iets van 
�aar kinderen." 
"Ja ", vond Vera, .,dat is zo. Ik ga 't haar
brengen" en ze stapte meteen achter 
Boekenfrits aan, die juist aan cel 383 zijn 
boeken wilde afgeven. Jeannette kwam 
in de deur en Vera reikte haar zwijgend 
het gedroogde bloempje over. Ze be
greep waar het vandaan kwam, en nam 
het gretig met beide handen vast, alsof 
ze het nooit meer wilde afstaan. Be
schermend legde ze toen het tere 
plantje op haar handrug en droeg het 
naar binnen. 
Boekenfrits had intussen de drie boeken 
aan Jeannette's celgenote gegeven. 
Glimlachend schudde hij zijn hoofd tegen 
ons en zei: 
,.Jullie durvenl" 
Even later, toen ik niet goed wist al dan 
niet bij Jeannette aan te kloppen - ik 
wilde haar aanraden het bloempje goed 
weg te stoppen met het oog op celzoe
king - keek ik door het "oog".
Ik zag Jeannette zitten voor de houten 
opklaptafel: het viooltje in haar handen, 
het hoofd gebogen en tranen druppelden 
op het simpele bosbloempje. 
Een groet van· de lente, een groet vaa 
haar kinderen .... 

En ik ben weer weggegaan. 



G. W. J. UITERWIJK 
(Gerard) 

'

Met ontsteltenis nam de Friese K.P. kennis van 
het bericht, dat Gerard (G. W. J. Uiterwijk) 
de toe Mei 1946 op Java in de strijd tegen den 
vijand is gesneuveld. 
Wie in Friesland kende den oud K.P.-er Gerard 
niet? 
En vooral de jongens van "Groep Pieke", waar
toe hij behoorde. Gerard met zijn altijd opge
wekt humeur. Welk een innige vriendschap 
ging er van hem uit en wat hadden wij altijd 
een grote steun aan hem op onze zwerftochten. 
Hoe eerlijk was hij en oprecht. Hij wist, waarvoor 
hij streed en dat die strijd hem opgedragen 
was door God. Bij elk gevaarlijk werk dat er 
gedaan moest worden steeg de bede als hoor
baar op uit zijn hart: ,,0 God, staat Gij ons bij 
en breng ons allen weer behouden thuis; maar 
Uw wil geschiede." 
Ik ga niet een opsomming maken van wat Gerard 
voor ons arm en vertrapte Vaderland heeft ge
daan. Dit zou mij trouwens ook niet mogelijk 
zijn; maar Gerard zou het ook niet willen, 
want niet hij heeft gewerkt, maar God door 
hem. Niets was hem te zwaar en altijd was hij 
vol vuur om het onrecht, dat er zoo grenzeloos 
geschiedde, mee ongedaan te maken. Wat was 
hij intens blij en dankbaar dat de vijand hier 
was verdreven. Maar dat was nog niet genoeg. 
Ook Indië, zijn schone geboorteland, moest 
worden bevrijd van de Jappen en andere elemen
ten, die daar nog de scepter zwaaiden. 
Nadat zijn taak als Groeps- en waarnemend 
Sectie-Commandant der Sabotagegroepen te 
Leeuwarden was afgelopen, meldde hij zich 
spontaan als vrijwilliger bij het Corps Mari
niers, om na een zware opleiding in Amerika 
en Engeland als Korporaal der Mariniers naar 
Indië te gaan. 
Ook hij heeft na de bevrijding van Nederland· 
en de capitulatie der Jappen teleurstelling onder
vonden, evenals zovele andere oud-strijders. 
Wat moet dat wachten daar voor de poorten 
van Indië hem hebben bedroefd. Hoe sterk was 
zijn wil om ook daar het aangedane onrecht 
te niet te doen en de door de Jappen opgeleide 
extremisten te straffen. Nu is hij in de strijd 
tegen de extre.misten, die nog over een groot 
gebied van Java zware terreur uitoefenen, ge
vallen. Het was Gods wil, maar ...... Hoe tref
fend en scherp stond het vermeld op zijn rouw
kaart: ,,Hij gaf zijn leven vóór en ontving be
lofteschending en teleurstelling ván het Vader• 
land." 
Gerard, waren er meer mensen zoals jij. Wij 
zullen je nooit vergeten en zullen steeds heel 
dankbaar aan je terug denken. 
Moge heel Nederland het weten met welke geest 
jij bezield was en dat het met jou één zijner 
beste zonen verloren heeft. 
God heeft je nu geroepen en verlost van alle 
aardse zorgen, pijnen en teleurstellingen. Geve 
God je familie de troost om dit zware verlies 
te dragen. 
Laat ons allen doorstrijden zoals Gerard het 
gedaan heeft, totdat het Recht weer zegeviert. 
Gerard, Vriend, rust in Vrede. 

PIEKE. 

HENDRIK HEKKING 

12 Maart 1946 was het een jaar geleden, dat 
de Duitsers te Amsterdam als re.pressaille voor 
de aanslag op Rauter een aantal mannen neer
knalden. 
Tot hen behoorde ook Henk Hekking. 
Hij gaf zich in de georganiseerde verzetsstrijd 
zoals hij was, spontaan en met inzet van al zijn 
krachten. 
In verband met z'n jeugdige leeftijd ging hij 
,,slechts" als koerier op pad, maar bij de uit
voering van die taak beschaamde hij menigen 
oudere. Altijd en voor alles kon op hem een 
beroep worden gedaan en hij deed z'n werk 
met de hem eigen opgeruimdheid. Hier een 
opsomming te geven van hetgeen door hem 
gepresteerd werd, het zou slechts een onvolledige 
vermelding van meer of minder belangrijke 
feiten zijn; hoofdzaak is, dat het werd gedaan 
in een eerlijk besef van plicht, gem�ngd met 
jeugdig vuur en afkeer tegen de daden van den 
bezetter. 
Henk werd opgepakt bij een razzia, naar Amers· 
foort overgebracht, doch zou zichzelf verloo
chend hebben als hij niet had getracht te ont
vluchten. Het gelukte hem en hij vluchtte naar 
een in verband met het verzetswerk hem bekend 
K.P.-adres in de omgeving. In de nacht werd 
juist een overval op het hem toegewezen onder
komen gedaan; hij werd gepakt temidden van
veel bezwarend materiaal en de dood was on-
vermijdelijk ..... . 
Nu, ruim een jaar na de grote moordpartij te 
Amsterdam, gaan onze gedachten als vanzelf 
naar de W eteringschans en we vragen ons af 
wat er in dezen jeugdigen verzetsman op die 
vreselijke ochtend moet' zijn omgegaan. Ach, 

' 

we behoeven het eigenlijk niet te vragen. Na-
tuurlijk zijn de gedachten van dezen jongen 
gegaan naar z'n moeder, z'n vader en z'n zus
ters ...... 
En wij? 
Na een jaar staan we even stil temidden van 
het om ons razende leven en vragen opnieuw 
of het alles verantwoord is geweest. Waarom 
juist hij en niet wij? 
Het is een vraag die ons voortdurend blijft 
pijnigen. Troost vinden wij slechts in de weten
schap, dat over leven en over dood niet door 
ons, niet door de Duitsers, maar door een 
Hogere Macht werd en wordt beschikt. 

C. v. H.

KLAAS WIERDA 

Drie broers vielen op één dag 

11 �pril 1945. _Deze datum staat in ons geheugen
gegrift en zal nimmer worden vergeten. Vier dagen 
vóór de bevrijding van Friesland werden te Dron
rijp dertien jonge mannen, zonder enige vorm van 
proces, als represaille, neergeveld. De N.B.S. had 
die nacht opdracht gekregen om met hun sabotage
handelingen te beginnen. In het kader van deze 

1handelingen moest ook de brug te Dronrijp worden 
onklaar gemaakt, om de Duitsers te beletten snel 
op de vlucht te slaan naar Holland. Als represaille 
voor deze daad werd een groep van veertien 
jonge mannen, die war'ln gearresteerd, voor de 
beulen gesleept en bij diezelfde brug neergeknald. 
Eén der slachtoffers is als door een wonder ge
spaard gebleven; hij werd doodgewaand en alzo 
achtergelaten. Van vele van deze gevallenen was 
omtrent illegale actie bij de Duitsers niets bekend 
terwijl er ook jongens bij waren, die totaal overal 
buiten stonden. Echter waren er ook anderen. Wij 
noemen hier in het bijzonder onze L.0.-medewer
ker Klaas Wierda, schuilnaam Klaas Jr. Voor zijn 
ouders is de slag wel bijna ondragelijk geweest. 
Drie van de vier zonen in één slag ontrukt aan 
hun geliefden. 
Drie van onze beste illegale werkers uit één gezin 
vonden . samen de dood te Dronrijp op 11 April

_ 1945,·vier _dagen voor de bevrijding ...... Deze slag
scheen schier te zwaar voor ons en in het bijzonder 
voor de ouders, broer en verloofde. Deze tragische 
gebeurtenis heeft wel in het bijzonder een domper 
gezet op onze bevrijdingsfeesten en zal dit steeds 
blijven doen. 
Als er ?oit een trio geweest is tijdens de bezetting, 
dat actief was, dan is het wel dit geweest. Welk 
een enorme activiteit ging er van deze broeders 
uit. Is het werk van Mark en Hiele van de laatste 
tijd te noemen, Klaas Jr. behoorde zeker bij de 
veteranen. Steeds vond zijn hand wel werk om den 
vijand afbreuk te doen. Om zo eens enkele feiten 
te noemen. Toen de bange Nederlanders heel hard 
met hun radiotoestel naar de moffen liepen, daarbij 
hun aandeel in de strijd tegen de geallieerden vrij
willig leverde, was het Klaas, die de formulieren 
en de stempels uit de vingers van de moffenknech
ten haalde, daarbij even een paar van de beste toe
stellen meenemende. Toen het werkadres van onze 
falsificatis werd opgerold, was het Klaas, die in 
dit pand stond, terwijl de moffen de hielen nog 
niet hadden gelicht, hierbij nog waardevol mate
riaal uit hun handen reddende. Het laatste jaar 
was Klaas Jr. verbonden aan onze L.0.-Centrale 
Friesland. Veel en nuttig werk is in die tijd door 
Klaas verricht. Bij dit laatste werk heeft hij veel 
steun gehad van zijn jongeren broer Hiele, die 
eveneens altijd klaar stond om werk voor de L.O. 
uit te voeren. 
Was er wel één adres, dat zo in de branding stond 
als dat van de Wierda's? Wanneer er iemand was, 
die moest onderduiken, een Ausweis hebben of 
persoonsbewijs, die financieel geholpen moest wor
den of van levensmiddelenbonnen moest worden 
voorzien, dan was het vaak: ,,Even naar de Wier
da's, Klaas weet wel raad." Ja, Klaas wist wel 
raad. 5 Jaren heeft Klaas op de bres gestaan om 
anderen te helpen; 5 jaren heeft Klaas in de voor-

1ste linies gevochten en is daar gevallen...... vier 
dagen voor de bevrijding ..... . 
Wij weten, dat deze vaderlandse held, die in het 
geloof heeft gestreden, ook in het geloof is geval
len. Hij zou niet willen, dat wij hem en zijn broers 
gaan wreken...... maar angstig vragen wij ons af, 
of wij onze verplichtingen ten opzichte van hen in 
deze tijd wel ten volle nakomen ..... . 
Aan ons is de taak er voor te zorgen dat voor 
1000/o kan gezegd worden: Zij vielen niet tever
geefs. 

AUKE. 
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66! Pieter Metz, geb. 19 Aug. 1903. Gearr. 
13 Sept. 19U te HllYersum, vla Wetering-
11chans, Scheveningen, Amersfoort naar 
Neuengamme. Had hier nr. 8191 in bloc!t 
5. Volgens bericht overleden 26 Maart
1943. ·Wie heeft hem in de tijd van 
Aug. 1942'-Maart 19.\3 In Neuengamme 
gekend en kan Iets over hem mede
delen t 

663 Hendrik Wollendorp, geb. 18-9-96 te 
Schiedam. Gearr. te Vlaardingen op 25 
Juni 1941. Overgebracht naar Schoorl, 
vandaar naar Amersfoort, daarna naar 
Neuengamme, Oraniënburg en Dachau. 
In September 1944 overgebracht naar 
een onbekend kamp. 

De P.R.A. te Den Helder verzoekt inlich
tingen over de gedragingen van: 

Kanttekeningen 

Harm. de Jonge, 
.geb. 4-11-1917 te 
Vlagtwedde, · (ge
huwd met G. M. 
Borgo); chauffeur
monteur, wonende 
Beltstr. 18a, te Hip
polytushoef, van 

A.ug. 1944 tot de 
bevrijding ingeslo
geweest in het con-

centraltiekamp 
Dachau-Ins. 

De Contactdag van de GOIW te Oisterwijk ligt 
weer enkele dagen achter ons. In diverse bladen 
heeft men de verslagen kunnen lezen. Rustig heeft 
men het gesprokene kunnen overdenken. En dan 
komen de vragen, beter gezegd, dan komen de 
problemen. Want ook deze Contactdag heeft ons 
weer midden in de problemen der oud-illegaliteit 
gebracht. En over deze problemen zijn reeds ellen
lange verhandelingen geschreven, urenlang is er
over geconfereerd en ook nu zou het niet moei
lijk zijn over de vele vragen van deze Contactdag 
een uitvoerig artikel te schrijven. 
Maar laten wij het nu bij enkele opmerkingen: 
En dan zijn het wel speciaal de onderwerpen zui
vering en berechting die onze aandacht trekken. 
Zeker, er is op de zuivering hier en daar ge
rechtvaardigde critiek, en bij grote groepen van 
oud-illegale werkers heeft een en ander tot teleur
stelling geleid. De vraag is echter, hoe deze teleur
stelling wordt opgevangen. En dan is het gevaar zo 
groot, dat men in kleine kringen elkaar blijft op
warmen, dat men stelselmatig de geest van onte
vredenheid aankweekt. En wanneer dan gevraagd 
wordt, wat tegen de slechte gang van zaken bij de 
zuivering moet worden gedaan, neigt men er wel 
eens toe over, de gedachte van illegaleKP's naar 
voren te brengen. 
Aangenomen, dat dit niet serieus is bedoeld, deze 
mentaliteit geeft toch te denken, want het houdt 
in, dat men toch niet geheel terugdeinst voor on
wettige middelen. 
In dit verband is het te betreuren, dat in bezet
tingstijd steeds gesproken werd van illegaal en 
illegaliteit, terwijl in wezen, het verzet gevoerd 
werd, juist tegen de onwettigheid, tegen de illega
liteit van den bezetter. En dat Àet verzet werd 

cevoerd om de wetteli,"1ce, de leple wee te btijv• 
bewandelen. 
Wij hebben nooit de pretentie revoerd, •W'effir 
te zijn, maar hebben om; integendeel inrezet, ter 
bescherming, ter verdediging van onze hoorste 
rechten en wetten, zoals wij die gewaarborgd za· 
gen in een gezonde democratie. En daarora kan 
ook onze strijd ook nu alleen zijn de handhaving 
van deze wettelijke weg, en moeten wij elkaar 1,tel
selmatig waarschuwen niet af te dwalen van de 
legale weg, ook al wordt Jan Klaassen niet letter
lijk of figuurlijk aan de galg gehangen. 
Met het signaleren van de fouten zijn wij er niet. 
Er moet noodzakelijk volgen, het bespreken van 
alle mogelijkheden die nog openstaan. En een 
van deze mogelijkheden, die te weinig wordt aan
gegrepen, is onze volksvertegenwoordiging. Zoals 
elke Nederlander, heeft ook de oud-illegale wer
ker de plicht, zich in zijn eigen politieke partij op 
deze problemen te ,.werpen. Hierover behoeft op 
deze plaats niets meer gezegd te worden en kun
nen wij verwijzen naar de verschillende artikelen 
in De Zwerver, die dit punt behandelen. Zie b.v. 
De Zwerver van 1 Juni

1 
het artikel over de Rechts

staat. Ook is er een gevaar, dat wij het Neder
landse volk menen te kunnen verdelen in, twee 
scherp gescheiden groepen van aan de ene kant 
Nederlanders zonder smet of blaam, en daar tegen· 
over en op grote afstand daarvan staand, de rest van 
het Nederlandse volk, waaronder zich dan bevin
den de collaborateurs enz. En het is ten enenmale 
niet mogelijk om deze scheidslijn zo scherp te 
trekken, en juist de vele nuanceringen tussen goed 
en kwaad maken het probleem van de zuivering 
zeer gecompliceerd. 
Was er na de bevrijding voor de oud-illegaliteit 
een adviserende taa'k inzake zuivering en be
rechting, thans moeten wij zeggen, dat deze taak 
overgegaan is naar de verschillende politieke par
tijen en via deze naar de volksvertegenwoordiging. 
Wie dit ontkent, en dus thans nog een taak ziet 
voor de illegaliteit afzonderlijk, is in wezen niet 
democratisch en toont daarmede de historisch ge
groeide verhoudingen in ons volk niet naar zijn 
waarde te begrijpen. Wil dit alles nu zeggen, dat 
wij ons als oud-illegale werkers geheel terug moe
ten trekken? 
Dat moet wèl voor zover het betreft het zich in 
georganiseerd oud-illegaal verband bemoeien met 
deze problemen, maar nièt wat betreft het in eigeq 
politieke partij scherp naar voren brengen van 
ons standpunt. • 
Dat is een ontzaglijk zware taak, die wij aller
minst willen ontkennen en die ook zijn teleurstel
lingen zal meebrengen; maar een andere mogelijk
heid is er niet, tenzij wij de machtsstaat propa-

geren. 
Problemen als massa-loslating van geïnterneerden 
e.d. raken het gehele Nederlandse volk en niet
alleen de oud-illegaliteit.
Dit alles zou ik willen noemen: ,,De weg terug"
van den illegalen werker, de weg terug naar nor·
male verhoudlngen, de weg terug ook naar een
normale werkkring.' Maar deze weg kost zelfop
offering, zelfbeheersing en is nog zwaarder dan
onze strijd in bezettingstijd. Wil dit nu zeggen,
dat wij ons maar moeten laten drukken en douwen
naar plaatsen, waar wij ongevaarlijk zijn gewor
den? Neen, zeer zeker neen. Maar ook daarvoor
moeten we onze normale wegen weer gebruiken.
Dit kan in bepaalde gevallen leiden tot onrecht.
Maar toch blijft het de enig mogelijke weg om een
gezonde democratie te krijgen.
Oud-illegale werkers, wij hebben· gepretendeerd
een goede kern te zijn van het Nederlandse volk.
Laten wij dan nu weer tonen onze vaste wil en
onze offervaardigheid, om daardoor weer te zijn
een goede kern in het volk, maar nu in ander
verband.
Tenslotte: leest ook het ernstig, waardig woord
dat H.K.H. Prinses Juliana voor de radio sprak,
en dat elders in dit blad is opgenomen.

D. M.
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Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennlss en ter inzage en laat hem (haar) 
onderstaande bon ingeYUld zenden aan de administratie van "De Zwerver",Prins Hendrikkade 152 te Etage, Amsterdaill. 

Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Provincie: ··-··-··--···············-·-· 
Ingang abonnement: 

Abonnementsqeld wordt per giro/postwissel/ of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

ADVERTENTIES 
GelieTe brieven op adTertentiea Toor· 
taan, met vermelding Ta:a het numm•r 
op de envelop, alleen te zendea aaa: 
Bureau "De Zwerver", Nic:. Witaeaatraat 
21, .Amsterdam-C. 

DEELGENOOT. 
Steller dezes is ruim 20 jaar als aanne:aH,: 
werkzaam geweest, doch door oorlogag• 
weld thans onmachtig zijn beroep uit t• 
oefenen. Daar hij_ over rijke ervaring b ... 
schikt, zoekt hij een gevestigde aannemer 
om als deelgenoot gezamenlijk werken .it 
te voeren. Ook .genegen als uitvoerder of 
opzichter werkzaam te zijn. Brieven onder 
nr. 182 a. d. blad. 
Wie weet een Ie-klas restaurantkellner dl• 
de leiding op zich kan nemen van hotel
bedrijf in de Betuwe, waarvan de eigenaar 
gefusilleerd is? Sollicitanten, die enkele talen 
spreken genieten de voorkeur. Brieven onder nr. 179 a. d. blad. 
Oud-LO-er, 29 jaar, vlot spreker en verko
per, zag zich gaarne geplaatst als verte
genwoordiger enei: gevestigde firma. BIJ 
voorkeur levensmiddelenbedrijf in het Noorden des lands. In het bezit van de daar
voor vereiste vakdiploma's. Goede referen
ties. Brieven onder nr. 176 a. d. blad. 
Welk meisje is genegen voor hulp en gezel
schap gedurende de zomermaanden met 
klein gezin (man ex. pol. gev.) mee te gaan 
naar landhuis in Hoog-Soeren. Condities 
nader te bespreken. Brieven onder nr. 181 
a. d. blad.
Gevraagd op moderne étage-woning te 
Amsterdam een flink degelijk meisje voor 
dag, of dag en nacht. Prettige werkkring, 
goede verzorging en aardige eigen zit
slaapkamer. Wij zijn desgewenst bereid om 
evt. jong meisje Christelijke leiding te ge
ven. Brieven met volledige opgave en re
ferenties onder· nr. 177 a. d. blad. 
Gevraagd een electro-monteur, volkomen 
bekend met de aanleg en reparaties aan 
electr. licht- en krachtinstallaties; enigszins 
b�kend ,met radio strekt tot aanbeveling, 
diploma s geen vereiste, doch moet beslist 
vakman zijn. Bij gebleken geschiktheid vast 
werk verzekerd. Oud-il!. werkers genieten de voorkeur. Brieven onder nr. 178 a. d. 
blad. 
Getrouwd: 

GIJSBERT JAN NUMAN
AUGUSTA ANNA 

e
�ARIA ROELFSEMA 

Putten, Harderwijkerstraat 83. 
Beekbergen, Berg en Dalweg 1. 
Toekomstig adres: Putten, Harderwtpc-er
straat 83. 
Verloofd:· 

LEN KONING REPELIUS 
en JOOP DIJK

Groningen, 22 Juni 1946. 
Heereweg 73. 
Nassauplein 19. 
Receptie: 4-5.30 uur in Hotel "D� Doelmi" 
Grote Markt. 
Tot onze grote blijdschap schonk de Heere 
ons een dochter. We gaven haar de naam: 

CORNELIA. Nijkerk, 2 Juni 1946. 
Geref. Pastorie. 

P. H. Pellicaan 
G. Pellicaan-v. Wageningen.

Wie kan ons mededelen, wanneer het con
centratiekamp Natzweiler (Erzingen) werd 
bevrijd? 
Aangeboden in oud-L.0.-gezin eenvoudig 
rustig pension in Gelderse Achterhoek. Pen
sionprijs f 3.50 p. d. p. p. Brieven onder ar. 
180 a. d. blad. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MEDEDEI.ING. 
In verband met het vertrek van den OudSecretaris der LO en Stichting 1940-'45 afd. 
Heiloo, is het correspondentie-adres thans: 
0. de Ruiter, Kerkelaan H 48 te Heiloo.
ALMEN-HARFSEN. 
In verband met een te houden reunie, worden principiële onderduikers, die in Almen, Harfsen en naaste omgeving gastvrijheid 
hebben genoten en nog geen uitnodiging ontvingen, verzocht hun adres te melden 
aan het POR-comité, secretaris T. Enserlnk, 
,.De Huume", post Almen, Gld. 
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MUlP AAN ONDERDUIKERS 
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KNOKPLOEGIII 

Het internationaal milieu van verzetslieden, 
waarin het Congres van Praag me bracht, 
was voor mij aanleiding om mijn gedachten 
eens te laten gaan over de verschillen en 
overeenkomsten, die in de diverse landen 
hebben bestaan wat betreft de ondergrond
se strijd tegen het nazidom. Van verschil
lende gesprekken, die ik daarover voerde 
en uitlatingen, die ik opving, heb ik enkele 
aantekeningen gemaakt, die me wel de 
moeite waard leken om uit te werken. 

Het meest interessant is wel de vraag: Wat 
is bij de verschillende volken, die ten prooi 
vielen aan een langdurige Duitse b"ezetting, 
de diepere ondergrond van het verzet ge
weest. Van welke aard waren in laatste 
instantie de beweegredenen en motieven, 
die de verzetsgeest en de verzetshouding 
deden rijpen en onderhielden? Wat was 
m.a.w. de internationale achtergrond van 
het verzeJ:? 
Ik geloof, dat we er niet aan behoeven 
te twijfelen, dat minstens drie factoren
complexen een rol gespeeld hebben, die we 
resp. zouden kunnen aaduiden met: Ie, het 
nationale, 2e. het politieke, 3e. het reli
gieuze aspect. 
Daar is allereerst zeker een reactie van het 
nationale bewustzijn tegen den vreemden 
indringer, die de souvereiniteit en onafhan
kelijkheid van de natie in gevaar bracht 
of aantastte welke van invloed is geweest 
op het ontstaan van de verzetsgeest. Ook 
kan niet ontkend worden, dat het verzet 
deels gebaseerd was op politieke overwe
gingen. Dit aspect werd belichaamd in de 
democratische geest, die zich te weer stelde 
tegen de dictatuur. Tenslotte waren er 
godsdienstige motieven, die het verzet ge
ïnspireerd hebben en gewoonlijk samenge
vat worden als de geestelijke achtergrond 
van het verzet. 
Eigenlijk is deze drieledige analyse van de 
verzetsgeest nog onvolledig, want er was 
blijkbaar ook een verzetshouding, die een 
minder scherp afgetekend democratisch ca
chet droeg en zich niet zozeer uitsprak 
tegen het autoritaire stelsel in het algemeen, 
maar zich slechts richtte tegen deze be
paalde vorm van nationaal-socialistische 
dictatuur, terwijl het nationale element 
hierbij geen overwegende en het religieuze 
element in het geheel geen rol speelde. 
Deze laatste bemerking impliceert reeds, 
dat er een onderlinge verhouding bestond 
tussen de drie genoemde aspecten; een ver
houding, waarmee we rekening moeten hou
den, als we de vraag zouden willen beant
woorden, welk motieven-complex de groot
ste betekenis gehad heeft voor de groei 
en instandhouding van het verzet. Zelfs 
wanneer we nog even abstraheren van de 
internationale verhoudingen en ons beper
ken tot het Nederlandse verzet dan moe
ten we reeds constateren, dat het al te sim
plistisch zou zijn het voor te stellen, alsof 
de ene groepering· zich uitsluitend zou heb
ben laten leiden door motieven van vader
landse aard, terwijl de andere exclusief 
d?or �eweegredenen van politiek of gods
dienstig karakter zou gestimuleerd zijn. 
Practisch was het bij onze verzetsmensen 
zó, dat verschillendé van deze motieve
ringen samenwerkten en ongetwijfeld is dat 
ook het geval geweest bij het buitenlands 
verzet. 
Natuurlijk kan ook dan nog de vraag ge
steld worden, welk motieven-complex bij 
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het nationale en het internatioale verzet 
gedomineerd heeft. Maar een juiste beant
woording van deze vraag omtrent de inten
siteit van de werking der drie complexen 
stelt ons voor het nog moeilijkere probleem 
van de onderlinge verhouding diP.r comple
xen bij eiken individuelen verzetsman. W.at 
was primair •bij de verzetshouding en wat 
secundair? 
Wat ons Nederlands verzet betreft menen 
we te mogen zeggen, dat bij onze Christe
lijke bevolkingsgroepen motieven van over
wegend religieus karakter primair geweest 
zijn bij hun verzetsactie, zoals o.a. duidelijk 
geillustreerd wordt door het grote aandeel, 
dat de kerken daaril'I g�nad hebben. Zonder 
twijfel waren bij acti9S van deze groepen 
ook nationale motie, .m in het spel, maar 
zij waren secundair inzoverre zij juist ge
dragen werden en te voorschijn geroepen 
door geloofsovertuigingen, die liefde tot het 
vaderland als een morele plicht kennen en 
voorschrijven. 
Bij onze niet-christelijke bevolkingsgroepen 
lagen de verhoudingen uiteraard enigszins 
anders. Wat hen betreft menen wij het zo te 

\ mogen zien, dat de democratische opvattin
gen en reactieve gevoelens tegen de dicta
tuur overheerst hebben, terwijl de nationale 
motieven eveneens een secundair karakter 
droegen en op historische, sociale en andere 
gronden innig met die democratische inzich
ten verbonden of daarop gebaseerd waren. 
Er was dus bij de christelijke en niet-chris
telijke verzetsgroepen één zeer voornaam 
element, dat beiden uiteindelijk gemeen had
den, n.l. het nationale element waardoor el· 
ke verzetsactie gedragen en gemeenschap
pelijk werk werd. 
Frappant zijn de verschillen tussen beide 
groepen vooral na de bevrijding van het 
Noorden tot uiting gekomen, inzoverre de 
ene "de Weerbare Democratie" ten toon ging 
stellen om de strijd tegen het nazidom in 
diepste wezen te karakteriseren, terwijl de 
andere "de Geestelijke Achtergrond van het 
Verzet" ging prediken ter belichting van het 
karakter der voormalige verzetsbeweging. 
Wie zal uitmaken, welke van beide motie
ven-complexen de grootste betekenis heeft 
gehad bij ons verzet? Wij mogen ons ertoe 
bepalen op te merken, dat beide in ieder 
geval een zeer grote invloed gehad heb
ben en dat ze tijdens de bezetting innig sa
menwerkten op grond van het nationaal 
verband. 
Merkwaardig is ook, dat de Gemeenschap 
Oud-Illegale Werkers Nederland, die reeds 
na de bevrijding van het Zuiden des lands 
geboren werd, een voldoende brede grond
slag ter bundeling van het gros van de 
voormalige verzetslieden dacht te vinden in 
de drie bovengenoemde elementen tezamen 
genomen, zoals in haar statuten tot uiting 
werd gebracht door de woorden, Liefde tot 

het vaderl,_and en trouw aan het Oranjehuis; 
de aanvaarding van algemeen christelijke 
beginselen en de erkenning van de noodza
kelijkheid van een gezonde democratie. Na 
de bevrijding van het Noorden zag zich de 
GOIW N. genoodzaakt om van deze drie 
elementen de aanvaarding van algemeen
christelijke beginselen te laten vallen ter
wille van de instandhouding of totstandko
ming van de eenheid onder de OIW-ers. In 
de laátste maanden wordt er bovendien 
door anders georiënteerde illegaliteitsorga
nisaties uit het Westen bij de GOIW N. op 
aangedrongen om ook het eerste nationale 
element terwille van een grotere eenheid 
te schrappen, zodat tenslotte alléén het de
mocratische element als basis zou overblij
ven. 
Wij zijn geneigd aan te nemen, dat de 
GOIW N. na de ervaringen, die zij met haar 
vroegere concessie opgedaan heeft, niet 
meer bereid is ook dit offer nog te brengen. 

•wanneer wij de situcttie in ons eigen land
vergelijken met die in andere landen, dan
menen we op grond van onze indrukken en
contacten te Praag te mogen vaststellen,
dat het christelijk element bij geen enkele
andere nationaliteit zo'n grote invloed ge
had heeft als dat bij ons het geval geweest
is. Misschien staat België in dit opzicht nog
het dichtst bij ons. Voor de overige landen
echter was deze factor zeker van heel wat
minder betekenis. Wel kan niet ontkend
worden, dat ook in landen als Frankrijk en
Tsjecho-Slowakije de geestelijkheid, vooral
�e lagere geestelijkheid, een belangrijk ac
tief aandeel gehad heeft in de strijd tegen
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het nazidom en fascisme. Eveneens viel in 
die landen tijdens de Duitse bezetting een 
zekere opleving van de godsdienst waar te 
nemen, o.a. inzoverre het kerkbezoek fre
quenter werd. Maar van een van boven af 
leiding geven aan het verzet, zoals dat in 
ons land geschied is door de vertegenwoor
digers der Kerken met hun talrijke kerke
lijke en interkerkelijke acties en steunver
leningen, is zeker in die mate elders geen 
sprake geweest. 
Als we het geheel overzien, kan ik niet aan 
de indruk ontkomen, dat het vooral natio
nale tendenzen geweest zijn, die in andere 
landen de boventoon voerden bij het verzet. 
Zeker hebben ook hier bij grote groepen 
politieke motieven een secundaire of zelfs 
primaire plaats ingenomen, hetzij als reac
tie van een democratische instelling tegen 
de dictatuur, hetzij als een op zich staande 
factor verband houdende met communisti
sche ideologieën. Evident is in ieder geval, 
dat de verhoudingen hier niet geheel aequi
valent zijn aan de onze, zodat ik bij deze 
be chouwing van de nationale en interna
tionale achtergrond van het verzet geneigd 
ben de conclusie te trekken, dat Nederland 
wat dit betreft tot op zekere hoogte als het 
ware op een eiland woonde. 
Natuurlijk zou over dit alles heel wat meer 
te zeggen zijn. We beperken ons eenvoudig 
tot enkele aantekeningen. Trouwens ook in 
andere opzichten zijn er opvallende ver
schillen geweest, tussen het Nederlandse 
verzet en dat van andere nationaliteiten. 
Zo b.v. wat betreft het wezen zelf en het 
karakter van het verzet. 
In vele andere landen had het verzet meer 
een revolutionair en militair cachet en be
stond het overwegend uit sabotagedaden, 
aanslagen e.d., terwijl de tot in allerlei dé
tails gespecialiseerde en georganiseerde 
hulp· en duikacties met al hun ap- en de
pendenties in de vorm van centrales ter ver
valsing van PB's, stamkaarten, Ausweise, 
enz. daar niet op zulke uitgebreide schaal 
en op zulk een systematische wijze gewerkt 
hebben. 
Deze en andere verschillen vallen echter 
buiten het kader van dit onderwerp en wer- · 
den bovendien reeds elders besproken . 

.,MICHIELS". 

.... 'n LO-leider van een onbekende 'n tele
foontje kreeg, dat de SD hem die middag 
tussen 3 en 3.30 zou bezoeken; 
.... hij die middag juist een vergadering aan 
huis had en de aanwezigen om half drie ver
zocht even mee naar buiten te lopen, omdat 
er visite zou komen; 
.... het v�rwachte bezoek inderdaad kwam 
en ze het van een afstandje rustig stonden 
te bekijken; 
.... ze na dit intermezzo rustig weer naar 
binnen gingen en de vergadering voortzet
ten! 
.... bij 'n SD-overval op 'n K P-duikadres de 
gastheer één der SD-ers heel onnozel vroeg 
waarom hij toch zo krijkshaftig met z'n 
M.P. onder z'n arm liep;
. . . . genoemde SD'er in zeer grove termen 
mededeelde, dat dit zeer vanzelfsprekend 
was, omdat aan de andere kant de trekkers 
nogal los zaten! 
.... bij een distributiekraak in de avond van 
31 Maart medewerking werd verleend door 
'n lid der plaatselijke politie, die na de opé
ratie de in zijn geheel meegenomen brand
kast gemakshalve met zijn sleutel opende; 
.... de bij de overval gebonden burger be
wakers de volgende ochtend heel vroeg wer
den bevrijd en onmiddellijk genoemden po
litieman uit zij� bed gingen bellen; 
. . . . deze politieman daar als het ware op 
lag te wachten, maar na hun ontstellende 
mededeling de opmerking maakte, dat-ie 

• niet vatbaar was voor 1 April-moppen!

• 

Het programma beloofl zeer interessant te worden. Om 11 uur wordt een reunie gehouden en 
zullen dt! gasten worden ontvangen. Het officiële begin van de Landdag is om 11.45 uur, het 
einde ongeveer om half vijf. 
Pastoor "Victor" en "Frits de Zwerver", Henk van Riessen en "Bob K.P." of 11Sjef" zullen 
spreken; koerierster "Clara" en "Wim F.C." vertellen van hun ervaringen en d.:m z.11, zoals 
U weet, ook A. den Doolaard declameren. Het hoogtepunt van de dag zal zijn de herdenkings
plechtigheid voor onze gevallenen in de middagbijeenkomst. De Kon. Zeister Harmonie zal 
het muzikale gedeelte van het programma verzorgen. 
In verband met enige radio-uitzendingen van N.C.R.V. en KR.O. zal aan de tijden, in het 
programma genoemd, strikt de hand worden gehouden. De KR.0. zendt direct na de nieuws
berichten van 1 uur een gedeelte van de morgenbijeenkomst uit; de N.C.R.V. een reportage 
over de gehele dag 's avonds van 10.15 tot 11 uur. 
Het terrein in Zeist is bosrijk en prachtig gelegen. Een goed bewaakte rijwielstalling is aan
wezig, een consumptietent zal U lafenis brengen, terwijl ook een beperkt aantal belegde brood
jes aanwezig is. Richtingsborden zullen langs alle toegangswegen naar het terrein geplaatst 

• worden; politie en padvinders zijn geïnstrueerd. Men wordt verzocht, niet van de door de
richtingspijlen aangegeven routes af te wijken om verkeersopstoppingen te voorkomen. Ook op
het terrein zelf zult U niet lang naar diverse inrichtingen behoeven te zoeken; noch naar de
indeling van het programma; tegen den prijs van 25 cent is dit programma op het terrein te
verkrijgen. Ook de teksten voor de samenzang vindt U erop.
En hier volgen nog enige algemene inlichtingen naar aanleiding van de in zeer veel brieven
gestelde vragen. Helaas kunnen al deze brieven niet persoonlijk worden beantwoord. De Landdag
is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor hen, die geen medewerker aan LO. of L.KP. zijn
geweest. In verband met een goede organisatie is het echter beslist noodzakelijk, dat men zich
tevoren opgeeft, al zal 27 Juni niemand de toegang tot het terrein geweigerd worden. Vooral de
districtsvertegenwoordigers worden dringend verzocht, per omgaande op te geven, hoeveel men
sen uit hun district kunnen worden verwacht, met welke vervoergelegenheid zij komen en hoe
Iaat evt. de trein aankomt. Dit laatste is nodig in verband met de extra trams, die vanuit
Utrecht, Amersfoort en Driebergen regelrecht naar Zeist zullen rijden. Aan alle tramreizigers
wordt verzocht, aan het station te Zeist uit te stappen.
Het logies, dat aan van veraf komenden zal worden verstrekt, is over het algemeen gratis of
tegen zeer geringe vergoeding. Mocht men alleen na een persoonlijke uitnodiging vrij kunnen
krijgen, vraagt dan even schriftelijk een invitatie aan bij het secretariaat voor de Herdenkings
dag: Slotlaan 2 te Zeist. Van de Landdag zullen foto's gemaakt worden, die U bij het bureau
van "De Zwerver" zult kunnen bestellen. Nadere mededelingen hieromtrent volgen nog.
Automobilisten dienen alle aanwijzingen, die hun gegeven worden, zo nauwkeurig mogelijk op
te volgen en niet op eigen gelegenheid te parkeren.
Tot Donderdag 27 Juni.. .... een prettige dag en mooi weer gewenst. 

C. B.

* 
Het Ministerie van Oorlog heelt aan alle militairen. die tot de LO of LKP behoord 
hebben toestemming verleend om op 27 Juni 1 dag verlof aan te vragen om de 
Landdag te bezoeken. 
Elk oud-LO'er dient zich desgewenst te legitimeren met hun LO-kaart. 
Vroegere KP-medewerkers kunnen zonodig een bewijs van toegang ontvangen 
van het Centraal Bureau der LO-LKP-Stichting, Nic. Witsenstr; 21. Amsterdam-C. 

* 

Op de redactietafel verscheen van Joh. van der Haar het boekje "Tegen
de revolutie van het Evangelie". Het wil een verantwoording afleggen 
van de invloed van het Calvinisme op ons volksleven, met name in de 
bezettingstijd en is een oproep tot terugkeer naar God, naar Zijn Evan
gelie, waarin de enige redding, ook voor ons volk gezien wordt. 

Terecht merkt de schrijver op, dat de grote massa van ons volk geen 
begrip had voor het wezen van het nationaal-socialisme. 

Zeker, het overgrote volksdeel was anti-Duits. Vooral anti-Duitst Maar, 
wie wat dieper peilde, kwam al ras tot de ontdekking, dat deze anti
Duitse gezindheid veelal meer voortkwam uit een welberekend oppor
tunisme dan uit een sterk gefundeerd beginsel. 

Al kan worden toegegeven, dat de overtuigde Christenen deze dingen 
beter zagen en dat uit die kringen de voornaamste krachten voor het 
verzet kwamen, toch zou het goed geweest zijn, als er ook in dit boekje 
op gewezen was, dat veel te veel Christenen het nationaal-socialisme 
niet begrepen hebben en erger nog, als ze het begrepen, de consequen
ties niet wilden trekken, uit vrees, of uit egoïsme. En daaronder waren 
helaas maar al te veel leidende persoonlijkheden . 
Een andere opmerking, die ons van het hart moet is deze, dat naast het 
Calvinisme. het R.K. volksdeel te weinig telt in dit boek. 

De grote winst van deze tijd is geweest, dat de Christenen van verschil· 
·lende levensovertuiging elkaar in het verzet gevonden hebben, dat ze 
wisten uit één beginsel te 'handelen en dat ze tezamen handelden. Met 
alle waardering voor het werk van en de samenwerking met hen, die uit 
een ander of afgeleid beginsel in het verzet gingen, was hier toch een 
verschil. 

Wie kennis neemt van het verzetswerk der Rooms- Katholieken, b.v. in 
Limburg. zal de eenzijdigheid van dit boekje kunnen vermijden . 
Afgezien van deze opmerkingen hebben wij zeer veel waardering voor 
de verdere inhoud en kunnen we met name de artikelen over "Revolutie 
en Evangelie", ,.A-politieken" en "Het Partijwezen" zeer aanbevelen.

, 
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ZIHT 'J1 JUNI 19Ll6

:In de luwte 

Nu de verkiezingsstrijd uitgewoed is en we. wat in 
de luwte gekomen zijn, is 't goed de reacties op de 
uitslag eens gade te slaan. 
Goed en op z'n plaats, want in die reacties wordt 
maar al te dikwijls de lijn van het verzet doorge
trokken naar de verkiezingen. We zullen ons moeten 
afvragen of dat terecht geschied is, zonder daarbij 
in politieke stellingkeuze te vervallen. 
Er zijn twee uitersten. 
De één zegt met nauw verholen ergernis: Wat een 
tragiek in dat Nederlandse volk. Ondanks zijn schit
terend verzet, heeft het z'n tijd niet begrepen en 
blijkt het de grote taak die het moet volvoeren, niet 
aan te kunnen. 't Is klein en burgerlijk en 't blijft 
de oude paden bewandelen. Een volk van kruideniers. 
Laten we voor het gemak maar zeggen, dat mijnheer 
Jansen zo spreekt. 
Mijnheer Pietersen daarentegen beweert: Wat een 
prachtvolk, hoe standvastig

.l 
't gaat niet mee op de 

stroom van de tijd, 't blijtt bij de beproefde begin
selen, het heeft het verzet uit die beginselen ver
staan, en het verbindt 1945 met 1940. We constateren 
met vreugde dat er nil!ts veranderd is. Een volk van 
principiële lieden. 
Mijnheer Jansen treurt: De doorbraak is mislukt. 
Mijnheer Pietersen jaiclit: De inLraak is mislukt. 
De conclus,ïe� zijn juist, maar in dat treuren en dat 
juichen, daar zit de moeilijkheid. 
Eigenlijk mott mijnheer Jansen door zijn tn.men heen 
een glimlach toveren en mijnheer Pietersen zou goed 
doen te juichen met bezorgd gelaat. Even geduld 
lezer, 't is niet zo ingewikkeld. 
Eerst mijnheer Jansen maar eens onder het mes. Hij 
is wat eenzijdig. 't Nederlandse volk heeft niet ge
daan, wat het naar zijn oordeel had moeten doen. Nu 
heeft hij dus gelijk of het 'Nederlandse volk. (Er zijn 
nog wel meer mogelijkheden, maar die maken het te 
ingewikkeld voor een eenvoudig Zwerver-redac· 
teurtje). , 
Hij concludeert, dat het Nederlandse volk zich klein-
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burgerlijk getoond heeft en gaat er · dus vanuit, dat 
hij gelijk heeft. Dat is lichtelijk arrogant. Hij had 
moeten overwegen, dat het Nederlandse volk niet al
leen van hem kan leren, maar dat hij ook van dat 
volk kan leren. 
En dat laatste is hij helemaal vergeten. Dat is arro
gant en wat lichtzinnig, zelfs als mijnheer Jansen 
hooggeleerd is; ja, vooral als hij dat is, want dan 
mag hij zo'n wetenschappelijke fout zeker niet maken. 
Ik kan me b.v. indenken, dat het Nederlandse volk 
hem een lesje heeft willen leren in deze verkiezingen 
en wel dit, dat het wel iets anders wil dan wat er 
was, maar niet wat hij wil. Dat het b.v. met harts
tocht zich verzet heeft, bezield van ongeformuleerde 
idealen en dat het die idealen bij hem niet terug
vindt. Als hij dat gaat inzien, dan zal er een glim
lach in zijn tranen zijn, omdat hij dankbaar is, iets 
geleerd te hebben. 
En nu mijnheer Pietersen. Die juichte en dat is ook 
bedenkelijk. Het is wat kortzichtig n.l. Er is in de 
getallen niets veranderd, althans niet veel. Maar 
betekent dat, dat er in de harten niets veranderd is? 
Zou het niet kunnen zijn, dat ons volk, en met name 
de verzetslieden, nu ze zien, dat hun idealen geen 
klankbord vinden bij de politieke leiders, in arren 
moede en bij gebrek aan beter de veiligste weg ge
kozen hebben, de weg die wel waarbor� biedt, dat 
't niet spaak zal lopen, maar die geen u,tzicht biedt, 
dat net goed zal gaan, de weg, die het stukje van 
1940 tot 1945 overslaat, kortsluit. 
Ja 't is wat kortzichtig, vooral als een politicus van 
naam zo denkt. 
Weet U waar ik bang voor ben, mijnheer Pietersen? 
Dat U niet onrustig genoeg bent. 
Ik ben in mijn hart honds bang voor de verzadigdheid 
en de gezapigheid, voor de kippigheid, de dikke bui
ken en de grote sigaren (al kan ik daar erg naar 
verlangen), voor de valse "gerustheitl in Sion". Die 
ketel van me kan een liefelijk deuntje zingen, maar 
van binnen raast en kookt hij. Het zit in de ketel. 
Als U erin kijkt, mijnheer Pietersen, dan zult U met 
bezorgd gelaat gaan juichen en zelfs met betraand 
gelaat (al was het alleen n.aar van de stoom). 
Nederland is ee11 klein landje in een geweldige we
reld, die amechtig neerligt en in den blinde tast naar 

, î>.e <;edeniB.�ie 

ma.et fiet o.o.� w.eten ! 

een houvast. In dat kleine landje weet men wat be
ginselen zijn, beter dan elders en dat is een voor

�echt, mijnheer Jansen, maar men weer niet goed 
wat er constructief mee te doen, en dat is angstig, 
mijnheer Pietersen. 
Of ,ik dat weet, lezer? Ik ben alleen maJr erg on
rustig. 

H. v. R.
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door JOT POLMAN 
(vervolg} 

, 

Woensdag 24 October 1945. 

Daar en hier doen we dezelfde ervaring op. We kijken uit naar bak
boord en zien de zee als een lap crêpe met wat zilver er doorheen, 
scherp afgeknipt langs de horizon. Daar achter hangen de doeken 
van barre berggebieden, in ragfijne nevel, in onzegbaar zachte tinten, 
in lijnen die - op de voorgrond - aan een aardbeving doen denken, 
en in de achtergrond versmelten met het hemelwit. Dan lopen we 
r.aar stuurboord en ziep hetzelfde beeld. 
Wij, die al dagen lang op open zee gevaren hebben, beseffen dat de 
straat waardoor we gaan, niet meer is dan een geul tussen twee 
werelddelen: daar bij Gibraltar, waren het Europa en Afrika, hier, 
in Aden, zijn het Afrika en Azië. Dat was ook het geval bij Port-Said 
en bij Suez. Maar op die plaatsen werden we zo door alle ,tekenen yan 
menselijke bedrijvigheid om ons heen geboeid, dat de natuur niet 
meer bleef dan décor. 
Toen, in Gibraltar, en nu in Aden, niets anders ziende dan zee en 
kust, beseffen we hoe we dwars over de wereld varen, tussen de 
werelddelen door, die de mensen met eigen namen hebben bestem
peld, waar de mens zijn eigen wetten in tegenspraak met elkaar 
bracht, maar die één zijn en in evenwicht, zoals de aarde met de 
maan en de zon, zoals ons zonnestelsel één is met het heelal. Volgens 
vaste wet. 
Wat worden Soekarno en Japan toch nietig. Onze wereld, waarvan 
wij menen, dat zij door de oorlog grondig is verwoest, draait onver
anderlijk om de zon. En wij draaien mee. Volgens vaste wet. De rots
kusten bij Gibraltar en Aden kennen geen namen. Ja, zelfs de men
sen kennen zij niet. Europa, Afrika, Azië, het is wilsopdringerij van 
die mens, die zich niet voegen wil naar die éne wet. Tot eigen 
schahde. Worden wij dan eindelijk door eigen schande wijs? 

Donderdag 25 October 1945,. 

De boeg snijdt. Druppels springen op en vallen. terug. Het water wijkt 
en buigt. Een golf schudt zich uit en schuift opzij. En dat geluid 
van buigen en verschuiven deint dag en nacht langs stuur- en bakboord 
en suist...... Die oren! Geen rust: de oceaan, de luchtkokers, de 
motoren, duizend voeten op ieder dek, en vijf-en-dertig-honderd 
stemmen. 
.W� gaan niet naar Batavia, zegt d,! kok in ruim A2, de boot moet 
terug naar Bombay. \Xle gaan niet naar Batavia, zegt de wacht op 
dek F, de bemanning gaat in Colombo weg. We gaan niet naar 
Batavia, zegt je eigen. vriend bij de dagkaart van het kraaiennest, we 
gaan ..... . 
De boeg snijdt, een golf schudt zich uit. Het suist: het gerucht. Bin
nen de boorden van de Alcantara, die zich haast over de Indische 
Oceaan, groeit. een Oosterse fantasie, wilder dan wij die ooit in ons 
Westen hebben zien bloeien. Het Gerucht. 
Hoe hoger de zon door de hemel glijdt over de wijde zee, hoe 
steiler de maan de nacht inklimt en in de morgen weer daalt, hoe 
scherper de boeg door het water snijdt, hoe weliger het gerucht door 
de Alcantara tiert. We zagen nog geen jungle. Maar grilliger dan 
tropengewas schiet onze fantasie over de Indische Oceaan. 
Is het door dat urenlange staren naar het regenboog-licht in de 
stuivende fonteinen van elke golf? Is er dan geen patroon van de 
Hollandse nuchterheid, die we aan kunnen roepen? Of leeft in ons 
nóg het bijgeloof van meer dan 400 jaar? Dan leeft in ons ook het 
geloof aan de zekere komst tot ons doel. 

* 

Vrijdag 26 October 1945. 

Een bleke Februa17i-zon. Een spiegelende ijsbaan. De hemel: een 
vrieslucht. Wat wolken als hopen sneeuw, een handbreed boven de 
horizon. Daar verwacht je de bevroren polderrand, en 'n molentje, 
misschien ...... ,
Dan schiet er iets vooruit, beneden bij de 2oeg. Kleine cirkels kringen 
als een ketting weg. Een libel? Nee, een libel in de winter! Je wrijft 
je ogen uit. Een vliegende vis op de Indische Oceaan. Daar kringelen 
ze weer, die ringetjes, wat verder op, waar het visje met zijn staart 
het water raakte om zich af te zetten en dan weer· uit te zweven 
tot het bijna spoorloos wegschiet in de zee. l 
Of het dikwijls mogelijk zal zijn in het tropisch vergezicht een Hol
lands landschap te zien, zo duidelijk als vandaag? 
,,Toen ik nog op de mijn was . . .... " zei op het voordek een s.tem ver-
trouwelijk tot een luisteraar. De Zeeuwse polder, de Brabantse hei, 
het Limburgse heuvelland, de rivieren, de weiden van het Westen, 
de bossen van Arnhem tot Groningen; en het Waterlapd langs de 
Waddenzee, ons land, we zullen het blijven zien. Wij, nuchtere Noor
derlingen, zullen op het hete halfrond realisten zijn...... met een 
winterdroom. 

(Worat vervolgd) 



(Vervolg) 

Vrijdagmiddag, 8 December 1944. 
In de huiskamer boven de bakkerij• .. De Ko
renaar" aan de Grachtwal zijn 25, meest 
ongehuwde en jonge kerels, bijeen om de 
laatste instructies te ontvangen voor de op 
handen zijnde overval. Zeker, ze zijn allen 
geestdriftig voor het uit te voeren plan en 
ook trots, dat de eer hun te beurt viel eraan 
te mogen meewerken, maar ook. . . . ze zijn 
diep doordrongen van de grote ernst van 
dit ogenblik. 
Er is geen aarzeling . . . . wel bezinning. 
Dat blijkt overduidelijk als de hele zaak is 
doorgepraat en Eppie wordt gevraagd om 
Gods zegen voor deze onderneming af te 
smeken. Allen staan op. Dan is die geduchte 
Friese K.P. slechts een schare van kleine 
afhankelijke wezens, diep doordrongen van 
eigen onmacht en zich volkomen verlatend 
op Gods bijstand. 
De woorden, die daar gesproken worden 
tot de God der Vaderen, zijn weinige. Het 
is geen gebed, uitgesproken op de hoeken 
der straten om van de mensen gezien te 
worden. De ernst van dit ogenblik maakt 
de band met God oprecht en klaar. In het 
aangezicht van de dood valt alle camou
flage weg. En ze weten het allen, dat het 
ogenblik, waarop ze de dood in het aan
gezicht moeten zien, zeer nabij kan .zijn. 
Welke K.P.er, gereei;i om aan een gevange
niskraak deel te nemen, kan de gedachte 
aan de Weteringschans van zich afzetten� 
Zo zegt daar één de woorden, maar bidden 
vier-en-twintig anderen mee, bewogen en 
innerlijk geroerd. 
Zo smeken vijf-en-twintig jongemannen, stuk 
voor stuk koppige vechtjassen, nu klein en 
afhankelijk, om kracht, die ze bij zichzelf 
niet kunnen vinden. 
Boven gevouwen handen buigen zich de 
hoofden in deemoed en afhankelijkheid. Wat 
al gedachten er door hun hoofden mogen 
woelen, ze vinden een rustpunt in het aan
roepen van den God der genade. 

INGEZONDEN 

Naar aanleiding van het artikel "Gedachten bij 
onze vlag" door AD deel ik U mede, dat dit 
een m.i. zeer sympathiek artikel is. Echter wil ik 
een aanmerking maken bij de laatste alinea van 
dit artikel, waar AD spreekt over de driekleur 
met de oranjevaan voeren. 
Volgens mijn opvattingen komt juist de laatste 
jaren, ook reeds vóór de bezetting was dit het 
geval, een veel juister begrip van het uitsteken der 
vlag naar voren. Ik kan het me heel goed herinne
ren, dat de driekleur met de oranjewimpel werd 
uitgestoken, ongeacht het feit, waarom er gevlagd 
werd. Thans zien we veel meer een juist onder· 
scheid in het gebruik van de oranjewimpel. Alleen 
op hoogtijdagen van het Koningshuis bev�stigen 
wij de oranjewimpel aan de driekleur, om daar
mede onze trouw en verknochtheid aan het Oranje
huis te tonen. Op andere feestdagen steke men al
leen de driekleur uit. 
Ik heb de Rooms-Katholieken de driekleur zien 
ontrollen op hun kerkelijke feestdagen, waarbij zij 

DE�PJT� KNOKPLOEGEN 

LLn DE GEVANGErlU u

Dan eten allen, als gold het een laatste 
avondmaal, een bete broeds, Want niemand 
weet of hij le avond of te morgen nog weer 
zal mogen delen in het goede der aarde. 
De tijd dringt. 
Het is vijf uur geweest en om kwart over 
vijf zal de eerste groep op pad gaan. 
Tot goed begrip geven wij eerst nog een 
overzicht van hetgeen zich afspeelde in het 
tijdvak van 2 tot 8 December. 
Zoals bekend, had op 2 December het N.C. 
de K.P. verzocht tot de "kraak" te willen
overgaan, omdat de pogingen tot omkoperij 
schipbreuk hadden geleden. Er wordt dan 
overleg gepleegd met den Gew. Comm. der 
B.S. , want het is geen lichte zaak een be
slissing te moeten nemen over een ond,l'!r
neming, waarbij het leven van tientalten 
mensen op het spel staat. Doch ook het 
aantal gevangen illegale werkers stijgt met 
de dag. Het bedraagt reeds me.er dan der
tig. Zo valt dan Zondag 3 De.cember de be
slissing. 
Ze moeten eruit. Maar de zaak zal dan ook 
"tot en met" moeten kloppen. Want men 
pleegt liever geen overval, dan één die ge
doemd is om te mislukken. De voorbereiding 
is wel ver-gevorderd, maar nog lang niet 
af. Daaraan zal met man en macht gewerkt 
moeten worden. 
Op Maandag 4 December betrekken Piet, 
Eppie en Wim het vooronder van een schuit. 
Daar worden zwaarwichtige conferenties 
gehouden en komen plattegronden en kaar
ten op tafel. Daar komen Willemse, Epke en 
Karel van de B.S. ter bespreking van de af· 
voer der gevangenen, want daarvoor zal 
een afzonderlijke organisatie moeten wor
den gemaakt. De familieleden der bevrijden 
zullen moeten wordan gewaarschuwd om 
het huis te verlaten. :Er moeten bonkaarten 
zijn. En voor elke bevrijde zal een duik· 
adres moeten worden gevonden. Nif;!t alleen 
de K.P.ers en de afvoertroepen zullen hun 
instructies moeten hebben, maar er moeten 

dé' geel-blauwe wimpel aan de driekleur hadden 
bevestigd. Dat is m.i. ee� juiste opvatting van het 
gebruik tot vlaggen. De wimpel vertolkt het feit, 
waarom er gevlagd wordt. 

v. d. B.

De waardering in dit 'schrijven deed ons goed. 
Wij zijn het echter met den schrijver ten dele eens. 
Hij heeft volkomen gelijk, wanneer hij - b.v. bij 
kerkelijke gedenkdagen - de oranjewimpel e.v. 
door een 11ndere zou willen vervangen. (De Katho
lieke kleuren zijn niet geel-blauw, doch geel-wit). 
Bij nationale feestdagen staat de zaak echter ge· 
heel an<l':_rs. Het is niet juist de binding tussen 
driekleur en oranjevaan alleen tot stand te bren· 
gen op de hoogtijdagen van het Koninklijk Huis. 
Zouden wij de bevrijding kunnen vieren, zonder 
·daarbij onmiddellijk ook het herstel van de band
met Oranje te gedenken? Wij menen van niet.
Daarom zal niet alleen op hoogtijdagen van ons
Vorstenhuis, doch zeker ook op nationale gedenk
dagen d'oranjevaan boven ons fiere rood-wit-blauw
moeten wapperen.

AD. 

• 

ook instructies gemaakt worden voor de be
vrijden en voor de mensen die hen onderdak 
zullen verschaffen. En dan moet alle aan
dacht geschonken worden aa!l het vraag· 
stuk van de beveiliging. Het is niet vol· 
doende dat een speciale dekkingsploeg met 
zwáre wapenen de toegang tot het Huis van 
Bewaring onder schot houdt, ook de tele
foonlijnen moeten onder controle staan. 
Daarvoor zullen Jan en Theo van de P.T.T. 
moeten zorgen. Zij dienen te zorgen, dat de 
lijnen afgetakt worden en elk gesprek be
luisterd. Er moet een clandestiene aanslui
ting komen voor het pand aan de Grachtwal 
vanwaar de ploeg zal vertrekken, zodat 
men á la minute bereikbaar is. 
Tot in de puntjes nauwkeurig zal elke K.P.er 
moeten weten wat zijn taak is, want de toe
gemeten tijd is kort. En elke minuut, node
loos in de gevangenis verspeeld, .betekent 
onnodig levensgevaar en grotere• kans op 
mislukking. 
Loe en Mies, de koeriersters hebben handen 
vol werk. Ze kressen her en der door de 
stad en er buiten, komen handen en voeten 
te kort, maar zijn onvermoeibaar. 
Terwijl de fijne motregen buiten een mie
zer!ge en mistroostige sfeer schept, wordt 
in t vooronder van de boot onder hoog
spanning gewe:r:kt. De tabakswalm is er 
grijpbaar en hangt in lange slierten om de 
lamp. 
't Is Sinterklaasavond geworden, maar nie
mand,. die er aan denkt. 
Ja, toch. 
Wim slaapt dien nacht naast Willemse. 
Will7mse heeft altijd bijzonder grote belang
stelling voor de vraag, wie z'n slaapje zal 
zijn. En hij informeert belangstellend bij 
Wim, of hij ook snurkt. 
Het antwoord stelt hem gerust. 
Doch als Wim iets onder zijn kussen from
melt wil hij weten wat het is. •Dan vertrouwt 
Wim hem toe, dat het een Sinterklaasverras
sing is voor morgen.
"Maar 't is niet van chocola," voegt hij er
veelbetekenend aan toe. 
's Woensdags acht Piet het ogenblik geko· 
men om zijn K.P.'ers, die met zorg zijn uitge
kozen, te waarschuwen, dat ze de volgende 
dag in Leeuwarden moeten komen. Dan 
eerst vernemen zij wat er van hen gevraagd 
w:ordt. Datum en uur worden echter nog aan 
niemand medegedeeld. Vrijdag tussen half 
drie en drie uur zullen alle deelnemers aan 
de overval, in de bakkerij op de Grachtwal 
moeten komen. De afvoertroep van de B.S. 
wordt Vrijdag\ om 12 uur geconsigneerd 
en komt 's middags om 4 uur in een ander 
deel der stad bijeen. Zij moeten zogenaamd 
.,spoormensen" naar hun duikadres brengen. 

De duisternis van de vroeg-gevallen wi;. 
teravond heeft zich over de stad gelegd. 
Soms is het droog, maar even later slaat 
de motregen de voorbijgangers weer in een 
kille huiver door het lichaam. Nog even, 
en de eerste deelnemers zullen op pad gaan. 
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.,Als 'Uw wrede scholen 'knallen,is de zaak niet afgedaan, àl 'Uw macht móét 'U ontvallen -,vat wij deden, blijft bestaan!''
'Re 1 d e n, op dit plechtig bedensteken wij geen rede af. Zwijgend staan wij aangetreden,saluerend, bij 'Uw graf.
1,'oor de dank, aan 'U verschuldigd, blijkt toch ieder woord te klein,maar bij 't volk, dat thans 'U huldigt,moogt ge nooit vergeten zijn! 

Sterk deez' Meidap de memorip van wat uit 'Uw offer spreekt,alles wordt vergane glorie, als d i e daad voor ons verbleekt.
Ja, het bloed, door 'U vergoten vest op ons een dure plicht I 1s 'Uw '?aak al afgesloten, o n z e  taak dient nog verricht.
[aat 'U,v geest dan in ons werke.'I:levenernst en arbeidslust, ons tot elk.e roeping sterken:offervr.ardig, doelbewust. 
[aat ons zaaien, planten, bouwengorden wij ons als é�n tnan, � 

� 
dat de wereld 't kan aanschouwen: 'NEtR.f.A'ND'S 1)0[::J( - het wil, het kàn I
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Alles dient thans prijsgegeven, wat verslapt, verspilt, verdeelt,dat de 'Natie weer kan leven naar 'Uw boog-verheven beeld!
Beter tijd kàn voor ons gloren, mits bij dit tot grondslag beeft:
,, 'WA'J 'JOE'N 1J1Ef., Ç1'N 9 'N1t.'1 'VERf.ORE'N 'RO[f.A'ND'S DODE'NSCJ-lAARZJJ f. E E'J:J"! -

Zeist Jl. la R.
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STICHTING 1940-'45 

Vrijdag 14 Juni j.l. kwam het nieuwe 
hoof'1,bestuur voor het eerst voltallig 
bijeen. 
_De verkiezingen leverden als dàgelijks 
bestuur op: 

Voorzitter: Smallenbroek (Drenthe). 
Vice v orz.: van Riessen (aangewezen). 
Secretaris: van Namen 
2e Secr.: Gillieron 
Penningmeester: van Scha ik. 

// 

// 

2e Penningm.: Mevrouw Driebergen 
(Amersfoort). 
Algemeen Adjunct: van Rooy (aangew.). 

Verder zijn leden: 

Ottevanger (Groningen). 
Kruithof (Overijssel). 
Drees (Gelderland). 
van Dam (Utrecht). 
Mevr. Breukelaar (N.H.). 
van Rijn (Z.H.). 
Enckevoort (Limburg). 
Vingerhoets (N. Brabant). 
Maljers (Zeeland). 
Mulder (Amsterdam). 
Hollaar (Rotterdam). 
Rijk van Ommeren (Den Haag) . 
Buys (aangewezen). 
van Riel (aangewezen). 

De 7 aangewezenen werden reeds de 
vorige vergadering in overeenstemming 
met de statuten door de provinciale 
vertegenwoordigers in het hoofdbestuur 
op voordracht gekozen. 
Na de verkiezingen stond de vergade
ring een ogenblik stil bij de nood- en 
vrije huwelijken in verband met de uit
keringen. Dit probleem, dat op tal van 
wijzen zich openbaart, zal do_or een 
commissie breedvoerig in een rapport 
behandeld worden, waarna het hoofd
bestuur besluiten zal nemen. 
Salarisschaal en bevoegdheden districts
bureaux zullen eveneens ' bestudeerd 
worden door bureau en dag. bestuur, 
alvorens in het hoofdbestuur behandeld 
te worden. 
Een Fancy Fair en een verloting zijn 
voor versterking der financiën naar het 
oordeel van het hoofdbestuur niet in 
overeenstemming met doel en stijl van 
de Stichting. 
Vastgesteld wordt, dat bestuursleden en 
medewerkers, hoeveel zij ook voor de 
Stichting doen, niet gesalarieerd zullen 
worden. Alleen functionarissen worden 
gesalarieerd. 
Uit het contac;t met de bond van ex
politieke gevangenen blijkt, dat deze or
ganisatie niet voldoende op de hoogte 
is met wat er verricht wordt door d\! 
Stichting 1940-'45. 
Tante Wien deelt mede, dat in aanslui
ting aan de vacantieweek in Amersfoort 
voor vrouwen van gevallen verzetslieden, 
deze zomer nog voor 120 vrouwen een 
derge)ijke gelegenheid zal openstaan. 

L.O.- VERGADERING

'S·HERTOGENBOSCH · MEI 1946 

Voor het eerst waren wij vandaag weer 
bij elkaar. We voelden, dat het ons 
goed deed, weer eens bijeen te zijn en 
het speet ons, dat niet allen er waren. 
Als eerste punt stond op de agenda: 
a. De vriendschapsband welke gegroeid
was tijdens de bezetting, te behouden,
en nog hechter te doen worden. b) Om
ons tezamen als vrienden in te zetten voor
die ideal�n, waarvoor we gevochten

hebben, en deze na te leven en te ver
breiden. Onze vrienden, die gevallen zijn 
te gedenken, en G!'!Ze steun te geven aan 
het werk voor de nabesraanden. 
Als twe<.:de punt kwam aan de orde 
,,De Zw::rver". Bij een telefonisch on
derhoud had Jan v.:!rnomen, dat Den 
Bosch v,at abonnementenaantal betrof, 
het laagst van het gehele land stond. 
Dit moest toch veranderen. 
Wij be,11 ten: ten eerste, allen zelf een 
abonnerne 1t te nemen, en voorts Ie 
trachten, ieèer een twintigtal abonné's 
te werven. E,:n 200 proefnummers waren 
aangevraagd, en deze zouden door ons 
worden vei spreid. Vervnlgens kwam ter 
sprake de lan:ldag te Zeist. Allen gaven 
zich hiervoor op. Naar een middel van 
vervoer zou worden uitgekeken. 
Voorts zou aan Amsterdam gevraagd 
worden, hoe het stond met de legitima
ties en de plaquettes. Er werd tevens 
besloten, als er plaquettes komen, er ge
zamenlijk uit d;:mkhaarheid enkele toe 
te kennen aan onze "duikmoeders." 
Het gedenl, boek werd op deze vergade
ring ook niet vergeten. Jan was in het 
bezit van een LO-vragenlijst, en zou 
aan Amsterdam om meer exempla.ren 
vragen. In de volgende vergadering zou 
dan iemand aangesteld worden om een 
overzicht samen te stellen voor de ge
denkboekcommissie. In dit verband werd 
een reunie van het gehele district op de 
proppen gebracht en besloten hieraan 
een ietwat feestelijk karakter te geven. 
Enkele toezeggingen werden in de ver
gadering gedaan. 
Dan bracht Jan, de districtleider van de 
Stichting 1940-'45, het St:chtingswerk 
naar voren, en drukte cns op het hart, 
dat wij LO-ers op de eerste plaats toch 
medewerker moesten zijn. Velen van ons 
hebben steeds medegewerkt t!n het mag 
gezegd worden, dat dank zij de LO, 
Landelijk Herstel en de Stichting in het 
Zuiden steeds geslaagd zijn. Wij allen 
geven ons op als medewerker(ster). 
Na nog even onder ons gepraat te heb
ben en ondergetekende als secretaresse 
een hoop werk op de hals te hebben ge
schoven, werd de vergadering gesloten. 

N. WIJNEN.

1 

* 
INDIË-ACTIE 
Om:e vrienden in Indië heb

ben dringend behoefte aan 

lectuur en de noodkreten om 

"Zwervers" te sturen zijn dan

ook niet van de lucht. Wij 

hebben de indruk, dat we dat 

maar beter zonder kasten 

voor hen kunnen doen, want 

erg dik zullen ze daar wel 

niet in hun geld zitten. 

Daaraan zijn natuurlijk kos

ten verbonden en we stellen 

voor, dat we die met onze le

zerskring delen. 

Laat, wie hiervoor voelt en 

daartoe in staat is, de abon

nementsprijs voor een abonné 

in Indië storten op het giro

nummer van onze administra

tie Nr. 109588, dan zal de ad

ministratie er zorg voor dra

gen, dat er in ieder geval vol

doende "Zwervers" naar on

ze troepen· in Indië gaan. 

Laat U niet onbetuigd, maar 

stort direct onder de bijvoe

ging: Indië-abonnement. 

Ieder bedrag is welkom. 
RED. 



Gerrit Pieter Corba 

Het zijn alle geen grote heldendaden, die ons 
verhaald worden in de stukjes, gewijd aan de 
nagedachtenis van hen, die voor de vrijheid van 
ons land en volk gevallen zijn. Het kenmer
kende is juist de eenvoud en beginselvastheid, 
waarin de meeste gevallen strijders geleefd 
hebben. Zij zochten niet zichzelf, maar alleen 
het welzijn van land en volk. In deze geest 
herdenken wij ook den eenvoudigen, stillen 
strijder Gerrit Pieter Corba, geboren 24 Mei 
1915, te Amsterdam. 
Tijdens een belaugrijke opdracht voor het 
Commando der NBS te Arnhem, is hij in de 
trein gearresteerd, waarna hij op 10 September 
1944 door de Duitsers werd vermoord, na eerst 
op gruwelijke wijze te zijn mishandeld. Toen 
hij deze opdracht kreeg wist hij, dat aan het 
volbrengen van dit bevel veel risico verbon
den was. Dit was hem trouwens ook van ver
schillende zijden voorgehouden, maar typerend 
zijn zijn laatste woorden, die hij tot zijn vrouw 
sprak: ,,Ik moet gaan, waar God mij roept." 

I 
Wij denken in het bijzonder aan al zijn arbeid,
die hij verricht heeft in verband met het ver
zorgen van Joodse- en andere onderduikers. 
Hij en zijn vrouw hebben samen jaren ach-
tereen onder moeilijke omstandigheden een 
Joodse vrouw geherbergd tot aan het moment, 
dat de Duitsers. tijdens zijn afwezigheid een 
inval in zijn woning deden, waarbij deze vrouw 
door een wonder aan de dood ontsnapt is. 
Hoewel Gerrit niet direct medewerker van de 
LO was, heeft hij toch tezamen met Kees 
Jaarsma en Leendert van Damme veel voor 
onze organisatie gedaan. 
Gerrit had een gesloten karakter, sprak zelden 
over zijn illega)e werk, maar wij, die hem ge
kend hebben zijn overtuigd, dat hij een groot 
strijder was voor onze vrijheid. Zijn gezin mag 
trots zijn op hem, die zo uit overtuiging zijn 
leven voor hun en onze vrijheid heeft gege
ven. Moge God Mevrouw Corba en haar kin
deren, waarvan de jongste nooit zijn Vader 
gekend heeft, steeds nabij zijn. Ook als het 
soms te moeilijk voor hen wordt. 

BAAS. 

Ds. L. Touwen, Makkum 

Een kleine, bewegelijke figuur, ogen
! 

die twin
kelen van levenslust en boordevo zat met 
nieuwe plannen, een persoonlijkheid, die de 
eigenschappen bezat zich ten volle in te zetten. 
Zich inzetten, dat heeft hij gedaan met e;n 
haast ongekende energie. 
Touwen was de man, die zich het lot aantrok 
van zijn verdrukte landgenoten, Joden, onder
duikers, wie en wat zij ook waren. 
Daarvoor activeerde hij zijn omgeving, met als 
resultaat een organisatie van plaatselijke groe
pen, die àf was. 
Touwen heeft de taak van het verzet begrepen 
en vervuld, want Touwen heeft gediend. 
Nog zie ik hem naar Leeuwarden gaan om bij 
de leiders der SD te pleiten voor gevangenen. 
Totdat hij zelf werd gegrepen ..... . 
In de moeilijkste uren van zijn leven in de cel, 
bemoedigde hij zijn medegevangenen, getuigend 
van zichzelf: ,,Wat er ook gebeurt, ik weet mij 
in Gods hand." 
Op 8 September 1944 werd het leven van 
dezen "terrorist" door de Sicherhl!itsdienst 
afgesneden. 
Een Duits succes, voor ons een smartelijk ver-
lies? 
Niet meer, want Touwen ontving het loon 
van den getrouwen dienstknecht uit handen van 
zijn Hemelsen Vader. 
En wij, wij moeten even actief als dezen pionier 
van het verzet blijven dienen onzen God en ons 
Vaderland. 

PETER. 

• 

Dirk Floris v.d. Dool 

(van Tol) 

Op 9 Februari 1945 werd deze oud-districts
leider der LO, rayon Nieuwerkerk a. d. IJssel, 
te Amersfoort gefusilleerd. 
Een golf van ontroering ging door de gemeente 
Nieuwerkerk en door Rotterdam, waar hij ook 
bij diverse toppen en contacten geen vreemde 
figuur was. Van Tol was een verzetsman van 
formaat, niet alleen voor de Vaderlandse zaak, 
maar ook een strijder voor zijn Hemelsen Ko
ning. Wie hem kende, hield van hem. Hij was 
een principieel Calvinist, een echte Geus. 
Hij viel door vuig verraaçl. Een onderduiker 
(een zekere Ome Piet), die al een paar maanden 
bij hem in huis was, ging eind October naar 
den kapper in het dorp, maar kwam ni.et terug. 
Totdat op 31 December 1944, oudejaarsmiddag, 
hij terugkwam in moffenuniform met een groep 
van 30 SD-ers, die van Tol wegsleurden, het 
eten roofden en het huis totaal leegplunder
den. Gelukkig werd geen bezwarend materiaal 
gevonden. Dit was nog de enige hoop; dit kon 
nog zijn redding betekenen. 
Een dag later gingen zijn vrienden 's avonds 
alles uit zijn tuin halen, zodat, als de SD-ers 
terugkwamen, zij niets zouden vinden. En de 
SD-ers kwamen terug, direct daarna. Zij ploeg
den . het land �m, gooiden de hooiberg omver, ' 
maar vonden niets. 
Dankbaar waren de vrienden en hun gebed 
steeg omhoog: ,,0 God, bewaar hem toch!" 
Maar Gods wegen zijn anders dan de onze. 
Op 9 Febr. 1945 werd hij als represaille-maat• 
regel te Amersfoort met nog 20 anderen door 
den vijand doodgeschoten. 
Typerend voor hem was, dat zijn vrouw 3 we
ken vóór hij gefusilleerd werd, op clandestiene 
wijze een briefje ontving, waarin o.a. stond: 
"Vergeef Piet (den verrader) hetgeen hij heeft 
gedaan, ik heb het hem ook vergeven. Laten 
wij veel voor elkander bidden." 
Hij volgde zijn Heiland en liet een lieve vrouw 
en 8 kinderen achter. 
Broeder, vriend, collega van de Dool" is niet 
meer. Vermoord op 42-jarige leeftijd. Wij zul
len hem nooit vergeten, deten man van zo'n 
groot geloof en principe. Harde, stoere werker, 
je was een held, een groot mens. 

N. v. L.

' 



Wie kan inlichtingen verschaffen ? 
664 Gerard van Rijk, geb. 22 Juli 1922, wonende 

te Jutphaas (Utrecht), sinds 12 November 
1942 in Keulen. Op 
7 lVlaart 1945 door·de 
Amerikanen bevrijd. 
Op 9 lVlaart d 945 door 
granaatscherf gewond 
aan de linkerkant van 
het hoofd. Door Am. 
Roode Kruis (Ie pant
ser-divisie) verbonden 
en vervoerd, vermoede
lijk naar Lindenburg
ziekenhuis in Keulen. 
Vandaar vervoerd naar· 
onbekende plaats. Wie 
heeft hem later nog 
ontmoet? t 

665 Kik lVleylink in Febr. 1945 van Amersfoort 
naar Neuengamme gebracht. Vermoedelijk 3� 
lVlaart 1945 naar Santborstel vervoerd. H11 
is 2 meter lang, draagt bril, is 29 jaar oud. 

666 Cornelis George Branse, geboren 20 Sept: 1926 te Wasgen,aar, bij· ra2.Zia op 18 Januari
1945 te Voorschoten gearr. en op transport 
gesteld naar Wesel, sindsdien niets 7r ver
nomen. 

667 J. Wildeboer, geb. 12-9-'08 te Woensel bij 
Eindhc,v�n, Hoofdon
derwijzer lVI.U.L.O. te 
Ferwerd. Gearr. te Fer
werd en vervoerd naar 
Vught. Van Vught 
vermoedelijk naar 
Neuengarnme getrans
porteerd. Kentekenen, 
gaaf gebit, lidteken aan 
bovenlip en een lang, 
vol gezicht. Hij wa� 
gehuwd en bad 2 kin
deren. 

668 Johanne, Roosjer,, geb. 4 Oct. 1884. Gearr. 
24-10-1944 in zijn woonplaats Roermond.
Huis van Bewaring.
3 t -10-' 44 overgebracht
na.ar Politiebureau te
Venlo. Volgens inlich
ting Dr. ]. B. v. cl.
Weyden uit Den Haag
met transport politieke
gevangenen van Venlo
naar Neuengamme en 
aldaar vermoedelijk in 
Dec. 1944 overleden.
Wie heeft hem tijdens
transport of ziekte in
kamp meegemaakt? Hij
was van beroep Hoofd-
opzichter Prov. Electr. Bedrijf in Limburg.

Financiën 
Ofschoon zeer vele provincies, districten en 
rayons hun vrije en geblokkeerde gelden 
met ons hebben afgerekend, zijn er toch nog 
heel wat plaatsen, die dit niet hebben ge
daan. 
Het is de wens, zowel van het Algemeen 
Bestuur van de L.0.-L.K.P. Stichting, als van 
het Departement van Financiën, dat de af
rekening via het Centraal Bureau plaats 
vindt. De reden hiervan is, dat nog vele 
verplichtingen, door de L.O. en de L.K.P. 
tijdens de bezetting aangegaan of over
vallen die gepleegd zijn, moeten worden 
geregeld. Deze kunnen alleen van een cen
traal punt uit worclen overzien en beoor
deeld. 
Wij willen dit onderdeel van het afwikke
lingswer k zo snel mogelijk tot een goed 
einde brengen. Het Ministerie van Finan
ciën heeft ons hiertoe uitgebreide volmach
ten gegeven. Mogen wij nu ook op UW me
dewerking rekenenî 
Onder machtiging No. 204 van het Depar
tement van Financiën is ons volmacht ver
leend alle zich in het land bevindende en 
aan de L.O. en L.K.P. toebehorende geblok
keerde gelden over te boeken op onze re
kening bij de Amsterdamsche Goederen
Bank N.V. te Amsterdam ten name van 
L.0.-L.K.P. Stichting.
Na ontvangst van Uw gelden kunnen wij
eveneens de verplichtingen regelen, die U
ten behoeve van de L.O. of L.K.P. hebt aan..
gegaan.
Helpt ons het afwikkelingswerk bespoedi
gen!

DAGtLIJKS BESTUUR VAN 
DE L.0.-L.K.P.-STICHTING. 

WIE KENT ZE NOG? 

1 2 

3 

I\ 

5 6 

7 8 

ADVERTENTIES 
Wilt U brie.ven op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
,,De Zwerver", Nic. Witse.nstraat 21, Amstudam"C.? 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve: dus 
geen berichtF,n voor redactie of administratie erbij in 
te sluiten. 

Zaans LO-er zoekt goed pension in bosrijke 
streek, liefst Overijssel, voor 3 volwassenen 
en 2 kinderen. Brieven onder nr 183 a. d. blad. 

Gezocht te Haarlem of omgeving: woning of 
gedeelte van woning (event. gestoff.) met 
vrije kookgelegenheid. Brieven onder nr. 185 
a. d. blad.

Wie kan gezelschap,. bestaande uit enkele 
KP-ers en vrouwen van gefusilleerden aan 
een zomerhuisje in bosrijke omgeving hel
pen voor de maand Augustus? Ook eeI\ 
huisje aan de plassen, evt. met zeilboot isl 
zeer welkom. Kosten worden vergoed. 
Brieven onder nr. 187 a. d. blad. 

Gezocht door oud-illegaal werker, die gaat 
trouwen, een zit- en slaapkamer benevens 
keuken, of gebruik van keuken in Den Haag 
of onmiddellijke omgeving. Brieven onder 
nr. 186 a. d, blad. 

1. Fischer, Karl, Kriminal-Obersekretär, van
Januari 1943 tot Augustus 1944 Sipo te St.
Michielsgestel, leider van het kamp, al
daar.

2· Schweiger, Johann, S.S.-Hauptscharfüh
rer, van 1 Juni 1944 tot 3 September 1944 
in C.oncentratfekamp Vught als plaats
vervangend leider. 

3. Penndorf, Franz Erich, Meister der Gen
darmerie van Juni 1940 tot Mei 1943 bij de
Ordnungspolizei te Den Bosch als Haupt
wachtmeister.

ft. Heimel, Karl, Scharführer Waffen S.S. van 
begin 1943 tot September 1944 gediend 
bij de B.d.S. te Haaren als Unterschar
führer. 

5. Schumacher, Hermann Ferdinand Johan,
nes Wilhelm, S.S. Bewerber van Mei 1944
tot eind September 1944 in gevangenkamp
Haaren.

6. Ortmann Wilhelm Linus, Untersturmführer
Sipo, van September 1942 tot September
1944, gediend bij de Sipo in het gevangen
kamp Haaren.

7. Voss, Franz Hubert, Oberwachtmeister,
van December 1943 tot September 1944,
gediend bij de Wachtdienst S.O. in het
gevangenkamp te Haaren als Oberwacht
meister.

8. Gottschalk, Erich, FrUz, Arthut, Kriminal
beambte, werkzaam bij de S.O. te 's-Her
togenbosch.

Bovengenoemde personen zijn ter beschik
king gesteld van het Hoofd der Sub-Commis
sie Opsporing Oorlogsmisdrijven te 's-Her
togenbosch. 
Klachten met betrekking tot misdrijven, door 
bovenvermelde personen tijdens de bezet
ting gepleegd, moeten �n spoedigste mon
deling of schriftelijk worden ingediend bij 
de Politieke Recherche (Afd. Opsporing 
Oorlogsmisdrijven) Papenhulst 1 te 's-Her
togenbosch. 

Biedt zich aan: Bekwaam chauffeur, reeds 
10 jaar als zodanig werkzaam en oud-ill. 
werker. Brieven onder nr. 184 a. d. blad. 

Met dank aan den Heere en grote blijd
schap geven wij kennis van de geboorte 
van een dochter· 

WILHELMINA. 

R. G. VAN DER HAAR
A. VAN DER HAAR-BREMMER.

Amersfoort, 13 Juni 1946. 
Steven v. d. Hagenlaan 2. 

Ondertrouwd: 
ANNA VAN ROY 

(medewerkster L.O.) 
en 

JAN PUTTERS 
(Oud-L.0.-er) 

geven kennis van hun voorgenomen huwe
lijk, waarvan de plechtige inzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 2 Juli 1946 om 
9.30 uur in de Noodkerk van den H. Marti
nus te Neer. 
Neer, Rijksweg 313. 
Hilvarenbeek, Gelderstraat A 4. 
Toekomstig adres: Hilvarenbeek, Gelder
straat A 4. 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van.1Jw kennissen ter inzage en laat hem (haar) 
onderstaande bon ingevuld zend en aan de administratie van "De Zwerver".
Prins Hendrikltade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: _ ...... --.. -··--·· .. -··--'

Plaats: 

Provincie· -····-·····-·····--·-·········-···-···-·····················································-····-····-····-····-··-·········--·--

Ingang abonnement: -····-···-······--·--·--·-··········-········-····-···-·-·--------

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/ of bij aanbieding van een post• 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-SUchUog. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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lANDEWKE ORQANIIATI, VCDR 

MutP AAN ONDERDUll<ERI 

O
P de vooravond van de Herden
king der gevallenen in het ver
zet door de Landelijke Organi
satie voor Hulp aan Onderduikers 

en de Landelijke Knokploegen, wendt de 
voormalige leiding der LO en LKP, 
zich tot alle overhecten en burgers van 
het Nederlandse volk, die rechtstreeks 
of zijdelings betrokken zijn bij zuive
ring of berechting en bij het rechtsher
stel van hen, die door de bezetting ge
troffen zijn. 
Zij zijn er zich ten volle van bewust, 
dat de materiële verarming, geestelijke 
ontwrichting en organisatorische ont
reddering van ons volk de rechtsprac
tijk en het herstel va'n de maatschappe
lijke positie der oud-illegale werkers 
ernstig belemmeren. Van die kant be
zien is zelfs niet te verwachten, dat volk 
en overheid die activiteit kunnen ont
plooien, waartoe ze vóór 1940 In staat 
geweest zouden zijn. Niet in de laatste 
plaats moet hier gewezen worden op de 
verbijsterende omvang, die de corruptie 
in verantwoordelijke kringen van ons 
volk heeft aangenomen. 
Daar komt nog bij, dat tal van personen 
in officiële functies door eten twijfelach
tige houding in de bezettingstijd zich 
naar vele zijden menen te moeten be
schermen, waardoor zij gedwongen zijn 
ook anderen in bescherming te nemen, 
die zelf schuldig, teveel van hen weten, 
en waardoor zij bovendien de neiging 
hebben oud-verzetslieden te weren. Vele 
schuldigen zijn door zoveel draden ver
bonc:lien aan vooraanstaande personen 
uit ons leven, dat hun val van rechts
standpunt bezien wel een oplossing zou 
zijn, maar vanuit de gezichtshoek der 
betrokkenen een zodanig gevaar voor 
hun maatschappelijke positie betekenen 
zou, dat zij geen middel onbeproefd la
ten om "hun" slachtoffer te redden. 
De leiding der LO en LKP realiseert zich 
verder ten volle, dat de problemen rond 
zuivering, berechting en rechtsherstel 
van een dermate ingewikkelde aard .zijn 
en dikwijls zo geheel nieuwe normeren
de arbeid vragen, dat elen snelle oplos
sing ervan billijkheidshalve niet ver
wacht mag worden. 
Intussen kan men niet aan de indruk 
ontkomen, dat, welke verlammende in
vloed deze factoren ook op de gang van 
zaken mogen hebben, door hen, die nog 
over de juiste mentaliteit beschikken en 
hun roeping verstaan, ter zake niet 
steeds die voortvarendheid is betracht, 
die nodig was voor herstel en afdoening 
van zaken. 
Welke invloeden hier nu ook verder mo
gen werken (en men denke hierbij aan 
toenemende moedeloosheid om in zo'n 
ontwrichte maatschappij nog iets recht 
te zetten, aan verkeerd begrip of te kort 
aan begrip voor de verzetsstrijd, waar
in ons volk door Gods gunst mee mocht 
werken aan de bevrijding van het va
derland), het moet ieder duidelijk zijn, 
dat verkeerde maatregelen, uitgestelde 
beslissingen e.d. op de duur een diepe 
ontgoocheling in ons volk te weeg heb-

ALGEME.EN 
" 

APPEL 
ben gebracht. En met name de verzets
beweging, die vervuld was van idealen 
voor de toekomst van ons land heeft de 
teleurstellende gang van zaken nauwe
lijks kunnen verwerken. 
Als personen, die gezuiverd moesten 
zijn, tot elke prijs gehandhaafd worden 
of langs een omweg weer in ere hersteld 
worden; als lieden, die voor den rechter 
moesten verschijnen, vrij rondlopen zon
der dat er uitzicht is op berechting; als 
oud-illegale werkers in plaats van op 
gelijke voet met anderen behandeld te 
worden, over het algemeen .bij het zoe
ken van een functie nadeel ondervinden 
van het feit, dat zij -.,1:i:is hun vrijheid en 
hun leven geriskeerd hebben voo·r hun 
land en hun medeburgers, om dan nog 
maar niet te spreken van voorrang, van 
herscholing e.d.; als deze en dergelijke 
feiten den oud-illegale werkers nu een 
jaar na de bevrijding als resultaat van 
hun vrijheidsstijd voor og'en komen, dan 
mag het niemand verwonderen, dat hun 
hart in opstand _is. Dan is het te begrij
pen, hoéwel niet te verontschuldigen, dat 
velen eigen wegen zoeken te bewande
len, om recht te doen, waar naar hun 
diepste overtuiging onrecht gedaan 
wordt of rechtspleging uitblijft. 
En met nadruk zij vastgesteld, dat het 
hier niet gaat om een groep uit het lood 
geslagen mensen, noch om personen, die 
op eiglen voordeel uit zijn. Wat het eer-
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ste betreft, worde in herinnering ge
bracht, dat nergens in Europa de verzets
beweging zo gedisciplineerd geweest is 
en zich zoveel zelfbeperking heeft opge
legd als in Nederland. En ook thans nog 
gedragen de oud-illegale werkers zich 
bij voorkomende ergernis wekkende ge
vallen gedisciplineerd, al kan niet ont
kend worden, dat gaandeweg grotere 
iiipanningen ontstaan. Ten onrechte wor
den de verzetsbeweging daden verwe
ten, kort na de bevrijding verricht, die 
voor rekening van lieden komen, die in 
het gezicht van de bevrijdingshaven en 
zelfs na de bevrijding zich haastig de 
voordelen realiseerden, die toetreding 
tot het verzet hlen zou kunnen opleveren, 
om vervolgens dienovereenkomstig te 
handelen. En wat het tweede betreft: de
ze mannen hebben ook nu nog slechts de 
toekomst van ons land op het oog, waar
voor ze, indachtig het otfer, dat hun 
vrienden met hun leven brachten, alles 
over hebben.' 
Niet om de verzetsbeweging bevrediging 
te schenken, maar boven alles om het 
land, dat ons allen dierbaar is, te ver
heffen uit de sfeer van corrup�e. on
recht en wantrouwen, een sfeer, die het 
herstel zo ernstig blijkt te schad)en, doen 
de toppen der LO. en LKP. een ernstig 
beroep op overheid en volk, op U die dit 
leest, om de verantwoordelijkheid en 
haar consequenties te verstaan, waar
voor ieder in verband met rechtsherstel, 
zuivering en berechting gesteld is. 
Met name wordt een dringend beroep 
gedaan op alle personen, die deel uit
maken van organen, die in deze zaken 
beslissingen moet�n nemen, om werke
lijk recht te doen, om niet te wijken voor 
chantage, voor corruptie, voor omkoperij 
en voor schijnbaar onoverkomelijke 
moeilijkheden. 
Wie zijn roeping in dit ppzicht verstaat, 
wie niet aarzelt het mes te zetten in de 
voze plekken van ons volksbestaan, om 
zo de band van handlangers in het kwa
de te verbreken, die werkt niet slechts 

I 
aan een geval, die deelt in de algemene 
krachtsinspanning.van hen, die het goede 
voor ons land zoeken en zijn geestelijke 
en materiële herrijzing beogen. 
Zij, die zo handelen, zullen op· de volle 
medewerking van de voormalige ver
zetslieden kunnen rekenen, ook als die 
medewerking zou bestaan in het gedul
dig af'rachten van de te nemen maat
regelen. En zij kunnen er zich verzekerd 
van houden, dat deze mannen niets lie
ver zullen doen dan zich op te lossen in 
ons volk om op hun plaats mede te wer
ken aan het herstel van ons land. Geef 
hen echter het vertrouwen weer, dat zo 
deerlijk geschokt is. 
Ons land is niet verloren door de aan
wezigheid van een groot aantal onwaar
achtige burgers en overheidspersonen. 
Ons land is verloren als zij, die waar
heid, trouw en plicht in hun vaandel ge
schreven hebben, daarnaar niet meer 
zouden handelen. 

De voormalige Toppen der 

ILO. en LKP. 

.__,_,..._...,.__ -----� 
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Toen, na het mislukken van het Duitse 
Kerstoffensief van 1944, de Duitse Generale 
Staf tot een wanhopige verdedigingsoorlog 
moest besluiten, was een enorme behoefte 
aan mensenmateriaal voor het bouwen van 
versterkingen een noodzakelijk gevolg. 
De mensenroof in de nog bezette landen 
nam derhalve schrikbarende vormen aan. 
Razzia's en nog eens razzia's moesten de 
mensen intimideren, opdat zij zich vrijwil
lig bij de overal gevestigde aanmeldings
bureaux zouden opgeven. Inderdaad wer
den er en1ge successen geboekt en iedere 
Amsterdammer herinnert zich nog met er
gernis de lange rijen werkwilligen, die zich 
voor Gebouw Atlanta verdrongen. De K.P. 
liet het er niet bij zitten .en ondernam enige 
geruchtmakende acties als b.v. de brand
stichting in de Spieghelschool en de liqui
datie- van enige van 'de meest schunnige 
Nederlandse handlangers, die zich vrijwil
lig hadden aangeboden de namen van de 
aanmelders te registreren. Het succes was 
merkbaar, doch er bleven nog genoeg sla
venzielen over, die hun plicht als Neder
lander niet verstonden en voor kleine voor
deeltjes den vijand hun diensten aanboden. 
Zo werd besloten een nieuw voorbeeld te 
stellen en wel door midden op de dag een 
bom te laten exploderen in een der aan
meldingsbureaux. Er zouden zeker gewon
den en misschien doden vallen, maar daar 
stond tegenover, dat voor lederen Neder
lander, die zich meldde, een Duitser vrij 
kwam voor het front. Consideratie kon niet 
in acht genomen worden. Als object werd 
gekozen de Emmaschool op de Passeerders
çrracht, waar de Duitsers na de brand in de 
Spieghelschool, een nieuw bureau geïmpro
viseerd hebben. Het plan werd tot in de 
kleinste bijzonderheden voorbereid. Op een 
adres op de Nassaukade kwam· de K.P., die 
deze actie zou uitvoeren, bijeen. Ter beschik· 
king stonden 10 staven plastic, enkele tijd
potloden en enige flesjes, gevuld met fosfor. 
Dit alles werd, op de tijdpotloden na, in een 
actetas ondergebracht na de nodige behan
deling te hebben ondèrgaan. 
Gijs werd opgedragen om met een soortge
lijke actetas, echter gevuld met boeken, de 
situatie in de Emmaschool te verkennen. 
Vooral werd hem op het hart gedrukt de 
actetas goed zichtbaar te dragen. Hij ver
trok en de tijd werd opgenomen. Precies 
20 minuten later was hij terug. Na een 
tijdje in de rij te hebben gestaan, was hij 
de 2 Duitse posten bij de ingang van het 
gebouw en een post bij de deur van het 
aanmeldingsbureau gepasseerd. In het lo
kaal noteerden 6 Grüne de namen van. de 
adspiranten. Gijs was, na de situatie in het 
lokaal te hebben opgenomen en zonder 
zich te melden, doorgelopen, wat in de 
grote drukte niet opviel en had het ge

bouw verlaten. 
Na dit opwekkend rapport te hebben aan
gehoord, werd besloten een tijdpotlood van 
30 minuten te gebruiken. De afstand , Nas
saukade-Marnixstraat zou per rijwiel afge
legd worden; wat enkele minuten scheelde, 
terwijl P. op zich nam de bom te leggen. 
Precies om 2.30 uur werd het timepencil 
ingedrukt en vertrokken P. en Fr. De tas, 
waarin zich de springstof bevond was vrij 
dik en kon niet aan de beugel gedragen· 
worden, daar deze zeer zwak was, terwijl 
de sluiting ook nog gammel was. Op de 
hoek Marnixstraat-Passeerdersgracht bleef 
Fr. met de twee fietsen wachten en liep P. 
met scheefstaande hoed en stropdas en op
gezette kraag onverschillig naar het .aan
meldingsbureau. Om te beginnen moest hij 
enkele minuten in de rij blijven wachten ,en 
alle mogelijke opmerkingen van het aan
wezig volkje aanhoren, zoals b.v.: .,De ille
galen pra'en lekker, maar .... ". Na enige 
malen tersluiks op zijn polshorloge te heb
ben gekeken, mocht hij om 14 minuten over 
half drie naar binnen en had dus nog een 
zee van,, tijd. Rakelings liep hij met nog 
ongeveer 20 personen langs de Grüne heen 
en stond om 16 minuten over half drie in 
het aanmeldingslokaal. 
Aldaar aangekomen werd hem door elen 
kalen Duitser gevraagd of hij een Ausweis 
bezat en op zijn ontk�nnend antwoord naar 
een tafeltje verwezen. Daar aangekomen 

greep hij naar zijn portefeuille om rljn ver
valst) persoonsbewijs te voorschijn te ha
len en zette, om zijn handen vrij te hebben, 
daar deze handeling met een zware .tas in 
de arm moeilijk ging .... , de acte tas tegen 
de poot van een andere tafeltje midden in 
het lokaal, waaraan eveneens een Grüne 
ijverig zat te schrijV'en. Veiligheidshalve 
ging hij maar een paar passen opzij, doch 
hij had nog geen vier passen gedaan of 
met een onbeschrijfelijk lawaai en ontzet
tende vuuruitbarsting stortte de wereld in-

"een .... 
' 

P. werd wakker in een hoek van het lokaal,
dat gevuld was met grijze stof, terwijl het
behang in brand stond.. Het regende kalk
en cement, de ramen hingen eruit .... het 

, was een ontzettende ravage. 
Schreeuwende en gillende mensen trapten 
over hem heen en de Grüne, razend van 
woede en opwinding renden zenuwachtig 
met getrokken pistolen heen en weer zon
der te weten, wat er precies aan de hand 
was en op wie zij schieten moesten. De bom 
was na 17 minuten ontploftlll Latere ex
perimenten hebben uitgewezea, dat de 
vloeistof van een timepensil door schudden 
te snel doorvreet en dus de explosie ver
haast. De drie passen waren de redding 

- van. P. geweest en hij had geluk, anders 
was hij in stukken gerukt. 
Zodra P. weer enigszins was bijgekomen, 
trachtte hij zich op originele manier in vei
ligheid te brengen door onder het gillen
van: .,Tommies"II "De Tommiesl" uit het
raam te sp.ringen. Buiten aangeland werd
hij echter door de Grüne opgevangen. die
hem zonder veel omhaal met de anderen 
tegen de muur plaa!sten. Hij zag eruit als
een polderjongen. Grijs ,en verward hing
zijn haar om zijn hoofd. Zijn donkere jas
was gescheurd en had een/ grijze kleur
aangenomen. Behalve enkele builen en
schaafwonden, had hij een klein� maar
diepe en hevig bloedende wond aan zijn
recl}.ferbeen opgelopen. 
Fr., die P. naar binnen had zien gaan, schrok
hevig bij het vroegtijdig ontploffen van de 
bom, doch had niet veel tijd om erover na
te denken, want de Grüne dwongen de men
sen in ,de Marnixstraat door te lopen door
als wilden over hun hoofden heen te schie
ten.
P. zat in de val, want niemand mocht de
Passeerderschool. ver�ten. Hij probeerde
het eerst met een oud moedertje aan zijn
arm .en opgetrokken broekspijp, zoda{ zijn,
van het bloed. rode, witte sok duidelijk
zichtbaar was, maar de Duitse post trok
zich van dit vertoon niets aan. Tenslotte
echter zag P. de kans om bij een groepje
van enkele lichtgewonden, die verlof had
den gekregen zich onder geleide van l 
,Duitsers in civiel nac:fr een apotheek op de 
Leidsegracht te begeven, aan te sluiten. Na
dat hij een vergeefse. poging gedaan had 
de benen te nemen, belandde het gezel
schap in de apotheek. 
P. hield zich enigszins achteraf -en gebruik
te de eerste de beste gelegenheid om eruit 
te wippen en na�st de apotheek aan te
bellen. Voordat echter werd opengedaan, 
stond alweer een der begeleiders naast
hem. Tot zijn geluk begon op dit ogel).bllk
weer een hevige schietpart op de Passeer
dersgracht, waarop hij een zenuwtoeval
simuleerde en door den Duitser sussend
weer naar de apotheek werd gevoerd, en 
een glas water moest drinken om bij te 
komen. Toen viel echter een van de ge
wonden flauw en van de algemene verwar
ring, die daarop volgde, maakte P. gebruik
om er van door te gaari. Bij een vertrouw
de Dokteres in de buurt, waar hij toevallig 
enige dagen te voren was geweest, �erd
hij in bad gestopt en medisch behandeld. 
Na zich te hebben opgeknapt, vertrok de 
polderjongen als een heertje. Intussen was 
P. door Fr., Martin, en de jongens voor dood 
verklaard, zodat zyn telefonische present
melding grote verrassing en vreugde ver
wekte. 

De situatie in Ne�. ln�ië 
We plaatsen hieronder: een recent over:zicht 
van de toestand in lndië, dat vanzelfsprekend 
geheel voor rekening is van den schrijver:. Red. 

t. De dominerende vraag is m.i. steeds geweest:
., Wie is de feitelijke machthebber itt de Republiek:
Sjahrir, Soekarno of eventueel een andere groep?•
Begin April hoorde ik t>p deze vraag een antwoord
van zeer g�aghebbende zijde en wel als volgt:
"Soekarno is nog steeds de grote man in de ogen
van het volk. Hij is de eerste, die het volk tot
opstand kan aanzetten. Door zijn groot redenaars·
talent, door het feit, dat hij zijn redevoeringen
weet te kruiden met passages uit Javaanse mythen
en legenden, heeft hij zijn g.ehoor volkomen onder
zijn beslag. Dit is nog steeds het geval. Bovendien
is zijn positie staatrechterlijk zeer sterk, doordat
hij als President der Republiek onder de Indone·
sische Constitutie, grotendeels naar Amerikaans
model opgesteld, de drager is der uitvoerende
macht, hierin ter_ zijde gestaan door een vice-pre
sident (Moh. Hatta) en een raad van ministers.
De laatste tijd echter is de positie van Sjahrir zeer
yersterkt, ook in Miuden-Java, door het verloop
van de onderhandelingen".
Dit werd gezegd hegin April, toen Dr. van Mook
en de Ind;sche aelegatie op het punt stonden naar
Nederland te vertrekken; dit na 13/i maand van
onderhandelingen, waarbij, naar we nu wel mogen
aannemen, onder pressie van Sir Archibald Clark
Kerr de kansen op verwezenlijking van vele der
Indonesische aspiraties zeer gunstig schenen. In
brede kringen heerste de verwachting, dat, na
terugkeer van Dr. van Mook en de Indonesische
delegatie uit Nederland, het agreement tussen de
Ned. Indische Regering en de groep Sjahrir zeer
spoedig zou worden getekend. . Twee geheurtenissen hebben deze verwachtingen
gelogenstraft. In de eerste plaats blijken - volgens
Indonesische verklaringen - de voorstellen thans
door Dr. v. Mook uit Nederland meegebracht, veel
minder vet' te gaan dan hetgeen men in April te
Batavia meende bereikt te hebben. Naar verluidt,
is Sumatra het twistpunt. Van Nederlandse zijde
zou men niet genegen zijn, de macht van de Repu
bliek over dit eiland te erkennen. \Velke motieven
precies een rol hebben g�speeld, is hier uiteraard
niet na te gaan; wel ligt het voor de hand,_ dat
de huidige toestand op Sumatra, waar be�d�'.e1ders 
en communistische elementen tluns fe1telt1k _de 
macht uttoefenen en hoge Republikeinse functtO· 
narissen zoals Dr. Amir, de Republikeinse vice
gouverneur van Sumatra, bescherming zochten in 
door de geallieerden bezet gebied, zelfs den meest 
vooruitstrevende moet afschrikken van het toeken
nen van self-gouvernment, hic et nunc. 
Deze eerste factor - thans door de nationa!isten 
aanaevoerd als oorzaak van een eventueel misluk
ken° der onderhandelingen - ligt, althans op het 
eerste gezicht, aan de Nederlandse zijde, i!1 zoverre 
men op de Hoge Veluwe minder ver wilde gaan 
dan te Batavia. 

Er is deze week slechts één bericht, dat werkelijk 
de sombere tijdingen enigszins kan opheffen. We 
nemen het uit de Nieuwe Apeldoornse Courant 
yan 8 Juni over: 

.. Degene, die schade aan zijn ivoning hee�
opgelopen, hetwelk een rechtstreeks gevolg 
is van eigen verzetsdaden, kan deze schade
geheel vergoed krijgen. 
Ee11 financiële regeling dienaangaande wordt 
uitgewerkt. Bove11dien zal aan materiaaltoe
wijzingen voor het berst.el voorrang worden 
verleend". 

Eindelijk mogen we nu eens aan de wederopbouw 
medewerken. En nog niet eens ten bate van ons 
g�hcle volk, maar voor ons zelf. Per slot van re
kening mogen we niet op dankbaarheid aansp:aak 
maken. Als wij niet illegaal werk hadden verncht, 
had Seyss lnquart dat toch wel gcdJan. Zeer juist 
schrijft "Het Binnenhof" van 13. Juni, het in een 
,,Momentje": 

.,.Als ik lees, wat ons Seysje daar in 'J,Jeuren; 
berg allemaal beeft staan zingen aper de 'Ne
derlandse verzelsbeweging en zo meer, ben ik
ervan overtuigd, dat, indien er geen 'Neder-



..... 

Zij - deze eerste factor - wordt echter verre 
overschaduwd door een tweede gebeurtenis, die 
zich de laatste tijd is gaan openbaren in het Inde>
nesische kamp\ een aan de gang zijnde mach� 
verschuiving binnen de Republiek. 
Een belangrijk symptoom hiervan is te zien in dt 
zeer onlangs plaats gehad hebbende wijziging ill 
het oppercommando der T.R.I. het Indonesische 
Republikeinse leger. Naast deze T.R.I., die van 
Indonesische zijde wordt beschouwd als het offi
ciële leger van de Republiek, zijn er talloze andere 
militaire organisaties, veelal volkslegers met sterk 
linkse inslag en godsdienstig mohammedaanse 
strijdorganisaties. Van deze meer links- en extreem 
georiënteerde groepen zijn thans vertegenwoordi
gers in de hoogste leiding der T.R 1. opgenomen. 
Wij mogen aannemen, dat de "oude " T.R.I., voor 
zover ze in de hand te houden is, staat achter 
en zal gehoorzamen aan Soekarno. Van de andere 
groepen, die thans in de T.R.1.-leiding zijn verte
genwoordigd, is dit niet zonder meer aan te nemen. 
Behalve een machtsverschuiving zal zodoende een 
verslechtering in de uiterlijke eenheid en innerlijke 
discipline te verwachten zijn. De berichten over 
een gespannen toestand te Soerakarta wijzen ook 
in deze richting. 
Naar aanleiding van de machtsverschuiving bio
nen de Republiek wordt thans gevreesd, dat Sjah
rir zich niet als premier zal kunnen handhaven. 
In dat geval zal het zeer moeilijk, zo niet onmo
gelijk zijn, een voor de Nederlanders acceptab.:le 
onderhandelingspartner te vinden. 
Een insider hoorde ik onlangs zeggen: 
"Laten we vurig hopen, dat Sjahrir als premier 
aanblijft, want wat krijgen we als Sjahrir valt? In 
dat geval krijgen we eerst èn het Volksfront èn 
de orthodoxe Moslims, met wie al veel moeilijker 
te praten zal zijn. Verdwijnen ook deze, dan krii
gen we een bendeleider, dan krijgen we Sumatra . 
Soekarno en Hatta noemde hij niet eens. omdat 
deze te zeer gecompromitteerd zijn door hun wel 
zeer vergaande collaboratie met den Japansen vij
and, dan dat zij nog acceptabel zouden zijn, hetzij 
voor de Nederlanders, hetzij eventueel voor de 
UN.O. 
Dezelfde autoriteit wees nog op het feit, dat Sjah
rir en zijn medewerkers door hun Westerse �duca
tie en door hun houding als mens niet zo ver van 
ons af staan. Zij mogen sterk van ons in inzicht 
verschillen, vin mens tot mens bestaat er weder
zijds begrip en zeker ook waardering. Door hun 
politiek van onderhandelen met de Nederlanders 
hebben Sjahrir en de zijnen ongetwijfeld van hun 
kant een zekere risico op ,zich genomen. Bij mis
lukking van deze politiek staan deze mensen bloot 
aan gevaar voor eigen leven en dat hunner familie
leden. 
Men kan zich in dit verband afvragen, waarom 
zij dan niet, zoals verschillende andere Indone
siërs, samenwerking met de Nederlanders verko
zen, daar zij toch vrij zijn van collaboratieve smet
ten. Het antwoord hierop wordt bepaald door twee 
factoren. Enerzijds kruipt ook hier het bloed waar 
het niet gaan kan, en hebben velen een nationalis
tisch verleden van voor de oorlog; (ook Sjahrir is 
oud-Digoelist), men leze zijn "Indonesische Over
peinzingen". Daarnaast kunnen wij van niemand 

landse verzetsbeweging ware geweest, Seyss 
deze onmiddellijk zou hebben opgericht•. 

Ozo. (0 neen, dat mogen we niet schrijven, als 
het over Herr Dr. Arthur gaat). Buiten de verzets
beweging, die hij niet heeft opgericht, hebben we 
hem toch al zoveel té danken. Het loopt in de 
millioenen; leest U het zelf maar in 11De Vrije 
Alkmaarder" van 8 Juni: 

"'Wist 'U dat totaal werden ges lag-en 76 000.000 
zinken ktoartjes, 154.400.000 zinken dubbel
tjes, 51.000.000 zinken stuivers, 27.800.000 

cent•. 
Het duizelt je werkelijk van zoveel astronomische 
goedheid. Nou ja, die gekke oud-ondergrondsen 
zijn ook niet allen sterren. Dat bewees het da§
blad van het Oosten op 15 Juni wel in een "kop : 

.. De bonnenzwendel te Delden. 
11legale werk.ers zetten na de bevrijding bel 
verduisteren van bonka4rten voort•. 

Nu zingt heel Nederland eensgezind: 
,,Weet je wät ik van die illegalen vind ...... " 
Dat generaliseren is een ramp. Niet de enige ramp 
natuurlijk. Een zwaar verlies is ook, dat er nu al 
weer enige NSB-ers Oaten we oppassen: geïnter
neerden) een onnatuurlijke dood zijn gestorven. Zie 
slechts het officiële communiqué van het kamp
commando Duindorp, <lvergenomen uit Het Bin
nenhof van 17 Juni : 

,.yisterenavond beeft\ een tiental geinterneer, 
den in bet kamp Duindorp, te ca. f 9 uur ge-

-�· 

loyaliteit verwachten, als hij of zijn verwanten 
daardoor blootstaan aan levensgevaar. 
2. In dit verband dringt zich bij mij steeds meer
de overtuiging op, dat ook in de practijk het veel
omstreden "gezagsstandpuntM niet zonder meer
los te laten is. Zelfs al aanvaardt' men het niet
uit religieuze overtuiging, dan wijs� de historie
toch nog uit, dat normaliter in een revolutie een
Kerenski op de duur door een Lenin wordt terzijde
geschoven. De hoop, uitgesproken door den Minis
ter, dat de Republiek op Java op de duur zijn
revolutionnair karakter wel zal verliezen" komt mij
in het licht der bovengeschetste machtsverschuiving
niet erg gegrond voor.
Waar het gezag der Ned. Indische Regering kón
worden hersteld, is het gedaan. De gevolgen mogen
plaatselijk nog een weinig verschillend zijn, in
zoverre de toestand op de ene plaats beter is dan
elders, toch is de conclusie gewettigd, dat dit de
beste oplossing was. Vooral omdat het noodzake
lijke complement van gezagsherstel, t.w. het met
alle krachten streven naar herstel der volkswelvaart
en het doorvoeren van _staatkundige hervormingen
op royale schaal, terstond waar mogelijk in practijk
is gebracht. Het eerste, de volkswelvaart, verschilt
plaatselijk nogal, en door de grote tekorten op elk
gebied kan hier niet steeds die hulp worden ge
boden, die men wenselijk acht. Politieke moeilijk
heden worden vaak veroorzaakt doordat in een
bepaalde streek de goederenvoorziening tekort
schiet.
Wat de staatkundige hervormingen betreft, men
heeft niet gewacht op het beëindigen der onder
handelingen en het bijeenroepen der Rijksconfe
rentie, maar men is begonnen, waar zulks mogelijk
was, in belangrijke mate het regionale bestuur
aan Indonesiërs uit het betrokken ressort over te
dragen. Dit· omvat voorlopig, zoals gezegd, het
regionale bestuur; ook al hierom, omdat de nieuw
aangestelde Indonesische bestuurs-ambtenaren, die
hun eigen ressort door en door kennen, veelal niet
in aanmerking komen voor overplaatsing naar an
dere gedeelten van Ned. Indië, en hiertoe in de
regel ook niet genegen zijn. Staatkundige hervor
mingen op deze voet hebben tot dusver plaats
gehad in Zuid-Cetebes, Zuid-Oost Borneo en de
Minahassa; onlangs is ook een begin hiermee ge
maakt op Bali, waar verschillende Vorsten en een
groot deel van de bevolking actief deelnemen aan
de bestrijding van de plaag der nog steeds uit Java
infiltrerende extremisten.
De kroon op het werk kon echter worden gezet
op Lombok, waar de bevolking bij de landing der
Ned. Indische troepen in Maart j.l. niet alleen
blijk gaf van groot enthousiasme, maar ook van
het merkwaardig gezonde standpunt uitging:
"Laat ons eerst, in volledige samenwerking met
de Nederlanders, proberen de vooroorlogse toe
stand, die goed was, terug te krijgen; daarna pra
ten wij wel eens over hervormingen."
S. Wat de toekomst zal brengen, hangt thans
geheel van de Indonesiërs af, aangezien de door
de Nederlandse Regering gedane voorstellen, op
basis der Regeringsverklaring van 10 Febru'\ri,
als definitief kunnen worden beschouwd. Bij de 
politiek van onderhandelingen met de groep-

tracht, een oproer in het kamp te v·erwekken. 
:Met behulp van 'n grote groep op sensatie 
beluste gedetineerden werd een blok.post be
stormd en een brandje g·esticbt. Aangezien 
bet aanvankelijk de schijn verwek.te, dat een 
mas5aal oproer dreigde te ontstaan, zijn door 
de kampleiding en den Detachementscomman
dant zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen 
genomen. Door het beheerste optreden is het 
aantal slacbtoff ers beperkt gebleven tot 1 dode 
en 3 gewonderl (allen gedetineerden)". 

Het is werkelijk schandalig, dat de kamppolitie 
zo maar durft te schieten als er een heel gewoon 
opstand-brandje wordt gestookt. De Duitsers, onze 
beschermers, zouden toch ook niet geschoten heb
ben...... Ach ja, die mof...... pardon Duitsers; bij 
hen hadden we geen staking, geen solidariteit. .. , .. 
(alweer pardon): 

.. 'Naar bet 'Vrije 'Volk verneemt is bij de stem
ming vatt verleden Zaterdag over het. al of niet 
voortzetten der havenstakingen, te Rotterdam 
de meerderheid der arbeiders voor opbeffing 
geweest. 7.ij werden ecbter gebonden door bd., 
besluit van de Amsterdammers om door te 
staken·. 

Geen suiker, precaire vetpositie, minder brood. 
Waarvoor hebben we eigenlijk" ons gebit nog nodig. 
Le.est slechts wat de Schakel van 7 Juni schrijft,. 
en U weet het: 

,.. .. . . .  Deze drijvende tentoonstelling, die het 
idee is van een Deense ingenieur, en door de 

Sjahrir kon men zich op tweeërlei standpunc 
plaatsen: 
a. Wij wensen, op grond der democratische be

ginselen, de rechten van het Indonesische volk
te eerbiedigen, en zijn daarom bereid met haar
vertegenwoordigers te onderhandelen, hetgeen
ons voorkomt de beste methode, want de meest
democratische te zijn.

b. Wij kunnen de beste weg, die van voorafgaand
herstel, van rust en orde, thans niet volgen.
Daarom moeten wij zoeken naar een andere
modus en willen wij contact zoeken met die
Indonesische leiders, die wij acceptabel ach
ten.

In de eerste gedachtengang besta<1t alleen het de
mocratisch ideaal, weliswaar volkomen gefalsifi
ceerd door de Japanse en fascistische invloeden, 
die aan de Republiek ten grondslag liggen. In de 
tweede is een overtuigd zijn :van de grond van 
eigen · gezag zeer wel denkbaar. 
Lange tijd bleef het duister, welke beweegrede
nen aan de politiek der Regering ten grondslag 
lag; waarbij het inzicht nog werd vertroebeld door 
de door de Engelsen uitgeoefende pressie. 
Het gaat er thans de schijn van krijgen, dat men 
van Nederlandse zijde inderdaad niet verder is 
willen gaan dan contact op te nemen met een 
voor ons acceptabele groep, al ht,eft men zich 
missch�n in de kracht van deze groep, in verhou
ding tot de anderen, v�rgist. In de nabije toe
komst moet dit tot klaarheid komen. Heeft men 
zich alleen voor ogen gesteld, te komen tot een 
agreement met de groep-Sjahrir, dan zal een weg
vallen van deze groep uit zijn leidende positie 
verder onderhandelen aan beiden zijden practisch 
illusoir maken. 
En dan rijst tenslotte de vraag: ,,Mocht de Ne, 
derlandse Regering het zo ver laten komen? Moest 
S�ahrir niet steunen in zijn streven door een 
meer toegevende politiek?" Hierop is slechts één 
antwoord: Zolang de Nederlandse Reg.ering nog 
enig gevoel van verantwoordelijkheid bezat ten 
aanzien van deze gewesten, was dit het verste 
punt, waartoe zij gaan kon. Had Sjahrir geen 
blanco-volmacht, dan mocht de Nederlandse Re
gering niet de verantwoordelijkheid op zich ne
men voor de vervulling van de wensen van die 
stromingen, die hem de vrije hand niet wilden 
laten: collabora"teurs als Soekarno en Hatta, com
munisten als Tan Malakka en de bendeleiders en 
vechtgeneraals van Sumatra. 
De Nederlandse Regering heeft getoond, een 
open oog te hebben voor de nationalistische aspi
raties der Indonesiërs. Zij kan het land echter 
niet uitleveren aan de terreur van door de Japan
ners opgeleide avonturiers. 
Het gaat niet om het herstel van Nederlands 
machtspositie op Java, het gaat erom, de volken 
van Java en Sumatra te redden van de terreur, die 
door de Japanners naar deze gebieden werd ge
bracht. 
Hiervoor vechtén en werken de · Nederlanders 
hier. Geve God, dat aan het schrikbewind over 
Java en Sumatra een spoedig einde wordt ge
maakt. 
Batavia, 30 .Mei 1946. U. 

'Noorse autoriteiten geestdriftig is aanvaard, 
beeft veel weg van de 'Nederlandse tentoon
stellingen op het gebied van het ondergro11dse 
werk. Rt1dio's, vernuftig ingebouwd in strijk
ijzers, boeken, en in een kunstgebit. De ge

lukkige ·bezitter van dit laatste snuf je moest 
elke keer, als bij naar de Engelse zender wilde 
luisteren, zijn tanden uit zijn mond balen·. 

Overigens is het n_iet te begrijpen, dat er zo wei�!S 
vet in de wereld 1s. Als U nu leest, wat De T11d 
van 19 Juni uit :een jaarverslag van de Unilever 
overneemt: 

.. De nettowinst over 1944 ad f 57.649 954.

is verkregen, nadat een bijdrage van 2!1 milt. 
aan 'Van den Bergh 1c Jurqens '.Fabridie11, ten 
laste van de winst is gebracht". 

Maar een kleine 60 millioen I Het is om te huilen, 
zo weinig. En daarvan moeten ze nog een doch
teronderneming steunen ook. Dan maar een reser
vepotje vormen, heren, als U over een paar maan
den uit de gevangenis komt. 
Tot waardig besluit, het verblijdende bericht, dat 
de LO niet in 1942 maar in 1941 al een organi
satie was. Timotheus van 7 Juni schreef in een 
persoonsbeschrijving: 

1n '4 f benoemd aan de Cbr. :Mulo te yorin
�bem, legde bij contact met de LO en 'Vrij 
'Nederland•. 

Wie zei . ook weer, dat goede voorlichting een 
eerste vereiste was? P. P. 

. 

1 
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door JOT POLJvtAN 

( 11er11<1lg) 

Zaterdag, 27 Oc:tober 19�5. 

We hdiben ons ingesteld op de boot, op de 
zee, op de hitte en op elkaar. In ruim 02 zwe
ten enkelen op hun dagelijkse brief. Op het 
voordek liggen ze in maanlicht en wind. Daar
achter wordt gezongen bij harmonica en uit
etensblikjes-samengestelde . drum. In de gang
boorden leunen ze tegen de luchtkokers, sla
pen, lezen, �romen. Onder A-dek staat m:_n 
in de rij voor de bibliotheek, op B-dek draait 
een klassie-k platenconcert

. 
voor kleine kring, 

op C-dek staan ze de reisbeschrijving over te 
pennen, op 0-dek loopt de film in de recreatie
zaal, · en buiten wordt in de ene hoek over 
Hindoeïsme gesproken, in de andere houdt de 
dominé zijn avonddienst, aan stuurboord wordt 
een verwoede touwtrekwedstrijd uitgetrokken, 
aan bakboord wordt maleise les geleerd, en in de 
JOunge ...... , nee, dat is fabrieksgeheim! En op 
de achterdekken is het niet minder druk. Daar 
geeft een ijverige luit stiekeme sein-jnstructie, 
daar zit een kleine kring om een guitaar, daar 
staart een hoopje heimwee over boord. En dan 
staan de koks in de keukens, de MP. loopt 
haar wacht, de corveërs ,schrobben de trappen· 
huizen, en op het hoogste dek, achter de schoor
steen, zit er een met een potlood en schrijrt dit 
alles op. 
Team-work. In de dienst en ook daarbuiten. 
Ja, 0. en 0. doet m(le ! 
Waar is die wedstrijd-woede uitgebroeid? Op 
B-dek, in dat hokje van 0. en 0. Dank U
zeer! Geen prijs gewonnen? Mag niet hin
deren. We spelen om het spel, niet om de knik
kcl'S. D� mee en blijf fit. Als we ooit weer
aan wal zullen komen, (wat is die Indische
0.ceun toch Jan�, d;1n is de wereld veel te
wi]i.

• 

Zond ai, 23 October 19�5. 

Ik lig languit, zó, dat iedereen mij ziet. Het is de beste plek om zo te liggen, want er wonen 
weinig menstn. Wat koks en hulp-MP. Die zijn nooit thuis. De horlogemaker blijft rustig 
in zijn hok. Wel draaien er wat 0. en 0.-figuren, wat Kraaiennest- en brulboei-zonder
lingen rond. Maar ik blijf daar volkomen buiten. Ik lig, plat, losjes langs de muur waardoor 
je in de mess kunt zien. Daar komt geen mens, want wie de trap op gaat of naar beneden 
wil, staat hier niet stil. Er is één genot: de wind waait vers en fris, zó uit de zee door 
open luiken van stum:- naar bakboord langs je heen. 
Schaduw - koelte - rust. 
Laat ze langs die trappen draven met hun les en theorie, hun 0. en 0.-kabaal, hun huichel
hchjc en hun mooie praat, hun zenuwen om vuile waterbakken of �dorven rijst, hun 
spookverhalen over Jan en alleman. Weten ze wel dat er jaren in zulke schepen mannen 
werden vervóerd, zoveel, dat zij op de kop af twee uur van de vier-en-twintig aan dek 
mochten gaan? Deze wekelingen zijn verwend. En dàt wil naar de rimboe! Daar zullen 
ze nog anders piepen. Wie daar niet oppast, is voor de poes. Nee, dat is kattentaal. E>e 
Alcantara is geen muizennest. Het wil een pantserwagen' zijn. Niet door de scheepshuid. 
Die is te dun. Maar door de huid van mannen, die zich harden zullen. Nu - of nooit. 

Maandag, 29 October 1945. 

Het is uit met die eeuwige blauwe hemel en die zon. Al 'n dag of wat geleden klommen 
kleine wolken uit het Zuiden en bleven eerst wat drijven op de horizon. Toen drong ineens 
grijsheid uit die hemel en het water tegelijk naar ons toe en blazend op de misthoorn voer 
de Alcantara door de eerste regenbui. Daarna bleef het kwakkelweer. En nog lag onze 
schuit onbewogen in haar koers. 
Maar nu: nu slaan we eindelijk uit het lood. Terwijl de· oceaan nog rustig was, begon het 
schip, eerst heel soepel en met lange slagen van voor- naar achterdek, te stampen, en de 
horizon deinde zachtjes op en neer. En liep je in de lengte van het schip, dan schoot je 
voet vooruit of hing nog in de lucht. Toen kwam vannacht de wind erbij. Dwars. Nu rolt 
de Alcantara vap stuur- naar bakboord en loop je als de losgeslagen slinger van een Friese 
klok. Wijs je naar je vriend; dan steek je hem een oog uit, en maak je daarna een nederig 
gebaar, dan is het of je HaHelujah zingt. Als het zout vandaag niet in de koffie komt en 
àe suiker in de soep, dan geloven we niet meer aan Sinterklaas. 
Indische Oceaan, grauwer dan het Kanaal, en dat, terwijl we vandaag de schoonc kust 
van Ceylon hadden moeten zien met theetuin en koralen, zoals het Kraaiennest ons dit heeft 
voorgedroomd. Zijn wij dan dronken of is het de zee? Het schip is droog als een kurk. Of 

' is dit ik taal van den
. 

man die teveel heeft geslikt en :iei dat hij nooit dronk? 
Java, geef ons vaste wal om er met beide benen op te staan! (\"Xfordt vervolgd). 



(Vervolg) 

Alle voorbereidingen zijn getroffen. Om 
half vier is een telefoongesprek gevoerd met 
het Politiebureau te Leeuwarden, waarbij 
een CCD-ambtenaar uit de omgeving van 
Bolsward den officier van Dienst mededeel· 
de, dat hij met enige collega's middags
drie zwart-handelaren had gearresteerd, 
die naar Leeuwarden zouden worden over
gebracht om in het Huis van Bewaring te 
worden opgesloten. 
De Officier van !Dienst was eerst een kwar· 
tier op post en zeide van deze zaak niets 
af te weten. Waarop de CCD-er mededeel· 
de, dat alles al in orde was. Het Insluitings
bevel was in zijn bezit en zijn telefonische 
mededeling had alleen maar de bedoeling 
de politie ervan in kennis te stellen, dat de 
arrestanten regelrecht zouden worden door-
gebracht. 
De Officier van Dienst vindt dat prachtig, 
zijnerzijds geen bezwaar. • 
Mocht straks van het Huis van Bewaring 
uit, geïnformeerd worden naar de komst 
der arre:;tanten, dan is de politie op de 
hoogte en klopt alles als een bus. 
't Is kwart over vijf, het ogenblik, waar
op dè dekkingsploeg van Harry, waarin 
Tinus, Jaap, Cor, Ab en Jelle waren opge
nomen, zijn post moet gaan betrekken. 
Eerst gaan Harry en twee van zi.jn men· 
sen erop uit. Ze moeten onopvallend het 
pand op de hoek van de Gedempte Kei
zersgracht en de Oosterkade, van waaruit 
de toegangswegen tot het Huis van Bewa
ring en de brug, die toegang tot het voor
terrein geeft, bestreken kan worden. In het 
benedienhui1:f is een niet in gebruik zijnd 
Woningbureau gevestigd, waarvan een 
sleutel in hun bezit is. Boven echter wonen 
mensen. Twee K.P.-ers bellen aan de 
voordeur, terwijl een derde de achterzijde 
van het huis in het oog houdt. Als er wordt 
opengedaan delen ze mede, van de politie 
te zijn en stappen meteen naar boven. Daar 
wordt de bewoners aan het verstand ge
bracht dat hun hui.s enige uren gevorderd 
zal moeten worden en hun niets zal gebeu· 
ren wanneer zij zich maar rustig houden en 
alle bevelen stipt opvolgen. Met vijf minu
ten is de zaak voor elkaar. Dan kunnen de 
drie overige leden van de ploeg komen en 
kunnen de zware wapens worden opgesteld. 
Ze hebben de beschikking over vier stens en 
een bren-machinegeweer. De lichten wor
den zorgvuldig uitgedaan, de gordijnen ge. 
op.end en de ramen op een kier gezet. Voor 
't middelste van de drie ramen op de boven
ste verdieping wordt een der K.P.-ers met 
een sten geplaatst. Bovendien krijgt hij 
eenige handgranaten ter beschikking, omdat 
deze van de bovenste verdieping af, het 
grootste effect zullen kunnen hebben. Het 
grote winkelraam van het woningbureau 
biedt mogelijkheid voor twee sten-posten, 
die elk één der straten onder vuur kunnen 
krijgen, De laatste sten-post.komt in het por· 
tiek achter de openstaande deur, om te kun
n�n optreden, wanneer een aanval op het 
huis langs de huizenzijde zou worden ge- , 
daan. De mitrailleur staat schietklaar, doch 
niet in stelling. Zo nodig kan deze in een 
ommezien naar de hoek van de straat wor
den gebracht en daar worden opgesteld. 
Harry zelf, gewapend met een 9 mm. pistool 
en handgranaat, begeeft zich buiten het 
pmad, omdat men vma het pand Uit de s1tua-
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tie voor den ingang van het H. v. B. niet 
kan waarnemen. 
Zodra blijkt, dat de zaak "fout zit" zal de
brug voor de gevangenisingang onder vuur 
genomen worden, doch dan is ook aan de 
eigen ploeg de mogelijkheid ontnomen de 
brug als uitvalspoort te gebruiken. Voor 
dat geval is afgesproken, dat uit het H. v. 
B. een wit lichtsignaal zal worden gegeven.
Dat zal het vertrek van de zich binnen
bevindende ploeg aankondigen. Het vuren
zal dan moeten worden gestaakt om hun 
doortocht te verlenen, waarna zij zich moe
ten verzamelen mèt de dekkingsploeg, en
dan gezamelijk proberen uit de stad te
komen, die wemelt van IDuitsers en land
wachters.
Inmiddels komen op de Grachtwal de laat
ste rapporten binnen van de bewakers in
het H. v. B. Om vier uur hebben twee S.D.· 
ers vijf arrestanten binnen gebracht. De 
S.D.-ers zijn echter weer vertrokken zodat 
er binnen geen bijzondere omstandigheden 
zijn, die uitstel wettigen. 
Om vijf minuten over half zes belt Berend, 
de Leeuwarder Politieman, het Huis van Be·
waring op. Ongeveer in dezen trant:

"Met het Huis van Bewaringl U spreekt met
het Hoofdbureau van Politie. Ik bel U even 
namens den Officier van Dienst. Er zijn 
twee agenten onderweg met drie arrestan· 
ten, die hedenavond nog moeten worden 
ingesloten in het Huis van Bewaring. Zij 
kunnen met enkele minuten bij U zijn." 
.. u zegt"? 
"o ja, het insluitingsbevel hebben zij bij 
zich. Dat is dus in orde. Goeden avond." 
Nu is de zaak even de reactle in het Huis 
van Bewaring af te wachten. 
Het is nu de beurt aan Jan en Theo. Ze 
zitten op het vinketouw. Ze luisteren mee 
naar het gesprek, dat via no. 3866, dat 
clandestien door hen werd aangesloten, met 
het H. v. B. werd gevoerd. En elke reactie 

daarop zullen ze onmiddellijk registreren. 
Na drie minuten is het eerste rapport van 
de telefoondienst reeks binnen. Alles is 
OKE. 
De eerste ploeg van zeven man, die van 
Gerard, gaat dan op pad. Via de Vlietster
bruggen en de Oosterkade zullen ze zich 
naar het gevangenisterrein begeven, daar 
over het hek het plantsoen binnen klimmen 
en wachten tot ze kunnen worden binnen· 
gelaten. Recht tegenover het instructiepand 
zullen ze een lichtstraal geven waarop de 
tweede ploeg zal vertrekken. Er ligt ech
ter een hooggelaolen turfschip en het sig· 
naai wordt dan ook iets verder gegeven, 
doch men kan niet waarnemen, dat een 
tweede ploeg zich op pad begeeft. Voorlo· 
pig stelt men zich dan verdekt op op de 
hoek Oosterkade-Oosterstraat, recht tegen· 
,over de electrische brug. Niemand van de 
ploeg bemerkt echter iets von de komst der 
beide volgende groepen En in spanning 
vragen allen zich af, of er iets is misge· 
gaan. 
Zou er toch nog een telefoontje gekomen 
zijn dat alles in de war schopH 
Er is inderdaad nog een telefoontje geko· 
men na hun vertrek, doch dit bevatte al· 
leen maar eien mededeling, dat alles rustig 
bleef. 
Daarop is Chris met zijn ploeg van zeven 
man op pad gegaan, en heeft zonder moeite 
z'n post in het plantsoen links van het 
H. v. B. betrokklen.
Om_ tien over half 6 heeft de laatste groep
van Berend onder Piet Kramer, de z.g. ar·
restantenploeg, die de toegang zal moeten
forceren; het instructiepand verlaten. Ook
zij bereiken ·zonder ongemak de deur van
het H. v. B. .

. 

Links in de deurpost zit de electrische bel.
_J3erend drukt erop en hij heeft het gevoel,
aat hij daarmede het 'gehele zorgvuldig
opgebouwçie apparaat in beweging brengt.
Nu is er geen terug meer.
In de linkerdeur bevindt zich het kleine
portiersluikje.
Daarop concentreerd zich alle aandacht. 
In de gang worden voetstappen hoorbaar.
De stappen van twee mannen.
Twee portiers.
En zij dragen de sleutels, die over het sla
gen van de onderneming moeten beslissen.
Rinkelend komen ze nader. 
Hoe dikwijls zullen gevangenien met de 
wanhoop in het hart hebben geluisterd naar 
diezelfde geluiden? 
Voetstappen.
En sleutelgerinkel. 
Dichtbij en veraf. 
Voor mij, of voor een ander? 
Wat beduidt heH Kwelling? De dood?
Of. . . . bevrijding? 
Dat het ditmaal het laatste zij. 
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LEZERS, REDACTIE 

INDIË-ACTIE 
Jansen, de bekende Nederlandse Jansen, 
is in het buitenland; laten we zeggen: Zwe
den. Jansen amuseert zich, geniet van na
tuurschoon of doet zaken. Alles in een 
vreemde taal, in vreemde omgeving, met 
andere gewoonten. 
Zekere avond is er een uurtje, dat hij niets 
te doen heeft. Hij zet zich in de hall van het 
hotel of op een bank in een park en 
haalt een krant uit zijn zak. (Natuurlijk "De 
Zwerver" - Red.). Daar kon hij niet buiten; 
die heeft hij gedurende zijn verblijf buiten· 
lands door laten sturen. Hij verdiept zich 
in zijn lectuur. Ineens ziet hij op. Wat hoort 
hij daari Nederlands� Even kijken wie het 
is. Hé, is dat Pietersen niet, die een drogis· 
terij in Rotterdam heeftî Zowaar, hij is het. 
Even naar hem toe. De twee heren her
nieuwen de kennismaking en - al zeggen 
ze het elkaar niet - beiden zijn in hun hart 
blij in de vreemde een landgenoot te heb
ben gevonden, weer Nederlands te kunnen 
spreken, zich niet aan de zeden en vormen 
van Zweden te moeten houden. Ze gaan 
ergens wat drinken en ontdekken, dat ze 
beiden in dezelfde illegale organisatie heb· 
ben gezeten: de L.O. Het word -laat eer de 
heren naar bed gaan. En gedurende _hun 
verblijf in het mooie Zweden proberen ze 
toch zoveel mogelijk contact met _elkaar 
te houden. 
U zult zeggen: .,Wat heeft dat nu met de 
.,Zwerver" Indië-actie te maken?" 
Veel, zeer veel zelfs. Onze jongens, onze 
militairen zijn daar in zo een vreemd land. 
,.Maar ze zijn toch onder hun landgenoten, 
ze hebben toch geen behoefte om weer 
andere Nederlanders te zien?" 
Het antwoord is eenvoudig. Als Jansen en 
Pietersen maanden lang noodgedwongen 
met eikaar in Zweden hadden moeten om
gaan, zouden ze ook eens uitgepraat zijn 
geraakt!" Onze jongens willen wat anders. 
Ze willen contact met hun vaderland, ze 
willen de oude verzetsgeest weer meege· 
nieten. Dat is toch niet teveel verlangd van 
deze mannen, die eens in de bezettings
nachtmerrie (wat lijkt dat al weer lçmg ge
leden) hun leven over hadden, ook voor U 
en ons. En die nu hun vaderlandse plicht 
weer verstonden en naar Indië gingen. We 
hebben allen de plicht aan hun wens te 
voldoen. En dat kunt U doen, lezer, met 
weinig moeite. 
De lezers-redactie-Indië-actie is eigenlijk al 
geslaagd. Van nu af aan krijgen onze sol
daten in Indië voldoende "Zwervers". De 
redactie en administratie hebben )laar 
plicht reeds gedaan. Maar. . . . ze rekenden 
daarbij op, dat U, zoals het oud-illegalen 
onder elkaar betaamt, haar daarbij zoudt 
helpen door één of meer abonnementen 
voor uw rekening te nemen. En dat doét U 
zeker, ongeacht, hoe U over de politieke 
kwesties in Indië denkt. Gaat U zichzelf 
maar na, wat U zoudt willen, wanneer U 
in zo een vreemd land was. 
De heren Jansen en Pietersen waren niet 
voor niets blij elkaar weer te ontmoeten. 
En zo wachten onze Jongens op de her
nieuwde ontmoeting met de 

"
Zwerver", ver

zocht door U! Mogen we op uw giro-over
schrijving rekenent (Giro no. 109588). 
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) ( 
) Er waren KP�ers in Heeten, ( ) die 't gedenkboek � � niet hadden vergeten. ( 
) Ze waren niet bang. $ )) En schreven zo lang,� � � tot hun potloden ( ) waren versleten. (: 
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EEK VERHUJ.ZIN-G O�DER DE 

Eindelijk zou het er dan van komen! Al dikwijll> was er een verhuizing aangezegd, maar 
dan bleef het daar bij. Nu �erd er dus ernst mee gemaakt. Een verhuizing met deze heren 
had altijd die attractie, dat je nooit de nieuwe bestemming wist, dus ook niet, hoelang 
de reis zou duren. 
's Morgens om 7 uur reden_ de vrachtwagens voor, één wagen voor 20 mensen met hun 
bagage. We zagen al direct, dat het zitten niet bepaald een gen�egen zou worden. Onze 
Jap. chauffeurs hadden ook nog wat bagage achterin ·-staan plus een dmm benzine. 
Toen we een paar kilometers gereden hadden, merkten we, dat het richting Medan ging. 
De:z;e weg heeft veel bochten en het verschil van temperatuur is vrij groot. Al heel gauw 
werden er veel dames en kinderen wagenziek, maar daar werd geen rek�ning mee ge· 
houden. 
Eindelijk kwamen we om twaalf uur doodmoe en verreisd in Medan aan. We werden onder· 
gebracht in loodsen, die vroeger gebruikt werden als doorgangshuizen voor de koelie's. 
Eerst werdOD we geregistreerd, wel 6 keer werden we geteld, eerst op rijen van drie, toen 
van vijf, toen in groepen van tien en iedere keer klopte het aantal niet. W'f! stonden in 
de gloeiende zon en toen deze Jap. rekenaar bij de zesde telling zes "orangs" te veel had, 
gaf hij het op en tekende voor accoord. 
Er waren optimisten, die uit "goed ingelichte" bron wisten, dat de nassi goreng al voor 
ons klaar stond. Het is mogelijk dat het eten toen al klaar was, maar gekregen hebben 
we het in ieder geval niet. We hadden deze dag nog niet productief gemaakt en daarom 
moest er eerst gewerkt �orden. Op de auto's stond nog al de bagage; deze moest eerst 
gelost worden en daarna eten. Onze eerste opwelling was, dan maar geen eten, maar door 
de huilende en doodvermoeide kleine kinderen (die ook onder deze maatregel vielen) 
werden we wel gedwongen om aan het werk te gaan. Toen het tempo niet vlug w-nocg 
was naar Japanse maatstaf, 'werden er een paar klappen uitgedeeld, en daarna was het 
gro,te voorplein in een paar uur tijd één grote chaos geworden van koffers, kisten, teilen, 
emmers enz. enz. Toen dit allemaal opgeborgen was onder afdaken en in loodsen werd het 
eten uitgedeeld en vielen we doodmoe neer op het plakkenbed.
Dit hadöen we wel begrepen: we waren hier maar op doorreis en de tocht zou per trein 
worden voortgezet in Zuidelijke richting. 
De volgende morgen werden we al vroeg wakker geschreeuwd, door Soekarilla's (inheemse 
vrijwilligers bij het Jap. leger, meestal waren ze door de Jap. losgela\en uit onze ge· 
vang,enissen). We moesten direct aantreden, niemand mocht in de loods blijven. Toen 
begon het werk, dat twee lange dagen geduurd heeft en dat ik nooit meer zal vergeten 
De bagage van de vorige dag moest in de wagons gebracht worden. Eerst moesten w:e er een 
kleine kilometer mee lopen, dan door een diepe greppel de spoordijk opsjouwen, vervolgens 
over de spoorlijn, meestal op blotie voeten, met grote kieselsteenen en dan in de wagons. 
Door de aanhoudende regen zakten we iedere keer weer van de spoordijk af. Er was 
een soort aflossysteem ingesteld, zodat niet steeds · dezelfden het zwaarste werk deden. 
Als het tempo iets verslapte, werden we door geschreeuw weer opgejaagd tot grotere spoed. 
We beefden over alle ledematen, niet alleen van oververmoeidheid, maar ook van zenuwen 
t,n angst. 
Na deze twee doodvermoeiende dagen werden we 's avonds naar de trein gebracht. We 
moesten een uur op het perron wachten, aang.egaapt door de bevolking en geplaagd door 
de muskieten. 
In de trein kregen we zitplaatsen, zo nu en dan rolde ei: iemand middenin de slaap van de 
bank. Na drie jaar was een treinreis een heel e,,,enement en vooral de kinderen genoten 
er reusachtig van. De Jappen hebben een bijzondere opvatting over het eten tijdens een 
verhuizing. Zij zijn van mening: hoe minder je eet en drinkt, hoe minder ongemakken je 
hebt! Ook deze keer werd die stelregel toegepast. 
Iedereen kreeg 's avonds 100 gr. gekookte maïskorrels, bedoeld als ontbijt voor de volgende 
morgen. 
Om 5 uur kwamen we 's morgens in Pamienke aan, we mochten eerst ontbiften en gingen 
áaarom op de rails zitten. om de. zuur geworden mais op te eten. De "zitgelegenheid" was 
wel een beetje koud, maar daardoor werden we meteen klaar wakker. Er was ook een 
soort ziekentransport gevormd en er was met de Jappen overeengekomen, dat deze mensen 
van de trein per auto naar 't nieuwe kamp zouden worden gebracht. 
Toen we zo ongeveer drie kwartier .door het rubberbos hadden gelopen, begrepen we er 
niets van, dat deze auto's ons nog niet waren -gepasseerd. Enkelen besloten terug te gaan 
om 'poolshoogte te nemen. Ze kwamen deze . stakkers lopende tegen. De Jap had gevraagd, 
waar ze eigenlijk op stonden te wachten. Toen hij hoorde, dat ze op auto's rekenden, werden 
ze met de zweep van 't stationnetje afgejaagd. Er waren stakkers bij met open beenwonden. 
Oude dames van bijna tachtig jaar, hartp'atii!nten en ook hele kleine kinderen. Iedereen 
moest na die vermoeiende nacht die tocht van 9 km. maken. Toen we daar liepen, dacht 
ik aan de woestijnreis van de Israëlieten; zij zwierven ook rond .zonder de bestemming te 
weten. Wat zal dat ook doodvermoeiend geweest zijn. Maar in mijn hart, wist ik en 't was 
mij tot grote troost, dat de mens gaat naar zijn eeuwig thuis, waar vele woningen zijn. Tr-gen 
de middag kwamen we in 't nieuwe kamp aan, midden 'in het rubberbos gelegen. Toen kwam 
voor vele vrouwen 't zwaarste moment van hun hele leven. Er was uit 't mannenburgerkamp 
een lijst van overledenen binnengekomen. Er stonden 116 namen op vermeld. Nergens 
kwamen nadere gegevens op voor, de verslagenheid was diep en 't was bijna niet om door 
te komen. Wat betekenden bij dit vreselijk verliès de dagelijkse ongemakken van 't kamp: 
geen water, geen licht, geen sanitair. Er werd een bidstond gehouden tot verootmoediging, 
we lazen de zeven en negentigste psalm: Mijn stem is tot God, als ik roep en heeft 
God vergeten genadig te zijn? om dan verderop het antwoord te lezen: Uw weg is in het 
heiligdom, ik zal Uw w.onderen gedenken van oudsher. M. H. 



V. D.:M.-serie ".f.aat 'Uw licbt schijnen.• 1n :Memoriam Ds. B. J. Ader,

door :Mevr. J. Ader-Appels. 'Uitgave '.l(ircbner, Am,terdam.

Bij de fa. Kirchner verschijnt een serie brochures, gewijd aan in de bezettings
tijd omgekomen predikanten, o.a. over Ds. T. Ferwerda, Dr. K. Sietsma, Ds. B. 
]. Ader, Ds. D. A. v. d. Bosch, Ds. A. Keuter, Ds. C. J. Laarman, Ds. K. 
Evert, Ds. J. Versteegt, Ds. Sj. Rijper, Ds. J. R. Immirik, Ds. A. R. Rutgers, 
Ds. W. H. v. d. Vegt, Ds. W. J. Tunderman, Ds. A. Ringnalda, Ds. H. R. de 
Jong, Ds. J. Kapteyn, Dr. J. Eykman en Ds. C. P. Boodt. 

Een van deze boekjes ligt voor ons. Het is dat over Ds. Ader, geschreven door 
zijn weduwe. Het is een kort, ontroerend woord over een nog jong en onbekend 
predikant, een man, die in zijn leven toonde een "lichtdrager van Christus" te 
willen· zijn. Hij stond in Nieuw-Beerta in het Hoge Noorden, ,,an 't voutenende" 
zoals de mensen daar zeggen. In een stre.ek, "waar het modernisme het laatste 
licht van de kandelaar had weggenomen. Daar heeft hij getracht "een leesbare 
brief van zijn Heer en Heiland" te zijn. Hij heeft er zelfs het offer gebracht 
een zeer aanlokkelijk beroep naar elders af te wijzen, omdat hij hier zijn taak, 
hoe zwaar ook, meende niet te mogen loslaten. Daar heeft hij ook voor de 
verdrui<:ten en vervolgden uit de bezettingstijd gedaan, wat hij kon. Het kostte 
hem de vrijheid en het leven. Ontroerend is hetgeen zijn vrouw in dit werkje 
mededeelt omtre1,1t zijn g.evangenistijd. 
Op de morgen, dat hij gefusilleerd werd op een heuvelrug, die uitzag op de 
Gelderse vallei, werd bij den gçvangenisportier een briefje van zijn vrouw ge
bracht, waarin hem de geboorte van zijn tweede zoontje werd medegedeeld. Dat 
briefje heeft hem nooit bereikt. Zijn vrouw ziet er Gods barmhartigheid in, om
dat dit het scheiden van dit leven voor hem wel heel moeilijk zou hebben ge
maakt. De opbrengst van dit werkje is bestemd voor het Ds. Aderfonds, dat 
bedoelt .een der liefste wensen van Ds. Ader, een kerkje te Drieborg in zijn 
gemeente te stichten. 
In een tw.eetal andere werkjes "een Groninger pastorie in oorlogstijd" en een 
werkje van Ds. Ader zelf, ,,De laatsloe dagen van de J. I." dat hoewel onvoltooid 
toch verschijnen zal, zullen wij iets meer van het werk van Ds. Ader vernemen. 
Wij besluiten met een ·der gedichten door Ds. Ader in zijn gevangenschap ge
schreven: 

PSALM 31 : 16 a. 

Het is dan eerlijk waar, dat ik met stil vertrouwen 
Mijn tijd gegeven heb in Uwe Hand 
En weet: Er is niets waar ik op wil bouwen 
Dan slechts 't ontwaken in het Vaderland. 

Vanaf den dag, dat mijn verwonderd hart ging ..-oelen 
Dat Gij het zijt, Wiens liefde alles �raagt, 
Zijt Gij geweest gezel van mijn geheim bedoelen, 
Heb i'k aan U alleen mijn diepsten nood geklaagd. 

Als kind heb ik met warm ontzag U aangebeden 
-;-- Gij waart toen groot en toch zoo heel nabij 
En later soms met vuur Uw Naam beleden 
Of fel geloochend bij het keeren van 't getij. 

Bij 't opengaan van 's levens· wijde vergezichten 
Heeft niemand -méér dan Gij in mijn geluk gedeeld, 
Als mij verscheurden wonden, die geen mensch kan dichten 
Hebt gij, begrijpend, ?:acht mijn schuldig hoofd gestree!d. 

En hebt aan mij het oud geheim onthuld dat weinigen slechts weten, 
Ofschoon het week op week in alle kerken wordt geleerd, 
Dat Gij, wie zelf zich dobbelaars en zwervers heeten, 
Als eigen kind'ren op het feest in Uwe woning eert. 

En nu: Gij zult mij niet verlaten in mijn dood, 
Maar mij, - als nat de nevels zijn. en koud het vale tnorgenrood 
In eindeloos erbarmen voor eeuwig bergen in Uw schoot. 

Ad. 

�AAAAAA�AAAAAAAA�AAAAAA����AA� 

) ( 

� � ebt Heer doodt in mij 't hartstochtelijk verlangen �cJ Nacrr 't geen Uw liefde mij ontnomen heeft. \S 
JJ En laat mijn ziel toch nieuwe kracht ontvangen, �
) Die mij weer lust tot kloeke daden geeft." �
) � Brengt Gij in mij tot zwijgen alle vragen (
) Waarop 't verstand toch nooit een antwoord vindt �
)

Leer mij U volgen, zonder ooit te klagen. ,
)

Gij immers weet wat goed is voor Uw kind.
�

) GRETHA HOOYKAAS. ( 
) � 
������v����������������������� 

/ 

Bob Dijkstra, oud 21 jaar, chemisch student 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
7 J\pril 1945 te Makkum door de Duitse Si
cherheitsdienst vermoord, na hardnekkig .te I 
hebben gezwegen bij 'n drievoudig zwaar 
verhoor, schreef October 1944 deze brief 
om die aan zijn ouders te geven als hij 
mocht vallen in de strijd voor ons Vader
land. 

Als U deze brief ontvangt zal een groot ver
driet U getroffen hebben. U weet, dat ik deze 
4 jaren naar mijn vermogen gewerkt heb om 
onze vaderlandse zaak te dienen. Nu, ongeveer 
3 maanden geleden, werd mij een zwaardere en 
nieuwe taak op de schouders gelegd en kwam 
ik bij het ondergrondse leger. Ik kon niet met 
U praten, hoe te beslissen, omtrent deze ge
wichtige stap, er was niet genoeg contact tus
sen ons om dat te bespreken en ik werd dus 
helemaal aan mezelf overgelaten. Ik ben toen 
toegetreden, omdat ik het allereerst een plicht 
vond van een krachtig christelijk student om 
in alles voor ons Nederlandse volk een voor
beeld te wezen en alles voor dat volk over te 
hebben. Vooral_ omdat ik een christen geloof te 
zijn en tracht te zijn, heb ik de moed gevon
den om deze stap te doen. 
Ik kan mijn lot in Zijn hand stellen en ver
trouwen dat Hij mij in grote gevaren zal be� 
hoeden en indien ik viel, dan was dat Zijn wil 
en naar mijn overtuiging in Zijn dienst. 
Nu weet ik wat Moeder zou zeggen: ,,Waar
om juist jij?" 
Maar ik ben een christen, èn krachtig gebouwd 
èn jong. Wie zou het dan moeten doen, als 

I 
ik met zoveel voorrechten niet wilde? Niet dat
deze beslissing me niet moeilijk viel.· Mijn le-l ven is niet ten volle ontplooid, de grote liefde
hier op aarde heb ik niet .gekend, m'n prach-
tige toekomst moest ik ook kunnen loslaten en 
ik wist dat mijn sectie een zeer moeilijke taak 
zou hebben; tevens moest ik die kans riskeren 
om U een groot verdriet te doen. Toch heb ik 
met Gods hulp gekozen voor een korter leven 
in Zijn dienst (al is het met vele, vele gebre
ken), tegen een langer leven met een 'sprekend 
geweten. 
'k Wilde U nu· met deze brief wat troost 
brengen na mijn dood en U de enige weg wij
zen, diie misschien Uw wanhoop wat zou kun
nen verzachten: Ik h_oop op de beloften Gods 
aan een zondaar gegeven en ho.op Hem dan na 
m'n dood eeuwig te zien. Misschien zult U 
dan ook kunnen berusten in Zijn wil en mijn 
keuze en m'n volgen van mijn principes en niet 
wrokkig zijn tegen Zijn wil en mijn beslissing. 
Ik wens U met alle liefde, een, door Gods 
hulp, gelukkig leven in bevrijd Nederland, waar 
ik 't liefste wat in mij is aan denk te geven, 
(H:erna --volgen enkele persoonlijke woorden, 
waarna de brief eindigt met): 

'k neem afscheid van U allen, 

BOB. 
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WIE KAN 

INUOliTINGEN VERSCHAFFEN?. 
. .. , ,,, 

569 Christianus Keizer, geb. 
19,12-1916 te Chica
go, distributie-ambte
naar te Rotterdam, 
gearr. door de S.D. 
4 Juni 1944 te Rotter
dam; op 17 Juni weg
gevoerd naar Vught. 
6 September wegge
voerd naar Oranien
burg. 

670 André Putten, Oranje Nassaulaan 11, Am
sterdam Zuid, was ondergedoken te Aalten, 
is 2 Oct. 1944 opgepakt door de Landwacht 
te Aal'ten en bij Aalten-Bo,ekels de grens 
overgebracht, vermoedelijk naar het kamp 
,,Mahle Huls", sindsdien nooit meer iets ge
hoord. 

671 Joop Spaay, g.eb. 4-9-1920, in Mei 1944 van
uit kamp Amersfoort op transport gesteld 
naar Wangeroog (Dl.), vandaar naar Vaarel 
en tijdens dit transport ontvlucht. Daama 
weer gepakt en naar Orbek overgebracht. 
Op 30 Dec. 1944 naar Osnabrück getrans
porteerd en waarschijnlijk ter beschikking 
gesteld van het Arbeitsamt aldaar. Verder 
ontbre.ekt elk spoor. 

672 André Pattenier, geboren 22 November 1920 
te Oostkapelle, eind November 1943 te Roo
sendaal gearr. en daarna vervoerd naar Gro
ningen. Begin 1944 naar Vught overgebracht. 
Vermoedelijk in Aug. of September 1944 
naar Duitsland gevoerd, sindsdien niets meer 
van hem vernomen. Lag in Vught in het P. 
Lager, Blok 13 A. 

673 Klaas Gruizinga, geb. te Delfzijl op 13 
Maart 1926. Voor de evacuatie woonachtig 
te Arnhem, Weverstraat 18. Bij de Evacuatie 
van Arnhem ging hij vrijwillig in dienst bij 
het Ned. Roode Kruis. 
Bij aankomst te Putten 
op 1 Oct. 1944 bij 
razzip- gearr. en naar 
Amersfoort gebracht. 
Van daar uit naar 
Neuengamme. Op -10 
Juni 1945 bericht ont
vangen, dat hij 11 Dec. 
1944 was overleden te 
f-.leppen (Dld.). Enige 
maanden later via het 
Roode Kruis bericht 
ontvangen, dat hij in 
Neuengamme op 11 Dec. '44 was overleden. 
\Veer enige tijd later bericht van iemand, 
die hem in Wuppertal had gezien en gespro
ken. Dit was vlak voor de alg. capitulatie. 
Ook door een ander persoon --is hij op dez,elf
de tijd te Remscheid bij Wuppertal gezien. 

574 Reint, Johann Brug
man, geb. 10 Juni 1926 
te Malang Ned. Ind. 
laatste woonpl. Jan P. 
Heyestraat 48, Arn
hem. Droeg uniform 
Machinistenschool van 
Apeldoorn. Zijn ver
clere gegevens zijn de
zelfde als genoemd 
onder nr. 673 betr. 
Klaas Gruizinga. 

ADVERTENTIES 
Wilt U bricv.e.n op advertenties, met vermelding van �e.t 
nummer op de. envelop, uitsluitend zen.den aan:. Bureau 
"De Zwerver", Nic. Witseu.straat 21, Am.ste.riam.-C.1 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd, gellen das 
geen berichten voor redactie of administratie crbi ia 
te sluiten. 

V e r l o o f d :
FINY VAN VEELEN 

·en
THEO PEPERKAMP 

23 Juni 1946. 
Spijkerlaan 20, Arnhem. 
Jan van' Galenstraat 78, Nijmegén. 

G e t r o u w d: 
P, A. C. DOUWES (Arno)d, J. v. d. Toren) 

en 
H. J. REICHENBERGER (Jo Gerritsen) 

Amsterdam, Ruischstraat 14 hs. 
Doetinchem, Vondelstraat 23. 
14 Juni 1946. 

LEX P. DUBBELMAN 
en 

FIEKE FEENSTRA 
geven hierbij, mede namens wederzijdse 
ouders, kennis van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats hebben op Woensdag 10 Juli a.s. 
Huwelijksinzegening des namiddags te 
2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Caoelle 
a. d. IJssel �Dorp) door den Weleerw. Heer
Ds. A. J. Flink, Predikant te Capelle a. d.
IJssel.

Rotterdam, Plantageweg 78 19 Juni 1946. 
Capelle a. d. IJssel, Ketenschedijk 6 
Gelegenheid tot gelukwensen na afloop 
van de dienst van 4.00-5.30 uur, Keten
schedijk 6, Capelle a. d. IJssel. 
Toekomstig adres: Prunuslaan 511, Schie· 
broek. 

Zaterdag 29 Juni 1946 hopen de Heer en 
Mevr. Van Huessen-Pikaar (ill. Ted en 
Martha) hun 25-jarige Huwelijksfeest te 
vieren. 

Oud-L.0.-er zoekt slaapk. (of zit•slaapk.1 
met pension, in Amsterdam. 
Brieven onder nr. 189 a. d. blad. 

Tuinarchitect (oud-L.0.-er) belast zich met 
het ontwerpen, aanleggen en onderhouden 
van iedere soort tuinen, onversch. waar. 
Brieven onder nr. 190 a. d. blad. 

Courant- en Handelsdrukkerij in dorp (cen
trum Zuid-Holland) 2e loonkl., vraagt be
kwaam 2e kl. DRUKKER voor snel en degel
pers. Bekendheid met alle voorkomende 
drukwerken vereist, enigszins bekend met 
zetten, gewenst. Oud-ill. werkers genieten 
voorkeur. Brieven onder nr. 188 a. d. blad. 

Wie weet te klas restaurantkellner, die in 
hotelbedrijf in Betuwe wenst te werken, 
naast en tot steun v. d: leiding. Eigenaar 
is gefusilleerd. Oud-ill. werkers genieten 
voorkeur. 
Brieven onder nr. 193 a. d. blad. 

M.eisje, oud-ill. werkster, zag zich gaarne 
geplaatst op een Tribunaal. of in een In
terneringskamp voor administratie. Is reeds 
eerder werkzaam geweest op een afwik
kelingsbureau. 
B.riev:en onder nr. 191 a. d.)blad.

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang.. abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP.-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd. wordt).

Wegens huwelijk der tegeawoordige, helt ik 
in mijn gezin van 3 pers., wed. met 2 lr::., 
meisjes van 12 en 7 jaar;. nodig, 

een beschaafde huishoudster 
die. daar ik door werk buitenshuis de ge
hele dag afwezig ben, de gehele leiding der 
huishouding op zich kan nemen, desge
wenst hulp voor ruw werk, grote was b. h. 
Brieven onder nr. 194 -a. d. blad. 

2 vriendinnen, vrouw!en van gefusilleerden, 
met 5 kinderen, 4 meisjes en 1 jongen, tus
sen 4 en 10 jaar, zouden gaarne in Aug. 
met vacantie. Wie kan pension aanbiedenî 
Br. met opgave van kosten enz., onder nr _ 
192 a. d. blad. 

-Degenen, die met mij op transport zijn ge
gaan op 15 Febr. 1945, van Neuengamme,
met de Bauzug naar Soest-Westfalen, wor
den verzocht hun naam en adres op te ge
ven aan Jacob Leur, Händelstraat 16 t•
Arnhem. 7 

• 

Signalement van het lijk van een man, die 
op 16 Juli 1944, (de dag, waarop de KP
ers van de 2e ove;val op de Wetering
schans zijn gefusilleerd) uit de gevangenis 
aan de Weteringschans te Amsterdam is 
gehaald en vervolgens in de duinen te 
Overve·en is gefusilleerd en begraven. 
Lang pl.m. 190 cm, blond paar, rond-ovaal 
gelaat, slecht gebit, gekleed met bruin, 
blauw geruit sportcostuum, beige tricot 
sporthemd met ritssluiting en vestzak. 
Brieven aan Mevr. Bouman, p.a. Stichting 
1940-1945, Honthorststraat 3 te Amster· 
dam. 

OORLOGSMISDRIJVEN. 
Zoals bekend, werden tijdens de bezet
ting, indien iemand onderdook, die door 
de Duitse SD werd gezocht, de huisge
noten ('�rouw en kinderen) gearresteerd. 
Het Hoofd Sub-Commissie Opsporing 
Oorlogsmisdrijven, gevestigd te 's-Her
togenbosch, Papenhulst nr. 1, verzoekt 
te worden bekend gemaakt met de 
namen en adressen van personen, die bij 
wijze van represaille door de Duitse 
SD, die destijds werkzaam waren in de 
prov. Noord-Brabant, zijn aangehou· 
den en van hun vrijheid beroofd. 

De Inspecteur van Politie, 
Hoofd Sub-Commissie. 
Opsporing Oorlogsmisqrijven 

C. VERHAGEN.

.... één dezer dagen, anno 1946 !!, een weer 
vrijgelaten NSB-er, zich met vervallen rij
wielbandenbonnen, indertijd uitgegeven 
door de gehate Nederlandse Volksdienst, 
wendde tot de Distributiedienst om deze te
gen nieuwe bonnen in te wisselen .... 
. . .. de ambtenaresse kookte, maar dit 
schao:mteloos en niet Vffl>r verbetering vat
baar individu kalm antwoordde, dat zij hier
toe niet bevoegd was maar dat hij zich maar 
moest wenden tot de Nederlandse Volks
dienstl 

. . . .  gedurende de bezettingstijd een gooche· 
laar in het bovengronds verzet optrad, die 
een vel oranjepapier verscheurde met de 
v-,oorden: .,Dat ·kun je verscheuren" (Pro
testen uit de zaal); 
.... hij de snippers verbrande, terwijl hij 
zei: .,Dat kun je vernietigen" (wederom pro
testen); 
.... hij het papier dan weer in· zijn geheel 
tevoorschijn toverde met de woorden: 
"Maar wat je ook doet, het komt toch steeds 
weer gaaf terug". (en dan daverende ova· 
ties kreeg); 
. ... deze goochelaar hiervoor gearresteerd 
werd en de dood vond in een concentratie
kamp. 
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O
P het Zeister rond staat een ver
keersagent. Links en rechts van 
zijn voeten wijst een rode pijl 
in de richting van de slotlaan. 

Met rode letters staat daarop LO-LKP. 
Zo stonden overal in Zeist t>onderdag de 
pijlen die verwezen naar het terrein in 
het Zeister Bos, waar de grote Herden
kingsdag werd gehouden. 
Die politieman tussen de beide pijlen 
was een symbool. Het was prettig die 
pijlen daar te zien staan in de Zeister 
straten. Stel je voor, dat er een paar 
jaar geleden dergelijke pijlen langs de 
straten gestaan hadden, wanneer we 
bijeenkwamen. Brrr . . . . . . daar moet je 
niet aan denken. 
We behoefden dit keer dan ook niet met 
enkele mensen tegelijk door een achter
deurtje naar binnen te glippen. We zijn 
met tien- en honderdtallen gekomen. En 
.al werd er - als van ouds - stevig ge
smookt op deze LO-LKP-samenkomst, er 
was nu geen laag plafonnetje, dat de 
rook dwong zich als een nevel over het 
samenzijn te leggen. 
Zeist ziet er fleurig uit op deze Junidag. 
De Padvinderij en het Mei1jesgilde zijn 
al vroeg in de weer om te zorgen, dat 
alles goed kan verlopen. Er zijn flinke 
parkeerterreinen voor auto's en fietsèn 
en een flinke consumptietent op het ter
rein vangt reeds de van vergekomen op 
om hen lafenis te bieden. De heer Ja
bobse en zijn staf hebben zich voortref· 
felijk geweerd. Denk er niet licht over 
Er komt wat kijken bij het in elkaar zet-
ten van zo'n dag. Zeist kreeg loon naar werken, toen haar op de 
in Februari j.l. gehouden Topvergadering zo "en passant" het or
ganiseren van deze dag werd opgedragen.' De toen aan de dag 
g·elegde gastvrijheid smaakte naar meer. Een mooier vergaderge
legenheid dan de gekozene kan men zich niet wensen. Als pilaren 
rijzen er de diep gekorven stammen der oude pijnbomen uit een 
licht glooiend landschap, waarop een dicht tapijt van naalden het 
geluid der duizenden voeten dempt. Onbeweeglijk staan deze mor
gen de groenzwarte waaiers der bomenkruinen tegen de hemel
koepel als schilderingen op het dak der woudkapel. De dag is ge
sluierd, maar mild hangt de warmte in het bos. Geen uitbundig 
spel van zonnestralen verwelkomt ons, maar een sfeer van rustige 
beslotenheid neemt ons op. 

Reeds v� voor elf uur beginnen de eerste g oepen binnen te 
druppelen. Doch na elf wordt het een onafgebroken stroom van 
landdag bezoekers, die eerst nog verzinkt in het uitgestrekte ter
rein, doch al meer uitdijt tot een groot gonzend mensenkluwen. 
Tientallen autobussen uit alle delen van het land en van de meest 
uiteenlopende kleuren, brengen duizenden bezoekers aan. Extra 
trams van Utrecht en Amersfoort voeren honderden mensen toe 
en vele Stichtenaren zorgen ervoor, dat ook de rijwielstqllingen 
vollopen. Het is niet mogelijk nauwkeurig vast te stellen, hoevelen 
er waren, maar wij menen niet ver van de waarheid te zijn, wan
neer wij dat op zeker 6000 stellen. 
Tot kwart voor twaalf is er volop gelegenheid uit te zien naar 
oude bekenden. De meesten zijn gekomen met de eigen ploeg, 
waarin zij ook in de bezettingsjaren werkten, maar er liepen zo
veel draden ook naar andere delen van het land, dat je links ,en 
rechts bekenden ontdekt; mensen waarvan je niet eens wist of ze 
nog in leven waren, staan plotseling voor je. Je ziet bekende ge
zichten en weet je niet meer te herinneren wie er de drager� van 
zijn, tot een enkel: ,.Weet je nog wel van toen", het geheugen op
frist. En dan zijn er mensen, die je van voor de oorlog kende en 
waarvan je nu ontdekt dat ze samen met je in datzelfde grote leger 
der gezochten gevochten hebben. , 

--

Louemanmen 20 cent 

Ja, zo is deze dag het leger der gezoch· 
ten weer opgetrokken . . . . ditmaal niet 
om te vechten, maar om op het groot 
appèl de gelederen te overzien en hen 
te herden�en, die nu hun plaats moes
ten ledig laten, omdat God hen op een 
ander Appèl tezamen riep. 
Daarom ligt aan de voet van de vlag
genmast dat eenvoudige kruis van wit
te bloemen binnen een groene grasrand. 
Twee padvinders, hebben er de doden
wacht betrokken. 
Hoe innig-mooi en diep-ontroerend klin
ken hier de liederen uit Valerius' Ge
denckklank als een bede uit duizenden 
kelen tot den Allerhoogsten, om Wiens 
troon zij zich mochten scharen, die hier 
nu ontbreken. En als in het middaguur 
de van · diepe smart, maar nooit van 
wanhopige vertwijfeling doortrokken 
klanken van Chopins' Treurmars op
\.::1.inken, dar. h 't of daar ook bO:.;em 
v!oeit in de wonden, die weer even zo 
diep voelbaar worden. 
En uit al die woorden, daat gesproken, 
hebben zij het weer gevoeld die vereen
zaamden en geslagenen, die mannen, 
vrouwen en kinderen, gekomen zonder 
de vertrouwde en beminde gelielden, 
dat ze niet vergeten en verlaten zijn -
niet van God en niet van vrienden. 
Zij, die het voorrecht hadden geen dier
baren te verliezen, vragen zich wel eens 
af, of het geen pijniging voor al deze 
eenzamen moet zijn, telkens weer her
denkingen te moeten bijwonen. Dat is 
mogelijk. Doch ik kan mij niet voor

stellen, dat zulks vandaag het geval was. Als zij deze dag ge
voeld hebben, deel uit te maken van die vast-verbonden schare, 
die ook in druk mocht leren wat "trouw" is, dan Is het goed ge
weest. En ik weet zeker, dat z zich ook nooit dichter bij hun dier
baren wisten, dan juist hier, waar alles zo geheel van hun geest 
doortrokken was. 
Het is een wat wonderlijk geheel, de rij van sprekers op onze 
Herdenkingstlag. ,.Oom Jan", in officiersuniform en met de hand 
aan de pet opent de rij. Van een gastheer verwacht men een gul
hartig gelaat. Welnu, daaraan ontbreekt het niet. Het is een gast
heer, waarmee we dubbel en dwars tevreden zijn. 
Henk spreekt het openingswoord. Zowel de onafscheidelijke pijp 
als z'n bekende grijns, laten hem op het spreekgestoelte in de 
steek. Wel-oveJwogen en uit-gebalanceerd zijn de dingen, die hij 
te berde brepgt. 
Hij weet de puntjes op/'de i te zetten en in strakke logica groeit 
zijn betoor· 
Van ander hout gesneden Is Pastoor Victor. Een bewogen mens, 
die zijn bewogenheid ook aan ons weet mee te delen. Zijn handen 
bespelen de snaren van het licht-ontvankelijk gemoed. Met Am
bro�ius leert hij ons te danken voor hetgeen we mochten doen. 
Als dan Bob KP. het woord tot ons richt, neemt niemand !,.et hem 
kwalijk, dat hij niet allereerst een redenaar is, omdat bij KP-ers 
niet allereerst het woord doch de daad op de voorgrond staat en 
leder voelt, dat de woorden hem uit het hart komen. 
Helder en zakelijk en vooral punctueel is het verslag, dat WIM-FC 
ons brengt over het werk der Falsificatie. Ook hij blijft daarmee 
in stijl, want juist op de kleine puntjes kwam het aan in dit werlç. 
En wat te zeggen van Clara? 
Zij schonk Vondel's woorden: .,Een vrouw is duizend mannen te 
erg", nieuwe inhoud. 
Claartje verenigt glle gaven in zich, welke een volksmenster zou
den sieren. 0, Claartje, toen je ons naast de Spptemberartisten de 
Meikevers schilderde, heb je stormenderhand· ons hart veroverd. 
Wat je ook verder volgens sommigen� verkeerd geiegd mocht 
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hebben, we wisten allel\, dat 
je het goed bedoelde. We 
hebben je van het ene in het 
andere applaus gedragen. Ge· 
boeid hebben we naar jou ge
luisterd, zoals je daar stond met 
je bezielende ogen onder het 
achter de oren weggestreken 
haar. Als er zijn, die geslapen 
hebben, dan heb jij de alarm
klok geluid om hen uit de dom
mel te wekken. Of was jij het 
die het meest van allen uiting 
gaaft aan hetgeen in het hart 
van zovelen onzer leeft? · 

Den Doolaard declameerde 
voor ons. Wat was het fijn hem 
nu in levende lijve voor ons 
te zien, de man, die van Lon
den uit ons zo menigwerf een 
hart onder de riem stak. Is het 
te bout gesproken om te zeg
gen, dat hij beter dan wie ook 
aan de overkant onze strijd 
doorvoelde? Zijn verzen schon
ken ons ogenblikken van diepe 
vreugde en bewogenheid. 
En tenslotte stond ook Frits de 
Zwerver voor ons op het po-, 
dium. Hij had al vroeg in de 
morgen een poging gedaan in 
de massa "onder te duiken", 
welke poging echter tijdig ver
ijdeld was. En zoals hij een
maal in het heetst van de strijd 
van de kansel ons vroeg onze 
plicht tot verzet te verstaan, 
zo vroeg hij ons nu te strijden 
in de geest onzer gevallen ka
meraden. Een gelofte, welke hij 
ons staande liet doen. 
Tevoren herdachten wij in stil
te de vrienden, die van ons 
gingen, starend naar de vlag
genmast, waaraan onze vader
landse driekleur halfstok woei. 
Twaalf KP-ers hadden daarbij 
de wacht betrokken. En een 
hunner hees vervolgens de vlag 
op volle hoogte. 
In dit middaguur was dt� zon 
op volle sterkte doorgebroken, 
sprankelde lichtglanzen op de 
bosgrond en begon een lichte 
wind de toppen der bomen te 
beroeren. 
Moge er ook in ons hart zijn 
na deze Herdenkingsdag, het 
ritselen van een frisse wind, 
die de hof van ons leven door
waait, opdat de geest, y,aaruit 
ons verzet geboren wer:l, over 
ons vaardig blijve. 

· Ad.
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;ï).tUUWtdag 27 Juni 1946

Het was mooi weer. 
De dag ervoor was zwaar bewolkt geweest. De 
dag erna regende het...... ,,De Bilt" had voor 
Donderdag ook regen voorspeld. Ondanks dit som
bere bericht hadden de deelnemers uit het "hoge 
Noorden", uit het "warme Zuiden", maar ook 
de bezoekers uit het Geld rse Achterland, van de 
Waddeneilanden, overal vandaan, zich 's morgens 
vóór dag en dauw opgemaakt voor de reis; de 
reis naar Zeist. 
Tegen 11 uur begonnen ze binnen te komen; de 
Zeeuwse zwoegers, de Drentse boeren, de Urker 
vissers, de Limburgse (nu nóg) ondergrondse wroe
ters. Uit welke plaatsen in ons dierbaar vaderland 
waren geen vertegenwoordigers gekomen naar hun 
dag der belofte-lossing: de grote herdenkingsdag 
van de LO en de LKP? 
Eens allen vreemd voor elkaar, nu een grote fami
lie, zoals "Frits de Zwerver" het later, op de dag 
zou noemen. In autobussen, per trein, tram of fiets 
kwamen ze; rijen auto's, soms voorzien van grote 
biljetten met LO of LKP erop, stonden Donderdag 
in Zeist rondom het Landdagterrein geparkeerd. 
Al vroeg waren de plaatselijke padvinders en poli
tie op hun post, zowel rondom als op het terrein, 
om de hele organisatie vlot te doen verlopen. Dat 
is hen gelukt, prima geslaagd mochten alle toebe
reidselen heten. 
Toen de eerste bezoekers het terrein betraden, 
bracht de luidsprekerwagen reeds muziek ten ge
hore. 
Naarstig waren de mensen van Polygoon bezig 
hun filmapparaten op te stellen, kwam ook de 
reportagewagen van Radio Nederland het terrein 
·op rijden.
Op de bosrijke vergaderplaats zelf was alles in
gericht, zoals het op een dergelijke massabijeen
komst behoort te zijn. Op een heuvel midden in
het bos was een vlaggenmast geplaatst, ervoor
een groot kruis gelegd. Een katheder met micro-

:.foons stond gereed de sprekers te ontvangen!
Terzijde van de heuvel is een lange rij tafels

· voor de pers neergezet, aan de overzijde daarvan
de muziektent. Voor het spreekgestoelte was plaats
gereserveerd voor de speciale genodigden, de nage
laten betrekkingen ook van onze gevallen vrien
den. De padvinders zorgden voor de onvermijde
lijke EHBO-post, die vrijwel oveflbodig leek op
deze rustig verlopen dag. Een consumptietent
zorgde op deugdelijke (zij het dure) wijze voor
den inwendigen mens. En dan stond op het terrein
een stand voor De Zwerver. Vele schreden richt
ten zièh dïe dag daarheen, ook a1 door de reclame
borden voor Zwerver en Gedenkboek, die vele
bomen over het gehele terrein "versierden". De
programma's, door koeriersters en padvindsters
verkocht, vonden gretig aftrek.
Om elf uur begint de Koninklijke Zeister Harmo·
nie haar zwa!'e, maar dankbare taak. Afgewisseld
met gramofoonplaten brengt zij pittige marsmuziek
ten gehore.
Intussen stromen de bezoekers binnen, komen ook
de genodigden, ontvangen door een speciale com-

' missie. Onder hen waren o.a. op te merken, de
volgende intiemere relaties van de K.P.: Mevrouw
Oranje, Prof. Pompe, Generaal H. Koot, com
mandant der B.S.
Precies om kwart voor twaalf - na inleidende
muziek , van de Harmonie en na het gezamenlijk
zingen van "Geludlig Vaderlant" uit Valerius>
Gedenckklancken, beklimt "Oom Jan" uit Zeist
het spreekgestoelte om zijn welkomstwoord uit te
spreken.

REDE OOM JAN. 

Vrienden, 

Zo is dan eindelijk de dag aangebroken. De dag 
van LO-LKP. De herdenkingsdag. 
W.e hebben er reeds tal van malen over gesproken
hoe heerlijk het zal zijn om die grote familiedag
te houden. Want de LO met de LKP is toch voor
zeker één grote familie. Ja, we waren en we zijn
één grote familie, die nu 27 Juni 1946 haar grote
familie-gedenkdag gaat houden.
Het is ons als LO te Zeist een eer, dat onze
plaats is aangewezen als de plaats van samen
komst. Zeist, de Stichtse Lustwarande. Was het
al niet de bakermat der LO, voorzeker mogen we
bogen op de .eerste medewerkers en grondleggers
van de LO-organis<l,f:ie. Wie denkt hier niet on·
willekeurig aan onzen onvergetelijken Cari Stomp.
Hoe zou zijn hart gepopeld hebben, wanneer hij
U het 'Welkom op dit uur had mogen toeroepen.
Ja Welkom gij allen, die gekomen zijt van Oost
en Wesf, van Noord en Zuid, om op deze gedenk
dag hier tezamen te zijn. Welkom, nabestaanden,
vrouwen, kinderen en verloofden. Weet, dat dit
inzonderheid Uw dag is.
Welkom al gij trouwe werkers, die hier als het
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ware in een groot familieverband bijeen zijt. 'Wel
kom gij KP-ers, die het aan de LO mogelijk maak
te haar werk te kunnen doen. 
'Welkom gij gastheren en gastvrouwen, zonder wie 
het ons ten enenmale onmogelijk geweest zou zijn 
ons werk te verrichten. 
'Welkom gij onderduikers, die hier te midden van 
Uw verzorgers en vrienden, nu vrij kunt adem
halen. 
Welkom gij allen, die hier nu bijeen zijt om te
!1edenken. Te gedenken de grote daden des Heren, 
die Hij gehouden heeft met ons land en volk. 
Te gedenken wat er in de voorbijgegane jaren 
is geschied. Maar vooral te herdenken allen die 
in die afgelopen jaren uit onze familie heengingen. 
Want nog eens, deze dag is onze grote familiedag. 
Maar er zijn er hier meer die van hunne genegen
heid deze dag willen blijk geven. 
Het is ons een vreugde hier te mogen begroeten 
en welkom te heten vertegenwoordigers van vrij
wel alle Nederlandse verzetsorganisaties, van de 
Stichting '40-'45 ook. Ik wil hier geen namen 
noemen. Slechts één uitzondering zou ik willen 
maken. Dat de heer A. den Doolaard niet alleen 
hier aanwezig heeft willen zijn, maar ons ook 
op zijn declamaties wil v�rgasten, verheugt ons erg. 
Oom Jan huldigde den Doolaard ook als de spre
ker van Radio Oranje, die ons in de oorlogsjaren 
zo tot steun is geweest. 
Moge deze dag de band, die er reeds bestond, zo 
mogelijk nog hechter maken. 

Na deze welkomstwoorden is de Kon. Zeister 
Harmonie weer aan de beurt. Dan opende "Henk" 
met gebed, waarna hij de volgende stijlvolle ope
ningsrede hield. 

REDE HENK. 

Henk herinnert er in zijn openingswoord aan, hoe 
wij ons de tijd na de bevrijding zo anders hadden 
voorgesteld. Wij hoopten onze idealen verwezen
lijkt te zien. Doch inplaats van enthousia�me heeft 
teleurstelling zich van ons meester gemaakt. Daar
om is dit jaar zwaarder dan de verzetsjaren. Velen 
zelfs te zwaar. Ze zijn stuurloos of in voortduren
de opwinding. 
Het is bitter te moeten constateren, dat ons volk 
het verzet niet begrepen heeft. Het is een wee
moedige ervaring als we als verzetsvrienden be
merken, hoe we vaneen wijken en op nieuwe wegen 
gaan. En tenslotte - en dit is een verbijsterende
ervaring - komen wij scboorvoetend tot de er
kenning, dat wij ons eigen verzet niet ten diepste 
begrepen hebben. 
Wij zijn nu bijeen om onze vrienden te herden
ken. Denkend aan hen, die ons ontvielen, moeten 
wij de rekening opmaken met ons volk, met ons-

'zelf. We moeten begrijpen, waar we staan en hoe 
we verder zullen gaan. We mogen niet haatdra
gend zijn. Het gaat niet om personen. We moeten 
het groot en nationaal zien. Ook zij, die ons ont
vielen leerden in hun beste ogenblikken de haat 
uit het hart te bannen. Denkend aan hen moeten 
wij leren minder bitter te zijn, met minder wee
moed en verwarring verder te gaan. Vertrouwen 
en moed moeten wy winnen door te begrijpen. 
We zullen onze g.edachten aanknopen aan de er-
varingen van dit jaar. 
Dat we uiteenwijken, noemde ik een weemoedige
ervaring. De geschiedenis speelt er zijn onverbid
delijk spel in, maar dat is geen noodlot. 
Zoals God ons bracht in het verzet, zoals hij' hen, 
die het hamas moesten afleggen, aanwees, zo 
brengt hij ons thans op nieuwe wegen. Jaag niet 
voorbij aan de ogenblikken van samentreffen. Dat 
zijn kostbare ogenblikken. De herinnering is nooit 
alleen weemoedig. Het is de basis van ons toe
komstvertrouwen. Zo ook deze dag. 
Bitter is de ervaring van de miskenning van ons 
verzetsmotief. Dat gebeurt niet openlijk. Het wordt 
gefluisterd. Als laster gaat het van mond tot mond. 
Dat wij gehandeld hebben uit: eerzucht, hebzucht, 
bandeloosheid. Dit is een 1asterlijke aantijging. 
Het troost ons, dat zij, die zo fluisteren, daarmede 
eigen motieven blootleggen, die hen tot verzet ge
bracht zouden hebben, als zij er ook de, moed toe 
gehad hadden. De nood en de schending van onze 
rechten en vrijheden had voor ons de consequentie 
helpen en verzet bieden. Dat was de eenvoud en 
spontaneïteit van het begin. Plaats voor hebzucht 
of eerzucht was er niet. 
Dan begonnen wij te leven in de bekoring van 
de rechte weg, kregen steeds meer afkeer van de 
slingerwegen. Niet in de zon van beloning en 
eer, baadde die weg. Het was ploeteren en zwoe
gen en de zware schaduw van gevangenis en dood 
viel over die weg. 
Bandeloosheid en 'zucht tot avontuur? Wij zijn 
niet bang voor een onderzoek. 
Er is geen kraak te veel gezet. Alles geSeurde 
na ernstig overleg en veelal biddend. Er was dis
cipline en verantwoordelijkheidsbesef. Thans blijkt 
dat het Nederlandse verzet zich het meest van 

alle verzetsbewegingen, zelfbeperkingen heeft op
gelegd en het hest georganiseerd was. Als ondanks 
deze feiten er nog geen begrip voor ons werk is, 
zal de historie ons recht doen. Wij wachten rus
tig af. 
Het is tenslotte een verbijsterende ervaring, dat 
wij ons eigen verzet niet verstaan. Dat er oud
verzetslieden zyn, die derailleren, zich vergrijpen, 
elkaar opzij dringen, eigen vrienden vergeten, 
geeft ons evenveel droefheid als de tegenpartij 
leedvermaak. 
't Gaat hier echter om hen, die het nog oprecht 
met ons land menen. Laten wij de dingen niet te 
incidenteel zien. Het is niet zo, dat alleen nog 
berechting en zuivering ons kunnen redden. Vergis 
U niet. De prijs zou U ontgaan, en de strijd zou 
vergeefs blijken. 
Wat moeten wij dan begrijpen? Waarom ging 
het verzet? Om geestelijke vrijbeid. Om nationale
zelfstandigbeid. 
Wat het eerste betreft, de strijd ervoor bestond 
al voor 1940 en bestaat nu nog. Deze strijd neemt 
zelfs toe in tempo, omvang en intensiteit. Ken
merkend is nu de toenemende machteloosheid, om 
te weren, wat niemand wil en toch als een scha
duw ,blijft hangen. 
Ik zie het zo, dat God hierin de rekening presen
teert aan een wereld, die Hem niet meer nodig 
meende te hebben. We staan bij de scherven van 
ons droomgebouw. De waarborgen voor de vrede 
liggen niet in een horizontaal vlak. Vrede en vrij
heid zijn· alleen verticaal te verankeren. Terug
keer tot God en zijn geboden is voorwaarde daar
voor. 
Wat is deze natie? We ergeren ons aan de massa. 
Doch vergeten we niet, dat de massa niet beslist. 
De historie leert, dat hoogstens 100/0 in een volk 
de beslissingen neemt. Zijn wij dat? Zeker nog 
niet. We lopen gevaar er nooit voor in aanmer
king · te komen, omdat we de betekenis van het 
verzet niet begrijpen, niet doorzien waartegen en 
waarvoor we streden. Omdat we onze kracht ver
teren in zuivering en berechting. 
Wij bijten ons vast in gevallen. We moeten echter 
leren zien, dat de oogst van het verzet niet dit
jaar, maar over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar pas zal
woraen binnengehaald. He� is onze roeping deze 
winst binnen te halen. Wij waren niet alleen 
stoottroepen van het verzet, wij willen ook stoot
troepen van de vrijheid der natie zijn. 
Dan zullen we aan de volgende voorwaarden moe
ten voldoen: 
1. de bezetenheid van zuivering en berechting

kwijtraken.
2. aan karakter bekwaan;iheid paren. ' Kortweg:

we moeten ons door studie voorbereiden.
3. de onderlinge band van vertrouwen in stand

houden. Ik denk daarbij niet aan organisaties,
aan het smeden van plannen, maar aan de

- sfeer van vertrouwen, die ons door de moei
lijkste ogenblikken he.en hielp en waardoor
we nu de nationale geest in ons volk levend
moeten houden. Een sfeer, die "het onderling
begrijpen zonder veronachtzaming van, ja met
waa:r�nng voor ver.schillen en overtuiging,
mogelijk maakt.

De oogst van ons verzet, dat is de geestelijke 
vrijheid, dat is ook ons olk als levende bloeiende 
natie. 
Vrienden, wij zijn verplicht aan ons verzet, aan 
de nagedachtenis van onze vrienden, die ons ont
vallen zijn, de oogst van de strijd binnen te halen, 
al was het pas over twintig jaar. 

In verband met de radiouitzendingen moet aan de 
tijd stipt de hand worden gehouden. Daarom wordt 
het hele programma vlot achter elkaar afg.ewerkt. 
Op de rede van "Henk" volgt direct de gloed
volle rede van "Victor". 

REDE VICTOR. 

Pastoor Victor v(ng aan met de opmerking, dat 
een herdenking zich allereerst en uiteraard op de 
doden richt. Maar ook voor hen, die gevaar en 
dood overleefden, kan het goed zijn te herden
ken. Niet om zich te verliezen in een dankbaar 
doch overigens onvruchtbaar gemijmer over wat 
voorbijging, doch om gesterkt door de herinnering 
aan wat "toen" gebeurde en kon, ook het "nu" 
aan te kunnen, en zelfs om nog moed en ver
trouwen over te houden voor wat komen zal. 
We dachten, dat er iets gebeurd was met, iets 
gegroeid was in het Nederlandse volk, dat de 
mokerslagen van het Duitse barbarisme heel die 
ombouw van ons per_soonlijk en maatschappelijk 
leven en welke zich uit in corruptie, baantjes
jagerij, ellebogen-politiek, vriendjes-begunstiging, 
of hoe het nog meer mag heten, zou hebben 
neergeslagen. 
Maar het is anders g.eweest. De bezettingsjaren 
waren zwaar en de offers onmenselijk wreed, maar 
zwaarder nog en wreder was de vrijheid. Bukkend 
strijden en desnoods vechtend ondergaan voor het 
geweld en de overmacht van je vijand is beter 

te dragen, dan je kracht en je wil ongebruikt te 
moeten laten, omdat je eigen volk je niet wil. 
Ontgoocheld en teleurgesteld zijn we. Neen, ont
kennen geeft niets. Het land loopt vol teleurge

. stelden en wij lopen mee. 
Dat is zwaar en wreed - en als ik U met dui
zenden zo voor mij zie - vooral gij jonge kerels 
en jonge meisjes, die alles deed en alles gaf, omdat 
een geheimzinnige stem U geroepen had in het 
verzet - dan weet ik dat mij als oudere, als één 
van Uw geestelijke leiders, slechts één woord past: 
Besefr de werkelijkheid van toen en nu! - dan 
weet ik, dat ik het recht en de plicht heb, om 
Sint Paulus na te spreken: .,'J-lerinnert 'U de dagen
van 'Uw verdrukking", - dan weet ik, dat we
vandaag naast onze dierbare doden ook ons eigen 
verleden moeten herdenk.en. 
We zijn teleurgesteld, maar we hebben niet ge
faald. We zijn ontgoocheld, maar onze inzet is 
niet doelloos geweest. Onze vrijheid was geen 
bevrijding, maar we hebben niet tevergeefs ge
streden. 
Ik zal U niet spreken over wat men van ons 
denkt. Ik zal de litanie van benamingen, welke 
men ons geeft, van naïeveling tot en met geluk
zoeker en los-geslagene toe niet herhalen. 
Laten we ons liever bezinnen op de werkelijkheid, 
waarom we de strijd zijn begonnen. 
En al ben ik er van doordrongen, dat wij ver
schilden gelijk de gezinnen, waaruit wij stamden 
- toch zou ik onze eigen en diepste overtuiging
geweld aandoen, wanneer ik hier de aloude en
nooit stervende kracht van ons Christelijk geloof
zou verzwijgen.
Wij hebben begrepen dat hier geen strijd van mens
tegen mens, maar van systeem tegen systeem, van
levensbeschouwing tegen levensbeschouwing - van
Christendom jegens heidendom werd gestreden.
We hebben geweten, dat we, om alles te winnen,
eerst moeten durven verlaten en verliezen: huis,
werk, vrouw, kinderen.
We hebben, als ik de woorden mag gebruiken
van haar, die niet alleen 40 jaar de eerste was
in 't land, maar ook de eerste werd in het verzet
- onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina -
toen hebben we ons boven ons zelf uitgeheven in
de overtuiging, dat het tenslotte ging om waar
den, hoger zelfs dan het leven.
Dat is de werkelij�heid. Daarom hebben we ge

streden, daarom geleden, daarom alles geriskeera.
Om die werkelijkheid zijn we boven ons gewone
doen uitgeklommen, hebben we alle kleinigheid en
persoonlijke eerzucht afgelegd - hebben we ver
schillen overbrugd - hebben we voor anderen
geleefd - zijn we naamlozen geworden - uitge
drevenen - gezochten, zwervers.
En zouden we daarin hebben gefaald? Is met zo'n
acht�rgrond onze strijd 'n dwaasheid geweest? Of
nog anders: vochten we zó tevergeefs, omdat de
reactie van nu onze strijd van toen tracht te ver
doezelen? Als wij gefaald hebben, dan is het
slechts in dit ene: dat wij te gauw aan de eind
overwinning hebben gedacht - dan is dit omdat
onze geest nog niet krachtig genoeg is geweest,
om heel ons volk te doordezemen.
Doch dan is in het licht van het verleden de
werkelijkheid van nu ook geen andere dan deze:
dat we de heilige plicht hebben om die geest ver
der te dragen - uit te dragen naar buiten. De
maatschappij in - onze omgeving in.
En zo de reactie ons de toegang naar boven wei
gert, goed, dan moeten we over die teleurstelling
heen, die geest uitdragen naar beneden, naar eigen
omgeving, eigen gezin, eigen werkmilieu - in
onze vreugde en droefheid, in alles naar ieders
vermogen.
Dan is in het ontgooèhelende heden dit de werke
lijkheid: dat we, volgend het voorbeeld van de
besten van ons, die hun werk met het offer van
hun leven bezegelden, ook het offer van onze
teleurstelling aanbieden als het steeds zekere on
derpand van ons slagen.
Dan is voor ons overlevenden op deze Herden
kingsdag dit de werkelijkheid, dat wij God danken
dat we illegaal mochten zijn - dat wij onze dui;
zenden doden na leren stamelen, zoals daar ge
schreven stond op die celdeur van het Haagse
Binnenhof: ,,God help mijn vrouw en kinderen -
God, help Holland - ik kom terecht". Dan is
dit de werkelijkheid, dat wij leren bidden als Am
brosius en z'n medegevangenen in de bunker van
Vught:
"God, ik dank U, dat ik gedurfd heb 
ik dank U, dat ik in m'n jonge leven 
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zoveel voor 
anderen heb mogen doen". 

Uit de muziektent klinken dan de schone aecoor
den van Beethoven's "Egmont-ouverture". Met 
spanning luistert het grote publiek naar deze 
vooral in dit bosrijke decor zo mooi klinkend� 
tonen, zoals het ook in doodse stilte naar de 
redevoeringen luisterde. 
,,Bob" den Doolaard, de man, die ons, verzets-

(vervolg pag. 6) 
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mensen, die het gehele Nederlandse volk ook, zo 
prachtig geholpen heeft zelfs de moeilijkste tijden 
van de bezettingsjaren door te komen - Den Doo
laard heeft zich bereid verklaard deze dag op te 
lursteren met zijn voordrachten. Zoals zij eens 
met spanning naar zijn stem uit de luidspreker 
luisterden, zo zitten nu vijfduizend mensen vol 
gespannen aandacht naar zijn prachtig voorge
dragen declamaties te luisteren. 
Zijn gedicbt over 18 doden klinkt door de bossen, 
gevolgd door Executie. 
J?an wo�

1

dt door "Bob-KP" ,,Het KP-werk be-
licht ..... . 

REDE BOB. 

Voor Augustus '43 was er in ons land geen orga
nisatie, die in landelijk verband het gewapend ver
zet ter hand nam om daarmee de bezettende 
macht dwars te zitten. 
In de periode na Mei 1943 groeide het verzet 
tegen het nationaal socialistische monster. Het was 
duidelijk, dat tegen de totale oorlog en de totale 
moffenterreur op elk gebied, maar één antwoord 
te stellen was: verzet, maar dan ook totaal verzet.
In een vergadering van de grote beurs, de latere 
Top LO, namen midden Augustus '43 Sjaak en 
Arie het initiatief, om tot een KP organisatie te 
komen. Het werk van de KP werd veelomvattend: 
1 e Was het .een vereiste, dat de LO maandelijks 

voJdoende van het steeds stijgende aantal 
distributiebescheiden werd voorzien, hiervoor 
werden distributiekantoren gekraakt. 

2e Moesten onderduikers en illegale werkers voor 
zover mogelijk beschermd worden, door hen 
zonodig uit politiebureaux, gevangenisse11 of 
tijdens transporten te bevrijden. 

3e Werden nieuwe Duitse maatregelen gesabo
teerd, waardoo:r arbeidsb(ureaux, bevolkings
registers en soms p.b.h.'s met een noodzakelijk 
bezoek werden vereerd. 

4e Bestond de noodzaak overvallen te plegen op 
voorraden wapenen om in eigen behoefte te 
voorzien. 

5e Vroeg de sabotage op velerlei gebied de aan-
dacht. 

Met deze opgave nam de LKP de ongelijke strijd 
op tegen den bezetter. Van Januari tot eind Aug. 
'44 groeide het aantal leden der organisatie van 
200 tot 500, ondanks de zwaardere opdrachten 
en grote verliezen in de felle strijd. 
Over het algemeen waren de K.P.-ers jonge, een
voudige kerels, die wisten welke verantwoording 
en welk risico door hen genomen werd, kerels die 
daarom het offer van hun leven, zonodig wilden 
brengen. 

Nooit -zijn bepaalde categoriën tegenstanders 
vogelvrij verklaard. Het neerschieten van provo
cateurs en SO-ers werd van te voren wel over
wogen, vaak zelfs tot een gewetenszaak gemaakt. 
De leiding der organisatie behoefde nooit het werk 
te activeren, dag en nacht werkte ieder voor het
zelfde doel. 
In deze sfeer groeide een geest van vriendschap, 
opoffering en vertrouwen, die onverbrekelijk werd. 
Zo werd reeds spoedig gesproken van een K.P.-
mentaliteit. • 
Het aantal overvallen nam grote afmetingen aan, 
waardoor vrijwel de gehele politiemacht hier te 
lande gebonden werd door bewaking van distri
butie-kantoren, bevolkingsregisters en arbeids
bureaux. Zo werden in ruim een jaar tijds onge
veer 160 distributie-overvallen gepleegd en hon
derden gevangenen bevrijd. Tegelijkertijd werd op 
grote schaal de sabotage voorbereid om straks bij 
een geallieerde opmars alle mogelijke steun te 
verlenen, die maar mogelijk zou zijn. 
In de zomer '44 werd vrijwel de gehele oude lei
ding der L.K.P. gearresteerd met tussenpozen van 
slechts enkele weken. Zwaar trof ons de slag bij 
de Weteringschans, waar 15 man vielen door ver
raad. Maar ondanks alles ging de K.P. door en 
de maand Augustus leverde een aantal bonkaarten 
op, voldoende om drie maanden lang 140.000 on
derduikers te voorzien. 
Onder leiding van Frank, de Landelijk Sabotage 
Cdt, werd krachtig toegeslagen en de L.K.P. kan 
trots zijn op haar aandeel in de sabotag.e in B.S.
verband. Frank met velen van zijn vrienden en 
de besten onder ons, brachten daarbij het offer 
van hun leven. Het totaal aantal verliezen der 
L,KP. bedraagt ongeveer 250 man. Zij allen 
br�}.iten in praktijk, het gedicht op het K.P.
leáj1.'1itiebewijs: 
), . »t·-��·. 

Wordt nog eens in later dagen 
Neerlands vlag ten strijd ontplooid, 
Stervend zullen wij haar schragen, 
Maar die vlag verlaten.. .... nooit ! 

Zo ook de berechting en de zuivering. Veel liep 
na de bevrijding anders dah wij gedacht hadden, 
doch we wisten allen reeds vóór de bevrijding, 

dat ons daarna nog een taak zou wachten. Ge
lukkig zijn er duizenden buiten illegale kringen, 
die deze problemen voelen als wij. Met hen zul
len wij als Nederlanders de strijd aanbinden, 
trouw aan de idealen van onze gevallenen in be
zettingstijd, onverschillig waar wij den nieuwen 
vijand ontmoeten. 
God, die het werk van de L.K.P. zo rijkelijk 
zegende in de afgelopen jaren zal ook in de toe
komst ieder onzer nabij zijn, wanneer wij maar 
optrekken met Hem. 
Zo zullen wij dan onze taak opnemen, strijden 
èn overwinnen. 

Om kwart over een kondigt "Oom Jan" aan, dat 
er vijf kwartier pauze zal gehouden worden. Voor 
zover dat nog niet voor de aanvang gebeurde, 
worden kennismakingen uit de oorlogsjaren her
nieuwd. Vrienden, die elkaar slechts uit brieven 
of door de woorden van anderen kenden, zien 
elkaar in levende lijve voor zich. Mensen, die 
elkander dood waanden, ontdekten elkaar tussen 
de menigte. Velen dwalen over het terrein op zoek 
naar vrienden. Bij de consumptietent is een geroe
zemoes van mensen, die zich even willen laven. 
Velen ondernemen een wandeling naar de Zwer
vei:stent om zich als abonné of als gegadigde voor 
de "Voorloper": ,,Den vijand wederstaan ...... " op 
te geven. Gedurende de gehele pauze wisselt Bob, 
De Zwerver-administrateur, de gramofoonmuziek 
op vlotte wijze af, met zijn opwekkingen om allen 
op "de Zwer;ver" en "de Voorloper" in te tekenen. 
Onder dat alles ,wordt het meegebrachte eten 
genuttigd, worden herinneringen opgehaald. 
Een samenzang "Wilt heden nu treden" opent om 
precies half dri.e . het middagprogramma. Vele in
woners van Zeist en later gearriveerde gasten heb
ben zich nu onder de aanwezigen geschaard en 
luisteren mee naar de woorden van Wim F. C., 
die voor velen geheimen ontsluieren, waaraan zij 
hun leven hadden te danken. 

REDE WIM F. C. 

Als ik U dan mag vertellen over het ontstaan van 
de Falsificatie centrale, dan is daaraan onverbre
kelijk verbonden de naam "Jacques de Weert", 
de oprichter en eerste chef van de FC-LO. Eind 
1942 begin 1943 begon hij met de eerste uitgiften 
van valse papieren en stempels op grote schaal. 
Deze papieren werden aan diverse groepen in den 
lande verstrekt, o.a. ook aan de LO. 
AI spoedig kwam Jacques tot de ontdekking, dat 
hij met z'n zeer 1;,eperkte contacten niet goed en 
vlug genoeg kon werken en zocht nieuwe ver
trouwde contacten, die hij d_an ook, door bemid
deling van mensen als de helaas in 1944 gefusil
leerde Theo Oobbe, bij velen Uwer beter bekend 
als Hans Hendriksen, alias Anthony, inderdaad 
verkreeg. 
Zo werd een soort kern van <le FC geformeerd, 
die bestond uit Jeaques als algemeen leider, een 
kantoorhouder, een papierspecialist, een man voor 
de drukkerijen, een man voor cliché's en stempels, 
'twee eigen FC rechercheurs, later belast met on
derzoek naar nodige falsificaties en het verkrijgen 
van belangrijke originele exemplaren van legiti
maties en dergelijke, een hoofdkoerierster, ook wel 
secretaressé genaamd en twee koeriersters. 
Al spoedig was de opzet zo groot geworden, dat 
wij gebrek aan contacten kregen en toen we dan 
ook regelmatig contact kregen met de bekende 
LO-leider uit het Zuiden, Ambrosius, en deze 
voorstelde: de LO wil alle kostén van de FC op 
zich nemen", werd dit voorstel door ons geaccep-. 
teerd. Zo werd de FC omgedoopt tot FC-LO. 
De alleenwerkende falsificatie-mensen uit de LO 
werden aangetrokken en al spoedig ontstond een 
apparaat dat practisch geheel Nederland bestreek, 
met drukkers, stempelmakers, papierleveranciers, 
clichémakers, graveurs en dergelijke in veel plaat
sen over heel Nederland. 
Naar een destijds door ons gemaakte schatting 
had de FC-LO pl.m. 900 medewerkers. 
De arrestatie van Jacques was een ontzettende slag 
voor de FC. Velen van ons moesten duiken, con
tactadressen moesten veranderd worden, en slechts 
langzaa'!!_konden we de FC weer reorganiseren. 
Mij werd gevraagd de leiding van de FC over 
te nemen en de FC begon haar werkzaamheden 
weer. 
Er werd afgesproken eens per week een kernver
gadering van de FC te beleggen, waarbij dan de 
Top van de LO vertegenwoordigd was in den per
soon van Ambrosius. 
Een van de eerste vervalsingen is geweest het 
bekende 2e klas spoorweg-abonnement voor rijks
ambtenaren, de z.g. rijksdienstkaart 2e klas. 
Uiteraard werd dit abonnement slechts in be
perkte mate uitgegeven en alleen aan mensen die 
dag in dag uit van de trein gebruik maakten. 
Wim noemde verder de ontzaggelijk vele verval
singen op, die in de loop der tijden door de FC 
werden geleverd. 

En dan wil ik even speciaal stilstaan bij de be
kende distributievervalsingen, zoals: 
bonnetjes om nieuwe inlegvellen te verkrijgen, 
idem, om tabakskaarten te verkrijgen, om dan 
vooral niet te vergeten de diverse soorten inleg
vellen die wij geleverd hebben in zeer grote aan
tallen. 
Als er een legitimatie gemaakt werd, dan behoor
den daar natuurlijk onvem1ijdelijk stempels bij, die 
dan ook prompt gemaakt werden. 
De FC werkte hoofdzakelijk met rubberstempels, 
omdat hiermee altijd de beste resultaten werden 
bereikt. Ook werden in uitzonderingsgevallen nog 
wel eens clichéstempels gebruikt. 
In het geheel had de FC bij de bevrijding 1600 
stempels in eigen archief, alles in drievoud. Dan 
zijn er honderden stempels aan diverse groepen 
afgeleverd in de loop van de tijd, zodat naar schat
ting het aantal gemaakte stempels de 2000 over
schrijdt. 
Ik wil U dan verder vertellen, hoe het FC verging 
in en na de Septemberdagen 1944. Na dolle Dins
dag was er van behoorlijk contact geen sprake 
meer en met de grootste moeite konden de koe
riersters nog wat materiaal uit Nijmegen en Velp 
weghalen. Dit materiaal vervoerden zij gedeeltelijk 
per trein die regelmatig vanuit de lucht beschoten 
werd en gedeeltelijk liftende per Oeutsche Wehr-
macht auto. 
Het meeste materiaal bleef echter in Eindhoven, 
waar naartoe het kantoor in Juli-Aug. '44 ver
plaatst w11s, acht�r. 
Het hoofdkantoor werd in Den Haag gevestigd. 
E.en eigen FC-koeriersverbinding 1-maal per week
Den Haag-Zwolle v.v. werd in het leven geroe
pen, welke verbinding later tot 2 maal per week
werd uitgebreid. En als ik dit vertel, kan ik niet
nalaten een woord van waardering te spreken over
onze Koerierster Nelly, die het heeft bestaan, on
danks sneeuw, vorst, regen en wind, de koeriers
lijn volledig en zonder onderbreking voor haar re
kening te nemen.
De vervalsingen gaan dan weer op de oude voet
voort, vooral op het gebied van persoonsbewijzen
komt er een massa werk in verband met • de
ra.zzia's voor de te werkstelling in Duitsland.
In Zwolle groeit het werk gestaag en wordt spoe
dig het hoogtepunt van de prestaties bereikt. Naar
schatting worden daar 5000 z.g. slavenarbeiders
met behulp van valse Bescheinigungen naar hun
haardsteden teruggestuurd.

, De hongertochten langs en door Zwolle beginnen, 
de IJssel wordt gesloten. Duizenden mensen ont
vangen de door de FC vervalste brugausweisen en 
komen zonder moeilijkheden over de bru n. 

Dan komen ook in Zwolle de razzia's voor de 
Q.T. Het loopt storm met P.B. veranderingen, plus 
uitgifte Schanzauswëise, waaruit bleek, dat men 
aan de Duitse versterkingen werkte. Door deze 
Schanzausweise is ook het contact tussen het Wes
ten en het Noorden nog mogelijk gebleven. 
De FC Zwolle werd centraal punt voor alle pos
ten voor het Noorden van de LO, NBS en Trouw. 
Als ik dan tenslotte nog even mag terugkomen op 
de activiteit van de Afdeling Oen Haag, dan moet 
ik in de eerste plaats de samenwerking met de 
PBS naar voren brengen. Was deze voor Septem
ber al goed, nadien was de verhouding voortref
felijk en het is ook voor een groot deel aan de 
PBS te danken, dat het werk in Oen Haag zo 
goed vlotte. 
Het kantoor Den Haag werd voor de veiligheid 
gesplitst in drie delen, een kantoor van uitgifte, 
een voorraadkantoor en een archiefruimte, die zeer <I 
verspreid over de stad lagen. 
De werkzaamheden in Den Haag waren velerlei. 
Vooral toen de stroom uitviel werden wij over
voerd met werk. 
Wij maakten clichékoppen voor diverse illegale 
bla,den, drukten inwisselingsbonnen, gaven PB's 
uit, drukten pamfletten en aanplakbiljetten en wa
ren op het laatst bezig met het nadrukken van 
de beruchte a.g. niet na te maken "Rückstellungs
ausweis" van Liese. 
Het laatste grote werk was de vervaardiging van 
het in het Westen bekende stempel: ,,Ave Ger
mania, morituri te salutant". 
Ik wil dan besluiten met vanaf deze plaats alle 
PC-medewerkers, waarbij er velen zijn, die ik niet 
persoonlijk ken, hartelijk dank te zeggen voor hun 
prachtig werk voor de FC-LO en zeker niet het 
minst voor de prettige kameraadschap, die zo ken
merkend was in . onze FC. 

De Zeister Harmonie speelt nu de "Engelandvaar
dersmarsch", waarna "Clara" spreekt. Fel aankla
gend en enthousiast spreekt zij haar rede uit. 

REDE CLARA. 

"Clara", sprekend tot de schare, waarvan de brave 
burger .nooit de namen wist, wilde de "Erfenis uit 
de Concentratiekampen" voor ons belichten. Wij 
kwamen uit de kampen, uit de gevangenissen met 



kloppende harten, wij hadden gebeden het te mo
gen overleven. Wij kwamen m�t �e ?.oodscha�! van eenheid in strijd, van eenheid m h1den. WtJ 
hadden samen gestreden in een bovenmenselijke 
positie en in bovenkerkelijk verband. Tijdens_ het 
verzet kenden wij slechts voornamen, geen titels, 
die afs'tand schiepen. In leven en dood konden 
wij op elkaar aan. . Zingend zijn wij kamp Ravens�rück bmnei:. ge
marcheerd. Wij hebben geleerd m de vreselt1kste 
momenten te bidden en onze kerkdiensten te hou
den ter ere van dien enen goeden Vader, want 
Katholieken Hervormden, Gereformeerden en 
Doopsgezinden wisten zich allerdiepst afhankelijke 
kinderen van één Vader, van één volk. Barones
sen, dienstboden, verpleegsters, intellectuelen en 
ongeletterden, allen waren volk_omen één. 
Toen kwamen wij terug. Sommigen van ons licha
melijk gebroken, maar geestelijk sterk, met een 
hart brandende in ons. De vreugde werd getem
perd door het optreden van September-artisten en 
Meikevers die zich naar voren hadden gedrongen. 
(Applaus).' Zij hadden de plaatsen van onze k�
meraden ingenomen; wel te verstaan toen die 
plaats een plaats in de zon was geworden. Er 
was een illegaal plutocratendom" ontstaan. Het 
gebeurde, 
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dat men den schillenboer, die overvallen 
had gepleegd, niet meer als KP-er herkende; men 
deed aan "politiek". 
Ik constateer dit met grote ontroering en betreur 
het. Nu spreek ik van de maatschappelijke mis
standen: de corruptie, de chantage, de malversa
ties, de handen-boven-het-hoofd-houderij in het sa
menstel van de gehele maatschappij. In deze chaos, 
in deze ontreddering worden de illegalen stuk voor 
stuk uitgerangeerd, in hun hemd gezet, beentje 
gelicht, onder de voet gelopen, kapot g.emaakt. 
Hebt U gecapituleerd voor de conventie en de 
rust? Zeg niet: ,,Als het weer nodig is, doe ik 
het weer" en "Als het land in nood is kunnen 
ze weer op me rekenen". Dit land behoeft niet 
meer in gevaar te komen - nu is Uw hand, Uw 
schouder nodig. Het land wordt verscheurd door 
allerlei ongedierten en aasvogels, door uitbuiters 
en saboteurs van de wederopbouw en wat dies 
meer zij. Uw werk is niet beëindig.d, zolang. er 
één KP-er niet op zijn benen staat, zolang één 
LO-er niet teruggenomen is in zijn werk, zolang 
de hoge heren niet zijn weggezuiverd en weg
gewerkt. Het is hun schuld, dat onze rijen zo 
gedund zijn, omdat zij, de beëedigde. gezagsdra
gers en ambtsdragers, de prominente':. m de sta�t, 
hadden leiding dienen te geven. Z11 waren met 
thuis, behalve .een enkeling. De kapiteins gingen 
in het vooronder en lieten de matrozen in het 
stormweer alleen. En deze grote schuldigen zitten 
weer op hun groene zeteltjes en doen of er niets 
gebeurd is. Zij bitteren, roken hun witte of zwarte 
sigaren, rijden in hun wagens, en lachen de dwa
zen van het verzet uit. Het zij hun hier gezegd, 
dat er storm op til is!-
Ik zou wel eens willen weten hoeveel er onder 
U zijn, mannen en vrouwen, die strijdensmoe zijn. 
Niet veel, dat bestaat niet, zeker niet bij de 
echte mannen van de LO en de ruige mannen 
van de KP. Als wij tegen den mof durfden, dacht 
U dap, dat onze gepantserde mannen tegen de 
reactie zouden capituleren? Als wij dat zouden 
doen, zouden wij het offer van de onzen waarde
loos maken. Mannen, houdt het vaandel omhoog. 
Weest van 's morgens tot 's avonds attent voor 
de schreeuwende zorgen van de onzen. Niet zo 
terloops tussen de verkiezingsredevoeringen, maar 
van uur tot uur, van dag tot dag. Weest strijd
baar; indien wij het niet zijn, wie dan wel? Ver
wacht ge het van de collaborateurs? Van de on
gezuiverde ambtenaren? Van Hirschfeld, den ere
Ariër? Of van Frederiksen? Moeten zij het tempo 
van de Vaderlandse opmars aangeven? 
Denk aan hen, die tot hun laatste snik gevochten 
hebben voor hun land, hun ene Vaderland. Voor 
hun nagedachtenis blijven wij op de bres staan, 
voor de toekomst van onze kinderen en hun kin
deren. Ik' weet zo zeker, dat geen waarachtig LO-er 
en KP-er rust zal hebben gevonden alvorens ieder 
behoorlijk is behandeld, alvorens het laatste kind 
van de laatste weduwe verzorgd is. Ik weet met 
absolute zekerheid, dat geen waarachtig LO-er en 
KP-er de strijdbijl begraven zal, voordat er wer
kelijk gezuiverd zal zijn en berecht. 

Weest strijdbaar, blijft militant, 
Vreest niet mijn hand, 
Beeft niet mijn hart, 
Nog is de dag verborgen, 
maar onze schaduw glijdt door het land 
naar een schitterende morgen. 

Herhaaldelijk .door appl<1ius onderb'roken bracht 
Clara haar requisitoir aan ons volk naar voren. 
Op vele aanwezigen maaktë haar rede, mede 
door haar felheid, diepe indruk. 
In stille aandacht luistert men naar de "Sympho
nia Finlandia u van Jan Sibelius. De tonen hiervan 
tekenden het lijden van het ons zo na verwante 
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Dit is het lot der pGitisanen: 
Gebrand te worden en gekerfd 
Gelijk een waas te zijn verscherfd 
Druipend van bloed en bittere tranen. 

V art hoofd tot scheen te zijn bedekt 
Met d' eereteekenen der wonden, 
Door ketenen te zijn geschonden, 
Misvormd te zijn en uitgerekt. 

Dit is het loon der partisanen: 
Tien regels in 't geschiedenisboek, 
Een kuil, in een vergeten hoek 
En hier en daar herdenkingstranen. 

Wie, over vijf en twintig jaar 
Als straten naar ministers heeten, 
Kent nog dert man, die heèit gesmeten
Die eerste bom, in 't eerste jaar? 

Uit: De partisanen, 
door A. den Doolaard. 

,Zó6 zag onze teekenaar H. van Ingen 
de Herdenkingsdag!" . 

Finse volk. Zij vormden een goede inleiding voor 
de tweede serie declamaties van A. den Doolaard. 
Deze begon met zijn bekende: De partisanen. 
De tweede declamatie van den Dool aard was: 
Twijfel. 
Zo mogelijk maakte dit laatste optreden nog meer 
indruk op de verzamelden dan dat van 's morgens. 
De Treurmarsch van Chopin werd door het Mu
ziekkorps ingezet. Alle aanwezigen verhieven zich 
en twaalf KP-ers stelden zich op, rond de vlag
genmast. Toen de laatste tonen van deze rouw
muziek verstorven waren, viel een diepe stilte over 
het terrein. Ruisend stonden daar de bomen; zon
nestralen speelden door hun lover. Gedachten flit-
5ten door de hoofden van alle aanwezigen; herin
neringen, die in dit moment veelal naar onze ge
storven kameraden gingen. De muziek zette na 
een minuut stilte het Wilhelmus in. En diep ont
roerd luisterden allen naar de tonen van het 
volkslied van het land, waarvoor al die mensen 
vielen. Tijdens het spelen van het Wilhelmus hees 
één der KP-ers de vlag, die voordien halfstok had 
gehangen. 
Na deze korte, intens plechtige herdenking, nam 
,,Frits de Zwerver" het woord. 

REDE FRITS DE ZWERVER. 

Op deze grote gedenkdag richt ik mij in de eerste 
plaats tot U weduwen, weduwnaren en wezen, 
verloofden, vaders en moeders, broers en zusters 
van onze gevallen kameraden. Wij hebben deze 
dag georganiseerd, in de eerste plaats voor U. 
Wij weten het, dat U het van tijd tot tijd zo 
moeilijk heb. En we weten ook, dat wij zo weinig 
helpen kunnen, dat we zo weinig kunnen doen, 
waardoor het grote verlies minder gevoeld wordt. 
De duizenden zijn vandaag bijeengekomen voor 
U. Het is vandaag de grote gedenkdag van onze
gevallenen. Het zijn er zovele, dat het zelfs niet
doenlijk is hun namen te noemen, laat staan om
te memoreren wat zij gedaan hebben en hoe ze
het gedaan hebben en wat zij hebben moeten lij
den. De betekenis van hun werk naar waarde
bepalen kunnen wij niet. Wij staan nog veel te
dicht bij de gebeurtenissen van de jaren 1940-'45
om te kunnen zeggen, wat zij voor ons Neder
landse volk zijn geweest. Het is alles nog zo ver
ward. Er zijn zovelen, die uit allerlei duistere oor
zaken er belang bij hebben hun werk te kleineren
niet alleen, maar zelfs de moed hebben het te
veroordelen. Dat doet U pijn. Dat doet soms aller
lei bange vragen bij U rijzen. Vragen als deze:
Zijn wij niet grote dwazen geweest, dat wij ons
aan het werk gegeven hebben? Is het offer van
onze dierbaren niet te vergeefs geweest? Is het
Nederlandse volk van vandaag het waard, dat er
zovele en zulke grote offers voor gebracht zijn?
Wij zullen U vandaag met elkaar het duidelijk
maken, dat dez.e offers niet tevergeefs zijn ge
weest. Ja, dat al lijkt het ander'S, dat onmogelijk
kan. Wij moeten ons niet door de schijn laten
leiden. Wij moeten de waarde van hun werk niet
gaan afmeten met de maatstaven van mensen, die
van ons werk niets begrepen hebbl}n en er mis
schien nooit iets van zullen begrijpen. Wij moeten
ook de waarde niet gaan afmeten naar de dank
baarheid. die er nu voor hun werk is. Zelfs niet
de dankbaarheid van hen, voor wie het leven werd
gelaten, al weet ik dat er duizenden zijn, die God
danken voor dit heldenwerk en God elk.e dag
bidden om U te sterken. Het is bitter jammer, dat
die dankbaarheid niet groter is en ons volk laadt
daarmee bij vernieuwing een grote schuld op zich.
Het is vandaag zo, alsof men bezig is in massa de
idealen waaruit zij leefden en waarin gij gedeeld
hebt, kapot te maken, te miskennen als dwaas te
kwalificeren. Alles en alles is bezig U in de put
te duwen, om U pessimist te maken. U durft van
daag haast niet meer spreken over de motieven
van Uw man, vrouw, verloofde of kind. Men kijkt
U aan met een medelijdend glimlachje en denkt:

· Hij had ook maar niet zo dwaas moeten zijn.
Wij leven nog en zij zijn dood, wij zijn nog bij
elkaar en gij alleen. Wij hebben pleizier en gij
treurt. Wij zijn toch vrij en wat heeft hun werk
nu bijgedragen tot onze vrijheid? Niets! We wa
ren toch wel vrijgekomen! Ze doen de moeite niet
zich in te denken, waarom het gebeurd is. Offer?
Och kom, geloof je dat er zo iets bestaat? Ze
wilden er beter van worden of ze deden het uit
sensatie of avontuur. Ellende hebben die illegalen
over ons gebracht. En het zijn maar niet de eer
sten de besten die zo denken, nee integendeel, die
gedachten vind je het mèest Sij de mensen, die
vandaag weer de touwtjes in handen hebben. Gij
kunt alleen dan het hoofd boven water houden
als ge trots kunt blijven niet op hen, maar op hun
idealen, die hen bezield hebben; als ge er in het
diepst van Uw ziel van overtuigd zijt, dat God
hen riep en dat zij bij al hun gebrek gedreven wer
den door de geest van het offer. En nu werkt alles
mee om dat mooie wat ge hadt en waarmee zij
de dood ingegaan zijn kapot te maken. Nu heb
ben wij, vandaag met elkaar een zware taak op



ons geladen, wij zijn uit alle hoeken van ons land 
gekomen in de eerste plaats om UI 
Jongens/ en meisjes, halve of hele wezen van onze 
kameraden, je vader of moeder die gevallen zijn, 
had jullie zo geweldig lief en uit liefde tot jullie 
hebben zij niet alleen het leven gegeven, maar 
alles, alles doorstaan. Houdt dat hoog, je leven 
lang. Laat het niet besmeuren door hen, die er 
niets van begrijpen. Leeft in hun geest en je leven 
zal gelukkig zijn. Wij zullen. jullie helpen. Wij 
hebben hen gekend, het mooie ideaal mogen voor
houden. Wij hebben medelijden met jullie, maar 
toch zeg ik, laat er een gepaste trots zijn, dat 
God je zo'n vader of moeder gaf. Wij bouwen 
vandaag een monument voor hen, het is niet van 
steen, het kost geen geld, het kost veel meer. 

· Je moet je zelfzuchtige ik gaan offeren. Uit liefde
voor hen, want dat vragen ze nadat ze gestorven
zijn. Dan heeft dat monument waarde voor Ne
derland. Zutke monumenten heeft het corrupte
Nederland nodig. Zo alleen kan corruptie verdwij
nen. Ik denk aan jullie, kameraden, die gespaard
zijn gebleven. Ik denk aan jullie onderduikers,
voor wie ze in het bijzonder het leven lieten. Ik
schakel me zelf niet uit. Want zij hebben ook
voor mij, toen ik gevangen zat het leven ingezet,
onze dappere KP-ers. Wij hebben iets, een klein
beetje voor onze treurenden gedaan. Wij hebben
misschien gewerkt voor Stichting 1940-'45. Het is
plicht. Maar ik vraag vandaag nog veel qieer.
Ik vraag zoveel liefde als zij hebben gegeven, Uw
leven lang. Wij hebben nog bijna niets afbetaald
van de grote schuld aan onze gevallen kameraden.
Zeg: ik zal in Gods kracht mijn best doen en
dan zal deze landdag zijn grote zegen afwerpen.

,,Blijf met mij, Heer", werd tezamen gezongen;
een prachtige bekroning op de woorden van den
grondlegger der LO.
"Henk" dankte aflen, die meegewerkt hadden aan
het welslagen van deze herinneringsdag, waarna
Victor dankte en met het zingen van het zesde
couplet van het Wilhelmus kwam een einde aan
deze herinneringsdag.
Men ging huiswaarts, druk zijn kritiek op en
beschouwingen over deze dag g.evend, de meesten
diep onder de indruk en overtuigd, dat deze her
denkingsdag nodig was geweest, om velen te wek
ken, uit hun na-oorlogse dommel. En als men
's avonds naar de radio-reportage heeft geluisterd,
dan zullen ongetwijfeld vel\n geknikt hebben bij
de woorden van den verslaggever: ,,Vijf letters, 
LO-LKP, vijf simpele letters, die eens de hoop
van velen waren".
Beziet men deze plechtige dag, dan kan een woord
van bewondering niet ontbreken. Woorden van lof 
voor de organisatoren, de mensen uit Zeist. Wat
de kleine, hardwerkende Technische Commissie
verricht heeft, is àf.
Alles klopte .als een bus, tot het logies toe, dat
enige honderden de nachten voor en na de land
dag bij verschillende inwoners van Zeist, Utrecht
e.o. genoten. Een woord van dank aan deze men-
sen is hier zeker op zijn plaats. P.

Foto's 

van de Herdenkingsdag in Zeist. 

Er zijn verschillende aanvragen binnengekomen om 
foto's van de landdag beschikbaar te stellen. Onze 
foto-reporter heeft een serie uitmuntende toto's 
vervaardigd. Om echter - ook al in verband met 
de materiaal-schaarste - de prijzen hierYan zo 
l,ag mogelijk te houden, is besloten mapjes samen 
te stellen. Van heden af .kunt U dus een herinne
ringsmapje krijgen. Dit bevat 10 foto's op brief
kaartformaat, waarvan 5 overzichtfoto's. De kaar
ten zijn prachtig uitgevoerd. Ze zullen slechts 
per mapje, dus niet los, verkocht worden. De prijs 
bedraagt f 1.50 per mapje. Deze mapjes zijn volop 
te krijgen. U kunt ze bestellen bij de Redactie 
.van "De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amster
dam-C., door een postwissel of het bedrag ad 
f 1.50 in postzegels toe te sturen. Gelieve op Uw 
bestelling het woord "foto" te zetten. In ,beperkte 
mate is het mogelijk, andere - niet gepubliceer
de - foto-afdrukken te bestellen, die op boven
genoemd adres te bezichtigen zijn. De prijs van 
deze originele - meest groeps - foto's is f 1.25 
per stuk. 
De mapjes worden onmiddelli�c fratwo verstuurd. 
De fotp's kunnen alleen op bestelling geleverd 
worden. Alle opgaven worden slechts uitgevoerd, 
indien ze betaald zijn. 
Voor de deelnemers aan de herdenkingsdag zijn 

,. de mapjes ansichtkaarten een mooie herinnering; 
de foto's hebben meer waarde voor de enkelen en 
groepjes, die er op zijn afgebeeld. Maar ook voor 
hen, die niet aanwezig konden zijn, zijn deze 
afbeeldingen de moeite van het bezitten waard. 
Stuurt dus per omgaande Uw 'bestelling, vóór U 
te laat bent. ,,DE ZWERVER". 

* 
DrÏn1:ende oproep 

Voor het welslagen van de plannen om 
een eigen historisch Gedenkboek onzer 
LO. en LKP. samen te stellen, is ten op· 
zichte van alle zaken. de medewerking 
van alle leden en medewerkers een eer
ste vereiste. 
De Gedenkboekcommissie gaat vanzelf
sprekend van het standpunt uit, dat het 
aan deze medewerking niet zal ontbre
ken. 
Zij doet daarom een dringende oproep 
om verschillende gegevens over onze 
verzetsactie, die in dagboeken, archie
ven, documentatiemateriaal, brieven 
van gesneuvelde medewerkers of an
derszins, ter beschikking te willen stel
len van het Secretariaat. 
Ons Gedenkboek moet ook �ijn voorzien 
van een keur van foto's met betrekking 
tot ons verzetswerk.. 
Gaarne wordt - indien zulks gew.:nst 
is - het materiaal, dat op deze wyze 
beschikbaar komt, t.z.t. aan den eige· 
naar weer teruggegeven. 

Niemand blijve achter! 

Inzendingen met het opschrift: Ceniraal 
Bureau LO.·LKP.-Stichting, ,,Afd. Ge
denkboek", Nic, Witsenstraat 21, Am· 
sterdam-C. 

ADVERTENTIES 
Wilt U briev.en op advertenüea, met vermelding van hetnummer op de e:nvdop, uitsluitend :enden aam Bureau
"De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amstudam-C,7De brieven worden ongeopend doorgestuu.rd1 gelieve du.o 
ge<n berichten voor redactie of administratie ablj inte sluiten. 

Op Dinsdag de 16e Juli hopen 
Jo Dekkers "Ida" (bunker Vught) 

en 
Rinus van Nunen (Bureau Inl. Ned. Reg.) 

het H. Sacrament van het Huwelijk te ontvangen 
in de parochiekerk van den H. Lambertus te Etten 
(N·Br.) des morgens te 9.30 uur. 
Daarna zal een plechtigè H. Mis worden opge
dragen om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. 
Etten, Molenstraat C 54. 
Breda, Haagweg 249. 
Toekomstig adres: Haagsche Markt 23, Breda. 
Breda, Juni 1946. 
Gelegenheid tot feliciteren 14.30-16.00 uur. 
Willen zij, die zich pl.m. 5 Mei 1945 in Schwe
rin (Dl) bevonden, zich met steller dezes in ver
binding stellen tot het evt. verstrekken van nadere 
inlichtingen omtrent een groep golitieke gevange
nen, die daar in Mei 1945 zou zijn aangekomen. 
Medewerking in deze dringend verzocht. Brieven 
onder nr. 196 a. d. blad. 
Namens de familie worden inlichtingen verzocht 
omtrent: M. C. Franken uit Rotterdam (illegale 
naam Tijs). Deze Franken heeft aanvankelijk in 
Rotterdam en omgeving illegaal gewerkt en is einde 
December 1944 uit Rotterdam vertrokken. Hij is 
het laatst gesignaleerd in de buurt van Maarn, 
alwa11r hij in BS verband tegen de SS zou hebben 
gevochten. Nadien ontbreekt ieder spoor. 
Signalement: klein van postuur, gezonde gelaats
kleur, blauwe ogen, van R. vertrokken in brand
weeruniform. 
Inlichtingen worden gaarne ingewacht bij de Nat. 
Documentatiedienst der Illegaliteit, Burgemeester 
Meineszlaan 110, Rotterdam, Postbus 800. 

G. J. VAN DE WAAL. 
Gevraagd in net klein Chr. gezin, op de Veluwe, 
(waarvan de man nog niet uit gevangenschap Î6 
teruggekeerd) een hulp in de huishouding, liefst • 
van Chr. beginselen. Brieven onder nr. 197 a. d. 
blad. 
N.a.v. het Algemeen Appèl dèr LO-LKP-Stichting
is groot grafisch bedrijf in het Zuiden bereid een
passende werkkring te bieden aan vak-technisch
geschoolde LQ-ers en KP-ers. Brieven ondef nr.
198 aan ons blad.
Wie wil aan oud-KP-er met vrouw en dochtertje 
van 1 jaar, ongemeub. zit- en slaapkamer verhuren 
met gebruik van keuken te Amsterdam? Brieven 
onder nr. 195 a. �. blad. 

in één der lanen rond ons Landdagterrein in Zeist 
een gehele familie in de tuin stond met emmers 
en keteltjes water om de dorstigen te laven ...... 
daarin de ware geest van hulpvaardigheid, zoals 
deze in onze organisatie leeft, werd aangevoeld ...... 
er meer hulpvaardigen waren, die zulks minder 
goed begrepen, zoals de ijsco-man, die 35 cent 
rekende voor dezelfde pakjes ijs, die in de con
sumptietent 25 cent kostten, en de fietsenstallers, 
die liever twee dan één dubbeltje per fiets incas-
seerden ..... . 
er circa 1-50 ga9ten in Zeist van logies moesten 
worden voorzien ...... 
dit een record was van de LO Zeist, die in de 
bezettingsjaren velen onderdak hielp, doch nooit 
tot een dergelijk aantal op één dag kon komen ...... 
alle gasten enthousiast waren over hun kosthuizen 
en het jammer vonden, dat ze slechts één dag en 
één nacht in Zeist mochten "onderduiken" ...... 
er een Landdagbezoeker was, die alle borden met 
opschriften over "De Zwerver" en het Gedenk
boek uit zijn hoofd leerde ...... 
en hij toch nog verzuimde zich als abonné op te 
g.even en niets voor het Gedenkboek inzond ...... 
er op de sprekersheuvel op een gegeven ogenblik 
alleen maar mensen stonden, die er niet hoorden, 
zij vermoédelijk dachten op een modeshow te zijn, 
de sprekers met deze luidsprekersinstallatie zich
zelf permanent stonden voor te zeggen, 
er 4000 bezoekers meer geweest zouden zijn, als 
de R.V.I. voor de verst afgelegen provincies niet 
plotseling de vergunningen voor autobussen had 
ingetrokken, 
Bertus een kwartier lang met den burgemeester 
van Zeist stond te praten, 
hij één van ons zelfs aan hem voorstelde, 
hij ondanks 't verontwaardigde gezicht en 't pro
test van den man in kwestie, nog niet wilde ge
loven, dat hij een bok aan het schieten was, 
hij pas na het afscheid nemen ontdekte, dat 't de 
burgemeester niet geweest was, maar een goeie 
kennis uit de bezettingstijd. 

Jong echtpaar zoekt woning, étage of kamers, 
ongemeubileerd met keuken of kookgelegenheid, op 
nette stand. Rotterdam of omgeving, event. Delft, 
Den Haag, enz. Brieven onder nr. 199 a. o. blad. 
Wie kan het Vacantiehuis "De Terrorist" Ameland 
(Nes) helpen aan: 2 stl'andkarren, 1 kinderbijbel 
van v. d. Hulst en 1 orgel of piano? (desnoods in 
bruikleen). 
En weer als toen ...... ! 
een beschrijving in boekvorm, over belevenissen 
van onze jongens in Indië. 
Jot Polman, die wij reeds kennen, schreef het 
voor ons, die achterbleven. 
Bestelt dit interessante boekje n(!g heden bij: 
Lelox-de Hu�Lieshout. Prijs: f 0.75. 
Gedeeltelijke opbrengst voor de te bouwen Her
denkingskapel van gesneuvelde Stoottroepers, te 
Leeuwen. Te bestellen per postwissel. 
Daar ik, v6ór mijn vertrek naar Suriname, niet 
meer in de gelegenheid ben, om van alle vrien
den L0-1:rs en KP-ers, afscheid te nemen, wil 
ik Î;et langs deze weg in De Zwerver doen. Nooit 
zal ik de prettige sfeer· vergeten, waarin wij heb
ben samengewerkt. 
Mijn nieuwe adres is: Steenbakkerijstraat 14,
Paramaribo. • 

a.b. van het s.s. ,.Boiss'evain"
ALMA GEMMEL. 

WIE KAN EN WIL ONS HELPEN? 
Oud LO-er eI1 KP-koerierster, die wensen te 
trouwen, zoeken reeds geruime tijd in Haarlem 
of omgeving een woning of gedeelte van woning 
met vrije kookgelegenheid. Wie kan en wil ons 
helpen? Br. nr. 200 aan ons blad. 

.... 
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lANORUKE ORQANIIATI' VOOR 

MUlP AAN ONDERDUIKERS 

W
E hebben zo enkele plannen gemaakt- in 

de bezettingstijd, als 't ware spelender
wijs, zonder er al te diep over na te 

denken (er waren toen wel andere zaken, die onze 
ernst absorbeerden): plannen, die zich nu· in ja
ren na de bevrijding weer aan ons komen voor
stellen. En daar kan een mens van schrikken. Wat 
is het goed, dat we de consequenties van al onze 
plannen niet kunnen overzien. Het zou ons anders 
aan de moed. ontbreken, om ook maar een stap 
vooruit te doen. 
Wel, we floten een deuntje en er was een plan, 
alweer een plan. Dan soesten_ we rustig verder, tol 
we opeens wakker schrokken. Ze kwamen zich 
melden. Daar stonden ze, die plannen; alsof ze 
zeggen wilden: ,,Hier zijn we, je hebt ons in de 
wereld geblazen, wat wil je nu verder met ons." 
Op een rijtje staan ze daar, de één nog in zijn 
pyama, de ander met een paar vervaarlijke scheu
in zijn broek, de· derde al keurig in het pak ge
stoken. 
Daar is b.v. de Stichting 1940-·45. Een planne
tje van Piet uit Wageningen. ·wel, als men be
weert, dat de illegaliteit niets bereikt heeft, verwijs 
dan maar naar dien keurigen meneer in zijn maat
costuum. De Stichting kan de toets der critiek 
d crstaan. 
Het yedenkboek is nog in pyama. Het is een 
mijnheer, waar je liever een straatje voor om 
gaat. We dachten _€!en hondje los te laten, maar 
het blijkt een beer te zijn. Toch zal hij in het pak 
moeten, ook al schrikken we nog iedere dag van 
ons eigen "plannetje." 
En dan de '.Herdenkingsdag. Die kwam zich juist 
afmelden! 
,,Meneer, ik ben een succes geweest", zegt hij, 
,,maar als U denkt, dat het in de speeches zat, 
dan bent U er naast, want als U die met elkaar 
in een pak gedaan had, zoudt U de knal van de 
ruzie verder kunnen horen, dan die van de· 
atoombom op Bikini. Neen, het succes zat in de 
sfeer." Ja� een vrouw is nog steeds duizend man 
te erg, laat staan vijf. 
En dan was er dat plannetje met een mededeli11-
ge11blad. Daar zat nu geen kwaad bij. En het is 
toch een formidabele zwerver geworden. Het 
gekke is, dat we niet naar hem behoeven om te 
kijken! Hij groeit als kool (nog steeds) en we 
gebruiken practisch geen bijvoeding. Waar dat in 
zit? Vermoedelijk daarin, dat we van die Zwerver 
nu werkelijk zelf niets verwacht hebben. Of zou 
het ook hier in de sfeer zitten? 
Helemaal onverdeeld is intussen · de waardering 
voor de Zwerver toch ook weer niet, en om U de 
waarheid te vertellen: om die critiek ben ik in 
mijn pen geklommen. Vergeef dus de lange inlei
ding maar. 

De moeilijkheid zit in de beschouwende artikelen. 
Sommigen beweren, dat het blad te anti-revolu
tionnair is; anderen, dat het in het algemeen te 
christelijk is. Laten we eens nagaan, wat het waar
heidsgehalte van deze opmerkingen is.- Spreekt 
men van A.R., dan heeft men een politieke rich
ting op het oog. Welnu, wie in 'het ·verzet gestaan 
heeft, heeft daarmee, als hij zich bewust is ge
weest, wat hij deed, een politieke daad verricht. 
Het ging hem om de staatkundige vrijheid van 
ons land. In zoverre is het dus in de lijn van dit 
verzet, als in ons blad, zaken ons staatk-undig 
leven betreffende, aan de orde komen. 
Maar dit moet niet misverstaan worden. Het mag 
daarbij alleen gaan om de grondslagen van ons 
staatkundig leven, niet om partij-,olitieke ver
schillen. We hebben ons van meeta beijverd, om 
het partij-politieke gebied te vermijden, en ik durf 
beweren, dat wij daarin geslaagd zijn. Ons blad 

heeft niets van doen, met partij-politiek, dus 
evenmin met AR-opvattingen. Tot zover is de 
geplaatste opmerking onjuist. 
Wat men vermoedelijk op het oog heeft, is het 
bezwaar, dat de Zwerver te calvinistisch is. En 
wat is daar dan van waar? 

_ Wie de hoofdartikelen op een rijtje zet, zal moe
ten toegeven, dat de schrijvers over het gehele 
spectrum van levensbeschouwingen in ons land 
verdeeld zijn. 
En toch ...... ? Toegegeven. En toch is de Zwer-
ver een blad met een christelijk stempel en bin
nen dit raam is er dan nog een accentverschuiving 
naar de calvinistische zijde. 
Nu eerst dit. De LO z ·"�·el a!s de KP, zijn op
gericht door calvinistische mannen. Toen deze aan 
de andere zijde van de grote rivieren zochten naar 
contacten vonden zij, met namen in Limburg, reeds 
uitgebreide R.K.-verzetskringen. Zo zijn LO 'en 
"KP geboren uit en uitgebouwd in christelijke 
kringen. 
Het spreekt vanzelf, dat dit een stempel zette op 
het verzetswerk, dat d.t een bepaalde sfeer mee
brach. De feiten lagen nu eenmaal zo. Het spreekt 
echter niet vanzelf, dat daardoor andersdenkenden 
geweerd werden uit LO en LKP. Integendeel, 
sinds 1943 vooral, hebben LO en KP steeds bre
der lagen van ons volk aangetrokken. Werden zij, 
die zich niet van christelijk standpunt uit in hf!t 
verzet begaven, nooit in twijfel gelaten over de 
christelijke inslag van LO en KP; aan de andere 
kant werden deze mannen van harte opgenomen 
in de organisaties, want iedereen besefte, dat het 
verzet een nationaal karakter moest hebben. Uit
zonderingen daargelaten, mag gezegd worden, dat 
steeds alles gedaan is om te vermijden, dat anders
denkenden aanstoot zouden moeten nemen aan de 

/speciale sfeer van LO en LKP. 
Wat de LO en LKP niet konden doen was: hun 
afkomst verloochenen. De christelijke sfeer bleef 
bewaard. Wat ze verplicht waren te doen, (en 
voor zover mij bekend is, is dat ook op een en
kele uitzondering nageschied) was, aan iederen 
verzetsman in hun midden, gelijke rechten ea ge
lijke waardering geven. Mijn ervaringen op dit 
punt 'Zijn van de beste, die ik inzake samenwer
king in Nederland heb meegémaakt. 

· Waardeering, vertrouwen, openheid in discussie,
dat alles werd werkelijkhefd in het verzet. 
Welnu, juist datzelfde verlangen wij voor "De 
Zwerver". Voor zover we daarin geslaagd zijri, ligt 
dat daaraan, dat "De· Zwerver", de verzetssfeer in 
de roos getroffen heeft: wij hebben samen gestreden 
en we waarderen elkaar, zoals we zijn en denken. 
Voor zover we daarin niet verslaagd zijn, ligt dat 
aan hen, die in gebreke gebleven zijn, een zekere 
eenzijdigheid op te heffen, in gebreke gebleven 
doordat zij niet produceerden voor "De Zwerver". 
Wij stellen voorop, dat ook de Zwerver sfeer en 
afkomst van LO en LKP niet mag verloochenen. 
Maar binnen dat raam is alle copie van iederen 
LO-er en KP-er van harte welkom! Er is behoef
te in Nederland aan gemeenschappelijke discus
sies. Wanneer mocht blijken, dat de Zwerver te
veel naar een zijde georiënteerd is, bedenk dan, 
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dat dat een tekort van de andere zijde bloot legt. 
Zij, die wel actief zijn in het schrijven kunnen n.l. 
hun eigen jasje niet uittrekken en in de jas van 
een ander kruipen. Nog eens, dat betreft geen 
partij-politiek-colbert, want partij-politiek is in ons 
blad niet aan de orde. 
Nu zal er iemand tenslotte met het bezwaar ko
men, dat de communisten er in ons blad, niet zo 
best afkomen.· Is dat dan geen partij-politiek? 
Neen, wat wij daarover schrijven, betreft de 
grondslagen van onze democratie, � waarover 
men het eerst eens moet zijn, alvo7ens mee te 
kunnen .spelen in Nederland. Het is echter beter, 
hierop uitvoeriger in een volgend artikel terug te 
komen. 
Nog een opmerking. Met het bovenstaande als 
uitgangspunt voor de Zwerver dus met inacht
name van ieders recht om te schrijven in de 
Zwerver, is het noodzakelijk, dat ook in de "Zwer
ver", een redactie de lijnen voor het blad uitstip
pelt. Zij is tenslotte verantwoording schuldig aan 
het bestuur der LO-LKP-Stichting. Dit brengt 
mee, dat sommige artikelen niet opgenomen wor
den. B.v. als men zuiveringsperikelen behandelt en 
.daarbij onjuiste voorlichting blijkt te geven. 
Daarnaast is de redactie in het algemeen b.v. van 
mening, niet mee te mogen werken aan algemene 
hetze tegen zuiverings- en berechtingstoestanden 
in ons land. Dat is geen kwestie van verzwijgen 
dier gevallen, dat is een kwestie van accentver
legging. De redactie voelt zich ·niet verantwoord 
om een. vuurtje op te stoken, dat toch geen warmte 
meer kan geven en alleen nog maar een bosbrand 
kan veroorzaken, tot schade van ons volk en tot 
schade der ou�-illegalen tevens. 

H. V. R.
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VERGADERING VAN HET 

ALGEMEEN BESTUUR VAN DE LO.-LKP. 

Aan de vooravond van d� herdenkingsdag 
vond te Zeist een Topvergadering plaats, 
waar - behal�e enkele onderwei'pen, die 
weinig vermeldenswaardig zijn - de vol
gende onderwerpen de hoofdschotel vorm
den: 

/ 

Henk brengt verslag ui:t over de gang van 
zaken. Het scenario, dat is samengesteld 
door de heren Anne de Vries en Rogier van 
Aerde is naar verschillende topleden ter 
beoordeling toegezonden. De beoordelingen 
zijn in het algemeen zeer gunstig. Het draai
boek moet nog worden gemaakt; ye hopen 
nog deze zomer te kunnen gaan filmen. Wii, 
wilden een commissie vormen, waarin ver
schillende LO-ers en KP-ers zitting hebben, 
die op het verfilmen toezicht houden. De 
opmerkingen over het scenario zullen door 
een aantal technici worden beoordeeld. 
Na een korte bespreking worden de vol· 
gende heren in de film-beoordelingscom· 
missie benoemd: 
Rogier van Aerde, Anne de Vries, -Dhr. A. v. 
Domburg, Wim Kooimans, Sjef de Groot, 
Heiny Douqué, Henk v. Riessen, Ds. F. Slomp, 
Pastoor Apeldoorn. 
Er wordt lang gedebatteerd over het pro
bleem van de Zondagsheiliging. Besloten 
wordt aan een aantal theologen om ad
vies te vragen. 

Frits zegt, dat naast zeer verheugende, er
ook teleurstellende resultaten zijn. Het al
gemene beeld ·is echter nog lang niet be
vredigend. 
Hij geeft een kort overzicht van de ont"."ik·
keling van de plannen voor ons gedenk·
boek. 
Reeds van voor de bevrijding dateert het
plan om onze geschiedenis in een boekwerk
te documenteren. Dit plan, dat aanvankelijk
alleen bij de LO. bestond, werd ook bij de
KP. enthousiast ontvangen. 
Na de bevrijding is besloten - in sa�en
werking met de CID, die zijn leden uit de 

beid'e eerstgenoemde organisaties had ge·
recruteerd - voor dit boekwerk een bedrag
beschikbaar te stellen. 
Een gedenkboekcommissie is gevormd, die
zich aanvankelijk met het samenstellen van
een "voorlooper" bezig hield, in �e veron
derstelling, dat intussen het matenaal voor
het gedenkboek zou zijn ingezonden. 
De copy voor de Voorloper is thans bij den
uitgever, doch de gegevens voor het ge
denkboek zijn nog niet in voldoende mate
binnengekomen. 
Zowel op diverse vergaderingen, als �o�r
middel van publicaties. in "De Zwerver , is
hiervoor veel propaganda gemaakt, doch
noch deze, noch andere pogingen hadden
voldoende resultaat. 
Tenslotte is een plan opgemaakt om met
behulp van tijdelijk in vaste dienst aan . te
stellen provinciale medewerk7rs, d�or m1d·
del van interviews, de geschiedenis te re
construeren. 
In verhouding tot de grootte van de pro
vincie zijn vaste medewerkers aangesteld, 
die gedurende enige maanden dit werk 
voor hun rekening nemen. 
Frits merkt op, dat wanneer deze actie 
niet slaagt, er nooit · een gedenkboek zal 
komen. Hij doet een zeer dringend beroep 
op allë aanwezigen om alles in het werk 
te stellen om provinciaal het verzamelwerk 
te activeren en stimuleren. Hij toont tevens 
aan, van hoeveel belang het is, dat juist 
de provinciale leiders en overige topleden 
hun belevenissen en hun kennis van ·de or-

ganisatie vastleggen en beschikbaar stel
len. 
De gedenkboekcommissie en ook het secre
tariaat hiervan, kan eenvoudig niets be
ginnen zonder medewerking van alle leden. 
Medewerking is plicht jegens de organi
satie, de gevallen vrienden, hun nabestaan
den, de overige Ned�rlanders. Een plicht, 
die nationaal is omdat ze onze gehele Ne
derlandse natie ten goede komt. 
Tot slot stelt hij voor niet uiteen te gaan 
voordat met alle aanwezigen . een defini
tieve afspraak is gemaakt over een dag 

• waarop men voor een bezoek van een der
Journalisten beschikbaar is.
"Wat in het vat is, verzuurt niet", moet
plaats maken voor "Men moet het ijzer sme
den als het heet is".
Het onderwerp komt een ogenblik in be
spreking en als resultaat op zijn opwek
kende woorden noteert Frits éen tiental af
spraken.

Op de vorige vergadering is besloten tot 
het benoemen van ereleden over te gaan. 
Een speciale commissie werd in het leven 
geroepen. •Deze is met een voorstei voor 
de dag gekomen. De namen zijn bij alle 
topleden bekend gemaakt doch in afwij· 
king van hetgeen op de zo juist bedoelde 
vergadering was besloten, regende het nu 
bezwaren, waarvan wel de voornaamste 

is, dat, terwijl wij zo uitgesproken stel
ling nemen tegenover het uitreiken van on
derscheidingen, in onze kring ook geen on
derscheid moet worden gemaakt. 
De meningen zijn hierover nogal verdeeld 
en ook over de maatstaf, die in het onder
havige geval zou gelden, bestaat geen een
stemmigheid. 
Na enige discussie brengt Henk in stem
ming het bestuur uit te breiden met een " 
aantal nieuwe leden. Deze bestuursleden 
zullen aan de volgende voorwaarden vol
doen: 
te. Deza moeten behoord hebben tot de op

richters en belangrijk organisatorisch 
werk gedaan hebl;ten; 

2e. Zij moeten gekozen worden met een 
meerderheid ·van driekwart der aan· 
wezige bestuursleden. 

Men is aanvankelijk van plan daarna over 
de personen te gaan s_temmen, komt men 
tot het besluit, dat verschillende personen 
voor de volgende vergadering zullen wor
den uitgenodigd. Intussen zal dit onder
werp in het dagelijks bestuur nog nader 
worden bekeken. 

RONDVRAAG. 
De rondvraag, die reeds laat in de avond 
wordt ingeluid, wordt door Kees benut om 
een ond�rwerp aan te snijden in verband 
met het oprichten van een gedenkteken te 
Vught. 
Hij brengt het verzoek van de Commissie 

over, om op de herdenkingsdag te collec
teren. In verband met de van hoger hand 
afgewezen verzoeken voor inzameling voor 
het ere-grafhof in Bloemendaal, in ver
l;>and met bezwaren tegen het vermelden 
van namen op het gedenkteken in Vught 
en tenslotte in verband met bezwaren te
gen de -voorgestelde vorm van het gedenk· 
teken, wordt dit verzoek afgewezen. 
De vergadering had een gezellig verloop. 
Vrijwel alle prov. vertegenwoordigers wa
ren aanwezig. Mevr. Jacobse zorgde voor 
thee, terwijl Ad van Schuppen de zorg voor 
sigaren voor zijn rekening had genomen. 
Het was reeds laat in de avond, dat de 
vergadering werd gesloten .. Zij stond onder 
leiding van Henk, die met gebed opende. 
Frits de Zwerver herdacht in enkele woor
den het werk en de dood van Pater Bleys 
en ging aan het eind van de vergadering 
ln dankgebed voor. 

W�t;K ... 

Er stond deze week weer zeer veel in onze over
vloedige Hollandse pers. Moge U hier dit overvloe
dige bespaard blijven. Wat ons natuurlijk het meest 
interesseerde, was wat er over de L.0.-L.K.P.-Her
denkingsdag werd geschreven Dit nu was - in de 
meeste bladen althans - verre van overvloedig. Er 
is trouwens de laatste maanden in onze dag- en 
weekbiaden toch al zeer weinig te bespeuren over 
iets, wat naar het verzet uit de jaren 1940-'45 
zweemt. 
Er moge van deze plaats op gewezen worden, dat 
ook in de pers Clara's September-artisten en Mei
kevers de ruimste plaats kregen. Wat het Algemeen 
Appèl en de herdenkingsdag van de L.0.-L.K.P.
Stichting betreft: De bladen, die uit de bezettings
tijd zijn voortgekomen gaven - voor zover dat na· 
tuurlijk met de kleine omvang mogelijk was - be
hoorlijke verslagen. De kranten echter, die na veel 
gekonkel en verdoezeling van hun roemruchte colla
boratie-feiten, sedert kort weer mogen verschijnen, 
schreven over de landdag niets of slechts enkele 
niets-zeggende regels lopende-band-journalistiek. 
Laten we ons echter nu even bepalen bij de kran
ten, die een verslag van goede lengte gaven. Wij 
zijn hen zeer dankbaar voor het afstaan van hun 
ruimte. Laten zij het ons niet euvel duiden, dat 
wij enkele delen van hun verslagen voor dit pers
overzicht gebruikten. 

"2500 verzetsmannen bijeen 
.Canddag, in het Zeister Bos". 

Wij vonden het al knap, dat we een schatting kon
den maken van ongeveer 5.000 aanwezigen. Dat dit 
blad echter 25'00 mannen telde, helpt ons buiten
gewoon. We weten dan meteen, dat er een gelijk 
aantal verzetsvrouwen geweest moet zijn. Onder 
die 2500 man zijn er enige geweest, die met name 
genoemd werden in het Fries Dagblad van 28 Juni. 
Ook één van de 2500 vrouwen werd genoemd. Wij 
citeren: 

"7Jerscbillende bekende persooniijkbede11 uit 

het verzet en een aantal autoriteiten merkten 

we op o.m. generaal Xool, prof. Ponte, dr. de
Jong van de Stichting 1940-'45 en :Mevr. 

Oranje. De minister-president werd ook ver
wacht. maar is waarschijnlijk verhinderd ge
weest. 'We hebben althans deze oud-X.P.-er 
niet gezien". 

Hier is een "Kool" gestooft met prof. Ponte. Kent 
U, lezer, een zekere generaal Koot en een zeerge
leerde heer Prof. Pompe? Dat de heer Schermer
horn overigens K.P.-er is geweest, was ons niet be
kend. We wisten alleen, dat hij lid was va11 de 
Advies-Commissie der L.K.P. Het zelfde blad ver-
volgt: -

" Oom Jan", in kolonels-uni/ orm, sprak eerst 

een welkomstwoord namens de L.O. en X.P. 

van Zeist". 

Ja, heeren, we weten het, Oom Jan verdient het 
kolonel te zijn. Op onze landdag was hij dit echter 

. niet. Hij sprak zijn woorden, gekleed in kapiteins
tenue. Bezien we in het licht van de persverslagen 
de verdere sprekers en wat zij gezegd hebben, dan 
valt ons oog op de volgende regél's in De vrije 
Alkmaarder van 28 Juni: 

"A. den Doolaard - de enige, wiens werkelijke
naam genoemd werd - declameerde".

I 

Maar heren, dacht U dan, dat Frits de Zwerver 
de werkelijke naam van den drager niet was? Nou, 
zo is het met Den Doolaard ook ..... . 
"Clara" werd veel geciteerd. Ook De Waarheid 
van 28 Juni deed het: 

"Er worden baarden achter de groene tafel 

verkwansel4 en als wij niet strijden, wie dan 
wel7" 

Wat één verandering van een \'(/ in een B al niet 
doen kan. Op het kappersconcours, dat onlangs in 
Amsterdam werd gehouden, vertelde een oude man 
met een baard (Sinterklaas? - Red.) mij, dat het 
artl_kel baarden juist zo gewild was tegenwoordig, 



vooral bij de pers. Waarom moeten wij dan daar
voor of erover gaan strijden? We worden ernstig, 
let op, ernstig. En dan zien we in De Vrije Alk
maarder staan: 

,,'Het ware te wensen, dat ons volk gaat be
grijpen, dat bier geen "bandelozen en avon
turiers" van bun bit-tere teleurstellingen ge
waagden, maar mensen die, zonder ooit op
dankbaarbeid te bopen, veel goed werk heb
ben verricbt, voor bet welzijn van ons land -
en· die, in 's lands belang weerom, eens de 
posten zullen moeten innemen, die bun ont
futseld zijn". 

Dat blad is nu al net zo naïef als wij zijn. Die 
posten zijn hen niet ontfutseld. Die mensen zijn 
vrijwillig zo dom geweest om illegaal te gaan wer
ken. En moet men mensen, die hun eigen ongeluk 
wilden, weer op verantwoordelijke posten zetten en 
die laten verknoeien? We zeiden het al: naïef. 
Het Nieuwsblad van het Noorden van 29 Juni ver
telt., 

,, Discipline en verantwoordelijkheidsbesef heb
ben de 7'Jeder1andse tJerzetsbeweging geken
merkt, die het best van alle verzetsbewegingen 
georganiseerd blijkt te zijn geweest, docb nu 
wordrn bet verzet en de motieven miskend". 

Dàt is nog eens een compliment ! Een versla"g over 
de L.O. en L.KP. en dan te spreken over de ver
zetsbeweging, die het beste georganiseerd was. La
.ten we maar vergeten, wat "Henk" werkelijk ge
zegd heeft. Zo is het veel prettiger. Sprekend over 
het programma van de. dag schrijft "Vrij Neder
land" van een advertentie: 

,,:Romantiek per abonnement. 
'Wilt 'U wekelijks een paar 11ur in de illegale
sfeer uit de bezettingstijd leven? ,, De Zwer
ver" verplaatst 'U daarin! Çjeeft 'U op als
abo11né of propagandist bij de ndministratie". 

Merci, Vrij Nederland. We hebben direct een 
abonnementje .romantiek opgegeven. Ook nuchtere 
jonge verzetsmensen kunnen romantisch zijn. Van
daar de grote "Zwerver" -lezersschare. 
Tot slot een bericht uit Strijdenq_ Nederland. Dit 
Kampens blad komt met een ui : 

,,'Wij komen op de landdag nader terng ".

W.anneer is die "nadere landdag" dan, heeren? Ook
wij willen graag nog eens zo een dag beleven.
Daarom hebben wij - om het wachten op de vol
gende wat te bekorten - vast een mapje foto's van
27 Juni besteld. We zijn benieuwd U te ontmoeten,
als U op de landdag nader terugkomt.

P. P. 
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Een van onze vrienden beeft ons als Commandant 
vat1 een 13ataljon Stoottroepen in 1ndië, een aantal 

�zeer belangrijke artikelen gezonden over de toestand 
aldaar, met name over de toestand in bet leger. 
De lezer bedenke, dat deze officier een idealist is, 
die voor zijn jongens en in bet belang van bet vader
land, vrijwillig zijn gezin beeft achtergelaten en dienst 
t1atll. 

Bij onze Stoottroepers 
• 

Indië 1n 

DE STIJGENDE V.D. CURVJ'! 

Het bezielde Koninklijke Landmacht-personeel ontkomt in Indië niet aan de g_reep der morele
inzinkino- aldaar. De V.D. curve stijgt onrustbarend en de morele bandeloosheid_ breekt steeds
meer ba"an. Het is nu zover gekomen, dat prophylactica bij de _b.ataljons beschikbaar moeten
zijn en op verlangen uitgereikt. En daarmee valt de bel<lemmmg op de moeders, vrouwen 
en verloofden in Nederland. 
Wien de schuld in deze? 
Jk pleit den soldaat niet vrij I hij diende st�iger in_ zijn schoenen te staan, meer ruggegraat 
te hebben en meer vast te houden aan zijn bezit in Nederland. 
?k pleit de verscbillende commandanten niet vr_9, deze zaak_ is hun_ zaak bij uitstek en het
afweerfront van hen, de dokters en de geestehiken, kan rnet stevig genoeg __ worden opge
trnkken. Zij in de allereerste plaats hebben hier een remmende taak; de geestehike prophylac-
tica gaat voor en boven de materiële p�ophyla_ctic�. . . . . . . 
.?Haar bovenal plei't ik de verantwoordeh1ke militaire autoriteiten met vnJ. Ik aarzel rnet te 
stellen dat zij een zeer grote schuld hebben aan de opgaande V.D. curve. . Zij dden niets, absoluut niets om in het vrije tijdsprobleem van den .�an t�. v_oorz_1en. Na de
dienst moet de soldaat door ontspanning worden vastgehouden om z11n afgliidmg m de grote 
zwarte leegte te voorkomen. Hij moet iedere avond iets hebben om een gevulde avond te 
hebben. Film muziek . cabaret toneel, sport en spel zijn een levensnoodzaak om het bezoek 
aan de kamp�ng te v�orkomen' en te beletten, dat hij daar een �on�ere ervari�g rijker -�1ord�.
Hij moet een gezellige cantine hebben, waar couranten en periodieken ?esc�11kbaar z11n d1.�zijn geest boeien. Hij moet daar een tehuis weten waar sfeer en gezelhghetd heerst en h1J 
een koele en verkwikkende dronk kan krijgen. 
Maar weet U dat er vrijwel mets is bij een bataljon om dit vrije tijdsprobleem op te Jo5sen_?Wij hebben geen filmapparaat, geen radio, geen litteratuur, geen sport en spel. Alles 1s 

• surrooaat en oeschicdt op een koopje. Het is één grote bedroevende ellende.
Men" voelt" de noodzaak voor de troepen niet aan; men "weet" alleen, dat er iets aan 0. en 0.
geda;� moet worden. Het is een sluitpostje; voor 0. en 0. wordt e�.n bij de troep niet gewenst
kaderlid of officier gekozen. Het is typerend, dat er een rondschniven moest komen, dat do
miné's deze taak niet langer mochten vervullen.
Grove nalatigheid bij de hogere leiding; een leiding die volkomen los staat van de troep.
l\1en beseft daar ·schijnbaar niet, dat de geestelijke herbewapening in belangrijkheid niet
achter�taat bij de materièle herbewc1pening. Dat een leger niet dood is, maar leeft en dus
ook geestelijk gevoed moet worden.
Gebrek aan middelen?
Neen! Er is materiaal, misschien niet voldoende, maav er is. Alleen het willende begrip ont
breekt erbij.
En afgezien daarvan moeten er eenvoudig deviezen beschikbaar gesteld worden om tot aan
koop in het buitenland over te gaan.
Men kan schrijven of praten, men is een roepende in de woestijn.
Hier ligt een grote schuld bij de autoriteiten, een schuld die door een daad wel verkleind,
maar niet meer uitgewist kan worden.

M.

EEN LEVENLOOS LEGER

Montgomery heeft bij de mentale vorming van zijn beroemde VIIIe Leger in Egypte Je be
kende opvattingen op onnavolgbare wijze in praktijk gebracht. Hij maakt van zijn leger een
be*lde massa en had er aandacht voor, dat hij met denkende en voelende mensen te doen
had. Niet alleen een verzameling objecten, die, naar een bepaald aantal, bataljons of divisies
"betekenen, maar tevens gezien als subjecten die juist in hun subject-zijn de eigenschappen
moeten hebben die het leger de noodzakelijke gevecht.swaarde i:eeft.
Onder moeilijke omstandigheden wordt in Nederland een leger gevormd, dat in zichzelf' niet
de bezieling heeft, die nodig is om het gevecht aan te willen en aan te kunnen. Men verzamelt
een groot aantal mensen, die, door de tijdsomstandigheden, niet meer positief voelen voor de
noodzakelijkheid hunner inzet. In deze is het getij verlopen en men moet een nieuwe bezieling
weten te bewerken .
Men vraagt zich echter af, of de legerleiding genoeg gevoel heeft voor "de troep" en of zij
in staat en er op uit is ·alles te doen mc.t het oog op deze mentale vorming. Diverse figuren
in deze leiding hebben in hun groote vakbekwaamheid een aanwijsbaar tekort aan gevoel
voor deze levende troep .. Voor hen spreekt meer het aantal en minder het wezen.
In deze geest is er een essentieel verschil tussen het leger in Nederland en het leger in Indië.
Het laatste is met al zijn gebreken, een levend leger; het eerste is, door tijd en leiding, nog
een levenloos leger.
Voor een goed leger is het noodzakelijk, dat alles wordt gedaan wat mogelijk is, om de juiste
geest aan te kweken of te onderhouden. Het leger in Holland is nog in de kweekperiode;
voor het leger in Indië i_s het gelukkig een kwestie van onderhouding.
Het is echter bedroevend, dat voor de troep in Indië in deze totaal niets wordt gedaan. De
soldaat loopt na de dienst met zijn ziel onder zijn arm; niets wordt · gedaan voor de onder
houding . van zijn geest. Alles op dit punt ontbreekt en de leven911oodzakelijke ontspanning
en ontwikkeling van den soldaat is nihil. Hij wordt volkomen losgelaten en raakt los. Is het 
een gebrek aan middelen? Hierop kan volmondig ne�n geaptwoord worden. Het is een tekort
aan begrip yan de leiding voor dit onderdeel. 0. en 0. is een heel klein sluitpostje en daarom
is de toenemende V.D. een heel grote post geworden.
Iedere .:.vond moet de soldaat op aantrekkelijke wijze vastgehouden worden en de meeste
bataljons hebben zelfs niet de midde1en om hem 's avonds ook maar en glaasje limonade i n
een behoorlijke sfeer aan te bieden. Er zijn geen radio's, er zijn geen 16 mm geluidsfilm
installatieS', er 1s geen sport en spelmateriaal, er zijn geen verfrissende dranken, er is in 't
geheel geen literatuur, er is geen ontwikkelingsmateriaal, er is niets, totaal niets. Alleen één
grote leegte, waar de soldaat in weg kan zinken. Dit _is een tekort aan begrip en anders niets
Hoe het gevoel van den soldaat onnodig geweld wordt aangedaan, demonstreert het geval
van de twee KL. bataljons, nJ. III en IV Regt. Stoottroepen, die nu resp. VII en VIII-R.S.
heten. De eenvoudige opmerking van een soldaat: ,,Wat zegt me die VIII?", spreekt boek
delen. Voor een of andere administratieve wens wordt de aangekweekte liefde en trots voor, en
de korte maar interessante historie van het bataljon terzijde geschoven.
Een soldaat is niet alleen een object ; het object is tevens een subject.
En het begrip van dit subject bepaalt de waarde van het leger. MAX .

• 

.... 



(Vervolg) 

Plots zet een helder licht, dat boven de 
beide deuren aangaat, de groep in het 
volle licht. Dan draait h.et portiersluikje 
open! 
Berend meldt, dat hij en z'n collega de drie 
arrestanten brengen, waarover zoojuist is 
opgebeld. 
De portier informeert naar het insluitings
bevel en dat wordt hem prompt overhan-
digd. 

• 

Dan klapt het luikje w,eer dicht_ en met 
kloppend hart staat het vijftal daar" door 
de lichtkoepel als uit het duister weggerukt. 
Ze hebben alle gelegenheid de toegang met 
meer dan gewone belangstelling te bezien. 
De dubbele eiken deuren bestaan elk uit 
zes lange planken, zowel boven als beneden 
met stevige bouten verankerd. Onder het 
portiersluikje is een klein aanplakbord be
vestigd, maar de deuren dragen de sporen 
van een plakkerij ook op andere plaatsen. 
De rechterdeur heeft een brievenbus en daar
boven een kijkgaatje met een ijzeren kruis 
ervoor. .,

Het !uiltje links en het kijkgatje rechts zijn 
net een open en een half gesloten oog, die 
kwaadaardig en wantrouwend naar de be
zoekers turen. 

DEGJ;I!,;� KNOKPLOEG�N 

Lien. OE GEVAl'IGEl'IU TE

L11UWIIRDIN 
Het bovenlicht is zwaar-getralied en tussen 
deur en bovenlicht hangt het uithangbord, 
verkondigend, dat het geen droomgezicht is, 
want met nuchtere, zakelijke letters staat 
erop: 

Huis van Bewaring. 

Hoeveel ongelukkigen zijn hier de laatste 
jaren reeds die anderhalve hardsleenen 
stoeptrede opgestapt, met angst en vreze in 
het harH Hoeveel bekommerde vrouwen en 
meisjes hebben hier gestaan, hunkerend 
naar een enkel levensteken van haar dier
baren? 
Voor diezelfde onverbiddelijke deuren met 
hun yalse, geniepige ogen. 
Zal het gelukken? 
Zullen ze zo vanèèn gaan en het Paard van 
Troye binnenlaten? 
Zo staat het vijftal daar. 
Berend en Arie in h1;1n uniformen, Kramer, 
Jelle en Wim als armzalige arrestantjes. 
Nog staan hun voeten op het klinkerstraat
je. Zullen ze zo de stoep mogen betreden� 
En dan binnen? Zal· alles gaan zoals het 
moet? Of .... î 
Dan wijken de deuren vaneen!! 
,,Komt U maar binnen, heren," zegt de por
t' er beleefd. 
Het doel is bereikt. De moeilijkste opgave 
is bevredigend opgelost. 

.De groep van Gerard heeft echter nog 
steeds niet zijn plaats in het plantsoen, 
rechts van de ingang ingenomen. Zij staan 
nog steeds bij de brug, wachtend op de 
komst van anderen, die ze niet hebben zien 
passeren. Wel zien ze het licht aangaan 
voor de toegangsdeuren van het Huis van 
Bewaring en dan gaat Eppie erop uit, om 
te zien of dat de eerste ploeg is, die daar 
in het licht verschijnt. Als hij zeke,rheid 
heeft en de ploeg naar _binnen ziet 1aan, 
waarschuwt hij snel zijn ploeg en betrekken 
ze hun post in het plantsoen, wachtend op 
de dingeri. die komen zullen. 

/ •

.1114 alle �� u.an � <J,eden&dcu; tnedeuJ..eA&in9 u.e.1ilenen, 

lo.mt Pr.et �,M, eLtenèent- in w,,de ! 

• 

.... 45 LO-ers uit Eindhoven, die na de Land
dag iets wilden drinken, in Hotel .,Vianen" 
te Vianen niet bediend werden, omdat er 
z.g. geen plaats en geen dranken aanwezig 
waren; 

.. .. het café nog zo goed als leeg was en 
de enkelen, die er zaten wél dronken; 

.... de LO-ers toch plaats namen en den 
eigenaar, die niets van de "illegalen" moest 
hebben, er op wezen, dat dit een Bonds· 
hotel was en ook toewijzingen kreeg voor
,,bus,klanten"; 

.... dit alles niet mocht baten en de LO-ers 
dorstig dit "hotel der zwartehandelaren" 

verlieten, om het nooit te vergeten; 

.... er een kapitein op het Centraal Bureau 
kwam, die doodleuk beweerde deelgeno
men te nebben aan de bevrijding van Frits 
de Zwerver uit de "koepel" te Arnhem; 

.... hij deze bewering toevallig uitte tegen
over één der deelnemers aan deze overval, 

• die pertinen! het tegendeel wist; 

.... Frits de Zwerver nu reeds door ru·.m 
110 m-:in werd bevrijd; 

.... wanneer dit zo doorgaat binnenkort 
de helft van het Nederlandse volk deze 
bevrijding heeft meegemaakt; 

. ... de overval in werkelijkheid heeft plaats 
gevonden door 10 man, watirvan er nader
hand nog 30 zijn gesneuveld. 

EEN BERICHT VAN PHILIPS 
Tijdr-ns de bezetting zijn door en
kele illegale werkers uit Eindhoven 
ontvangers, zenders en onderdelen 
weggehaald, met de belofte, dat 
die na de bevrijding weer terug 
zouden worden gegeven. Dit is tot 
nu toe niet gebeurd. IDe toestellen 
zijn, verspreid over Brabant, Lim
burg, Zeeland, Utrecht en waar
schijnlijk Noord- en Zuid-Holland. 
U kunt de in Uw bezit zijnde in
strumenten zelf houden, mits U ze 
aangeeft. De N.V. Philips is bereid, 
ze t.egen rechtmatige vergoeding 
af te staan. Werpt geen blaam op 
de oude illegaliteit en geeft U di
rect op bij den Heer 'O. Rinzema, 
(Onno), Venstraat 77 te Eindhoven. 

Pater !liehel 
Als je missionaris in Afrika bent, heb je 
een motor nodig. Dat is zo zeker als 2 x 2 
vier is. Maar voor een motor is tegen· 
woordig veel geld vereist. Ook dat is een 
waarheid! 
Maar wat nog een vraagteken is: .,Hoe 
komt dat geld bijeen?" 
Ergens in Amstèrdam ligt een intekienboek. 
Het is natuurlijk onmogelijk dat boek onder 
al de vrienden en kennissen van Pater 
Michel te laten circuleren. Wil daarom 
iedereen, die iets aan de motor denkt bij 

· te dragen, zo spoedig mogelijk langs on
derstaand adres lopen? 
Hij kan daar zijn portemonnaie en zijn ge
moed verlichten .
Het adres is: 
Jan Kars (Kees Jägers).
Kloveniersburgwal 46,
Amsterdam-C .



Ontmoeting 
,,Hé Jan, jij ook op de landdag?" 
?????? (Een bekend gezicht, maar wie is 't?) 
"Dat is een tijd geleden, dat we elkaar voor 't
laatst zagen." 
(Ha, dat kan mij redden. Als ik maar vraag, waar
dat was, bewijs ik, dat ik hem herken, maar ·at
leen op dit punt van de laatste ontmoeting mijn
geheugen kwijt ben). 
,,Ja, zeg dat wel kerel. Een mooie tijd was da.t.
Waar troffen we elkaar ook weer voor 't laatst?"
"Bij Gerrit toch, met 't ·hele stel, dat je dat niet
meer weet?" 
,,0 ja,' naturlijk je hebt gelijk, 't was bij Gerrit"
(??? Wtlke Gerrit in vredesnaam; ik ken er zeker
tien). ,,Kom ik moet eens verderop" (distancie
ringsmanoeuvre). 
,,Wat is er toch van hem terechtgekomen, zeg?"
(Ik raak hoe langer hoe dieper in 't slob en ben
met mijn kennis nog even ver als 't begin). 
11Hij is voor mij ook spoorloos verdwenen." 
"Wat gek is dat; ik hoorde, dat jullie nog een
tijd1 samengewerkt hebben". (Ook dat nog. Ik zit
muurvast). 
,,Ja, dat is zo, maar daarna zie je, toen hij eh . ...
nou enfin ik heb hem daarna niet meer gezien, 
weet je. Had jij gedacht, dat 't zo vol zou wor
den?" (afleidingsmanoeuvre). 
"Ik had er nog veel meer verwacht. Zeg ik heb
nooit gehoord, waarom je op de volgende afspraak
niet verschenen bent. Toch niet gegrepen?" (.Dat
doet de dfA!r dicht. Wie is die kerel toch? Ik ken
hem, dat weet ik nu zeker, 'maar wie is hij! 
Zo wordt 't net om mijn leugens dichtgetrokken.
Ik wou, dat de waarheid haar maar eens achter
haalde. Ik zal een tegenaanval ondernemen.) 
,,Nee, zeg, toen nog niet, hoor. Maar vertel jij
eerst eens van je wederwaardighéden". (Ziezo,
nu kan ik het terrein verkennen). 
,,0, dat is gauw verteld. Ik ben met Jaap en Her
man (????) in een droppingploeg gegaan". (Wist
ik tenminste maar waar. Ik zal een schot wagen).
,,Er is bij jullie anders niet veel neergekomen". 
,,Hoe kom je erbij. Kun je éffl droppingsveld noe
men, waar meer wapens neergekomen zijn dan bij
ons?"
(Dat was dus een plons. Kijk, als de nood 't
hoogst is, is de redding nabij. Daar is van Dalen.
Ik zal hem voorstellen). 
,,Hé, daar is van Dalen ook. Ik zal je even voor
stellen".
,,Mij voorstellen aan Gerrit? Je bent er niet gees
tiger op geworden. I-;Iallo Gerrit, we hadden 't
net over je". 
,,Hé, jij ook hier Kees, hoe maak je 't? Zeg Jan,
ik had met je afgesproken, dat we samen naar
Amsterdam zouden reiz.en, maar ik blijf toch maar
in Utrecht 1'. 
(Natuurlijk, Gerrit, alias van Dalen, Kees, wat
stom van me om dat te vergeten). 
,,Zeg jij bent ook een mooie. Ik dacht, dat je Ger
rit nooit weer gezien had". 
,,Ja wist ik, dat je deze Gerrit bedoelde".
???????? Tableau.

* 

JAN.

Onze gedenkdag duurde slechts 

enkele uren 

Ons gedenkboek is een bezit voor 

het leven en voor het nageslacht. 

Helpt allen een handje mee! 

Landdag: 

Dag -van Belofte 

71/ij zetten ons rondom het kruis 
Al� één familie, tegen boom of heuvelrug. 
'Wij waren blij en stil, maar éensgezind 
En wierpen blikken op het heden en terug. 

1erug. Dat was het schoonst herdenken, 
'Wat' scheen ons alles mooi en goed. 
'Wij vochteu it; 't geloof voor ideafet1, 
waarvan men nu niets hebben moet. 

'Wij zagen d'oge11 weer verduisteret1, 
De lippen weer opeen geklemd, 
Als men het licht weer scherp liet vallen 
Op dat, waarom men ot1s _ miskent. 

Avontuf'iers en branieschoppers? 
0, Çjod, een slag in het gelaat.
Çjij weet toch boe zij zijt1 gevallen, 
Çjij weet waarom dat kruis daar staat. 

Dat wij_, bevrijd nog moeten zeggen 
en feller dan voorheet1: 0, land, Çjij zijt in nood, 
dat was bet minst wat wij verwácbtten 
en staan ontgoocheld in dit morgenrood. 

O J-leer, geef recht in dit bevrijde land, 
J-let hoogste goed, waarvoor zij 't leven gaven, 
Çjeef ons een ivaakzaam oog èn de bereidheid 
om door te vecbtet1, terwille van die fjraven. 

ÇjRE1J-lA. 

�:x:x�x�xx� 

� FOTO'S � 
� HERDENKINGSDAG :· 
j Ons vorig nummer was nog niet geheel van de

pers, toen reeds bestellingen op de mapjes
foto's van de Herdenkingsdag begonnen bin
nen te stromen. Ook nu kunt U ze nog be
stellen. Het zijn 5 groeps- en 5 andere soort
foto's. Ze zijn niet los verkrijgbaar. De prijs
per mapje is f 1,50.
Ook zijn losse foto's verkrijgbaar tegen de
prijs van J 1,25 per stuk. Deze zijn slechts in
beperkte mate vooruit te bestellen bij ons
bureau.
Mapjes, kunnen per brief, met bijvoeging van ' �

� 
f 1,50 aan postzegels, of per postwissel besteld
worden bij Redactie "De Zwerver", Nic. 

I Witsenstraat 21, Amsterdam-C. Bestellingen t

�
worden slechts uitgevoerd, als ze vooruit be- 1

\
taald zijn. 

�
�XXX�::::i!OlOIO!CX� 
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K.P .... Amsterdam
De ontmoetingsavond, die op 4 Juli in Amster
dam werd gehouden, bleek, zoals reeds in de uit
nodiging stond vermeld, noodzakelijker dan bij de
bevrijding van ons vaderland vermoed kon wor
den. Dit werd door de avond bevestigd. 
Hoewel de uitreiking van de lang-verbeide KP
legitimaties de hoofdschotel vormde, was het
"onder-ons", waarin een ieder zijn oude vrienden
kon ontmoeten een uur van blijdschap. 
Oude herinneringen werden opgehaald, maar ook
nieu,we belevenissen kwamen ter sprake. Vooral
uit het laatste bleek, dat de soms aanwezige ge
dachte, dat men de enige zou zijn, die met teleur
steilingen en moeilijkheden te kampen heeft, be
zijden de waa,-heid is. Ook de sprekers mochten
dit, een ieder op zijn wijze, naar voren brengen.
Martin, Leopold en Bob, zij lieten de A111sterdam
mers zien, dat KP-er zijn, verplichtingen schept,
waarvan jammer genoeg, met een ieder door
drongen is. Onze gevallen vrienden werd dit be
loofd; hen dienen we trouw t• blijven, of we stre
den uit 11:eloofsovertuiging of uit idealisme. Adri.
dom verplicht! 
De avond werd gesloten door Ds. van der Sijs,
die als een dergenen die een oorkonde had ont
vangen, mede namens de anderen bedankte voor
de avond en opriep tot verantwoordelijkheidsbesef.
Een KP-er-pianist en een dito tenor hebben ons
laten genieten van hun gaven; ze kunnen meer
dan kraken. 
Amsterdam, ga zo voort, wij hopen straks nog een
avond als deze mee te maken. Dan is Uw plan,
de avond wat feestelijker te doen zijn, succes toe
gewenst: 
Zij, die menen, voor een legitimatie in aanmer
king te komen, kunnen zich om inlichtingen als
nog wenden tot hun directen commandant.

I 

Herdenkingskap.el 
Gesneuvelde 
Stoottroepers 

L. 

lo gauw onze financiën het toelaten, gaan we be
ginnen met het bouwen van de Herdenkingskapel 
in Leeuwen. Hiervoor is het echter noodzakeiijk,
dat we met man en macht gaan werken om onze
financiën zover te krijgen. Zij die zich voor col
lecte op willen geven, kunnen dit doen bij Lelox
- de Hut - Lieshout. Zij ontvangen dan een ge·
waarmerkte intekeningslijst, welke !\'oor collecte
gebruikt zal worden. 
De heer Ant. Jeuken Timorstraat 24 - te
Nijmegen zal het financiële gedeelte voor de bouw
van deze kapel op zich nemen. Lelox van Druenen
verzorgt het administratieve gedeelte, terwijl de
architect Fr. Grips, Taalstraat, Vught, het archi
tectonische en bouwkundig gedeelte zal uitvoeren.
Stortingen kunnen reeds geschieden op Giro Nr.
270.897 van Ant. Jeuken, met vermelding: Kapel
Leeuwen. 
Helpt allen dus mee, aan het bouwen v.an onze
kapel.

SJEF DE GROOT.

* 
Onze gedenkdag is ook geslaagd 

door de grote opkomst. 

Ons gedenkboek is ook afhankelijk 

van aller medewerking 

• 

1 



EEKBUIS 

EEN DISSONANT ? 
Behalve dat we op ons appèl aan het Nederlandse 
volk verschillende adhesiebetuigingen ontvangen 
hebben, is er ook veel commentaar over onze her
denkingsdag, met name over de rede van "Clara", 
binnengekomen. 
Van verschillende zijden heeft men het verzoek tot 
ons gericht om de diverse toespraken - en in het 
bijzonder de toespraak van Clara - te 'publiceren, 
omdat men er mee instemde. (Aan dit verzoek is 
inmiddels in ons vorig num'mer voldaan). Van 
andere zijden werden ook ernstige protesten ge
hoord, waarvan we er hieronder een tweetal weer
geven: 

Mijne Heren. 

Beleefd verzoek ik U onderstaand als inge
zonden stuk in uw blad te willen opnemen: 
De Landdag te Zeist was voor de oud-LO.
KP.-ers een zeldzame gelegenheid, om elkaar 
na de bevrijding weer te ontmoeten. 
Op die dag is gebleken, dat de banden van 
vriendschap, in de bezettingstijd gesmeed 
na de bevrijding niet zijn verdwenen. Wij 
waren bijeen gekomen, om onze gevallen kame
raden te herdenken. De sprekers van die 
dag hebben dit goed aangevoeld en deze 
hoofdzaak niet vergeten. De spreekster Clara 
daarentegen is buiten deze sfeer gegaan. 
De sprekers hebben wel gewezen op de te
leurstelling en de verbittering van velen over 
de gang van zaken in ons land, maar efok de 
middelen' aangewezen om hier bovenuit te 
komen en opgewekt tot medewerking aan de 
verbetering van de wantoes�anden hier te 
lande. 
Zeer uitvoerig werd donr allen gewezen op 
het gebrek aan medewerking, die de illegaliteit 
ondervindt bij de officiële instanties van be
stuur van stad en land. 
Een algemeen verwijt werd gericht tot het 
gehele Nederlandse volk, dat inplaats van 
dankbaarheid, onrecht en miskenning de 
oud-illegale werkers aandoet. 
Onvoldoende werd m.i. door alle sprekers 
belicht het feit, dat belangrijke figuren in 
Regeringskringen en in het maatschappelijk 
leven getoond hebben, een warm hart toe te 
dragen aan de mannen en vrouwen van het 
verzet, zoowel in als na de bezettingstijd. 
Zo miste ik in dit verband het vermelden van 
het feit, dat de Koninklijke Familie zeer dui
delijk haar warme belangstelling voor de 
illegalen heeft doen blijken. Was ook niet de 
aanwezigheid van Generaal Koot een bewijs, 
dat wij bij sommige leidende figuren een goe
de pers hebben? 
Beter dan te blijven kankeren op gebrek aan 
médewerking, en het aankweken van hel ge
voel van miskenning is voor de oud-illegalen 
geboden zich de belangstelling van diegenen 
die het goed met hen voorhebben waardig 
te maken. Daarom is de wenk van Henk mij 
uit het hart gegrepen toen hij tot de àanwe
zigen het vermaan richtte aan zich zelf te 
werken, zich te bekwamen om naast d,, be
wezen geestelijke kracht, die parate kennis 
te verzamelen, die nodig is, om volwaardig 
een taak in de maatschappij te kunnen ver
vullen en daardoor mede-leiding te geven. 
Slechts daardoor kan de goodwill en de dank
baarheid die de verizetsmensen toch ook ver
worven hebben bij duizenden goede Neder
landers, behouden blijven. 
Door fouten in eigen kring en vooral door 
sommige B.S.-figuren is reeds een gevoelige 
schade toegebracht aan die goodwill en men 
moet er mee rekening houden, dat de massa 
altijd geneigd is tot generaliseren. 
Het overgrote gedeelte van de mensen, die 
zich in de bezettingstijd hebben gegeven, be
staat nu eenmaal uit eenvoudige, niet poli
tiek geschoolde mensen met weinig of geen 
invloed op het bestuursapparaat en in het 
maatschappelijk en economisch leven. 
Willen wij onze opvattingen, onze idealen en 
onze wensen in vervulling doen gaan, dan 
moeten wij de sympathie van de goed wil
lende Nederlanders aantrekken en 11iet nf
stoten. 
Djt laatste is n. l. gedaan door Clara en het 
spijt mij, dat door Pers en Radio aan deze 
rede zoveel aandacht is geschonken. Ten eer
ste was die dag gewijd aan de herdenking 

van onze gevallen kameraden en daarbij was 
het grootste gedeelte van de dag een passen
de stilte en waardigheid. Het laatste gedeelte 
van de rede van Clara was dáár ter plaatse, 
op die dag, beslist een wanklank. 
De rede van Clara kan misschien als verkie
zingsrede geacceptJeerd worden; de heftige 
onparlementaire uitdrukkingen waren dan op 
een ander schaaltje gewogen, doch nu maak
te Clara m.i. misbruik van de plaats en de 
gelegenheid die haar geboden werd om ma
teloze critiek te uiten, die op een herdenkings
dag van de L.0.-L.K.P. niet thuis horen. 
Uit het daverende applaus mag geen an
dere conclusîe getrokken worden, dan dat 
een groote menigte van mensen gemakkelijk 
is op te zwepen en in een ve1keerde richting 
is te leiden. Het applaus' was een demon
stratie van kortzichtigheid. 
De leiding van de L. 0.-L.K.P. staat voor een 
paedagogisch zware taak, en Clara heeft met 
haar heftige rede, dit werk schade toege
bracht. 
Uit gesprekken die ik had met goedwillende 
Nederlanders heb .ik afkeuring gehoord over 
hetgeen zij door radio en pers van de rede 
van Clara hebben vernomen. 
Wat nu zal de indruk geweest zijn bij die
genen, die er belang bij hebben de invloed 
der oud-illegalen te kraken? Het is een wapen 
in hun hand. 
Wetende, dat mijn mening door vele anderen 
wordt .gedeeld, heb ik gemeend U te mogen 
verzoeken bovenstaand in Uw blad te willen 
opnemen, waarvoor ik U bij voorbaat dank 
zeg. 

Hoogachtend, 
W. DRIEBERGEN (,,Oome Wim")

ROTTERDAM, 29 Juni 1946. 

Beste lui, 

Eigenlijk weet ik niet, of ik bij jullie terecht 
ben met mijn waardering_ voor het organise
ren van de Landdag. Maar ik veronderstel het. 
Ik weet niet, of jullie veel brieven met dank 
ontvangen; dan is deze één van de velen; is 
het niet zo, dan is deze uit naam van velen. 
Want ik ben overtuigd, dat iedereen die Don
derdag in Zeist was, het een fijne dag heeft 
gevonden. Maar bij alle waardering moet me 
iets van 't hart - had de scherpe rede van 
Claartje niet kunl}en worden voorkomen. Het 
paste zo helemaal niet in het geheel van de 
andere sprekers. Natuurlijk heeft ze in veel 
zaken volkomen gelijk, maar we hebben er 
toch juist altijd een eer in gesteld dat we niet 
schimpen en scholden op onze tegenstanders. 
En het heeft onze fierheid groter gemaakt. De 
indruk, die de rede van Claartje op buiten
staanders via de radio heeft gemaakt is niet 
mis te verstaan en de reactie is er al. En dan 
verliest het prachtige woord van Frits zijn 
waarde, dat we trouw moeten zijn aan onze 
kameraden, trouw aan ons beginsel, trouw aan 
ons Vaderland, ook al worden wij door dat
zelfde_ Vaderland teleurgesteld en verguisd. 
Want dan zijn we niet meer trouw aan ons
zelf en onze traditie. Hoe is de reactie bij jul
lie geweest? Vinden jullie, dat ik overdrijf? Ik 
heb zo sterk het gevoel, dat we op deze ma
nier de verkeerde kant uitgaan; dat we ons 
verlagen tot het geestelijke peil van onze te
genstanders. En als ik nu terug zie op alles wat 
ik las in "De Zwerver" dan denk ik toch da 
d.e redactie wel op hetzelfde standpunt' zal 
staan. Natuurlijk heeft nakaarten weinig zin en 
het doet er weinig toe, hoe buitenstaanders 
over ons denken, als deze verkeerde geest maar 
geen doorgang vindt onder onze eigen mensen. 
Op deze manier wordt er gespeculeerd op de 
slechte elementen in ons. Het was dikwijls heel 
negatief en negativisme is zonde, zonde tegen
over God en zonde tegenover onze naaste. 
Is het mogelijk, dat hierop juist in verband 
met alles wat Claartje zei en ik ben er van 
overtuigd, goed bedoelde, in "De Zwerver;' nog 
eens wordt gewezen? 
Succes mee het "Zwervers"werk. 

Met vriendelijke KP. groeten, 
I 

ADRY MOLENAAR 
Rotte,rdam. 

Ook wij hebben om meer dan één reden ernstige 
bezwaren tegen de inhoud van het door Clara ge
sproken woord. 
In de eerste plaats heeft ze ook ons met het hou
den van deze toespraak tegen de afspraak i11 ten 
zeerste verrast. 

\Y/e laten dit punt echter verder rusten; we be
schouwen het als het minst belangrijke. 
In de tweede plaats kunnen wij instemmen mel de 
verschillende bezwaren, die in de hierboven gepu
bliceerde brieven naar voren zijn gekomen. De 
toespraak die Clara heeft gehouden was er niet 
een, die men op een 'Rerde11kingsdag pleegt te hou
den. Zij viel als zodanig dan ook volkomen uit de 
toon. 
In de derde plaats hebben wij bezwaren tegen deze 
rede, omdat, afgezien van de entourage, de in
houd van de rede e_en opruiend karakter droeg en 
een sfeer meebracht, die we elkaar moeten bespa
ren, omdat zij niet alleen geen enkel uitzicht geeft 
op veranderingep in ons land, maar integendeel ook 
de stemming bederft en de naam van de illega
liteit verder is discrediet brengt. 
Het spreekt vanzelf, dat we niet willen beweren, 
dat men bij de pakken neer moet gaan zitten. We 
beweren alleen, dat onzerzijds-, bij wat we doen, 
goedkope successen vermeden moeten worden. 
We zijn blij, dat de opvattingen, die over het al
gemeen in het bestuur der LO.-LKP.-Stichting en 
met name in de redactie van "De Zwerver" heer
sen, - namelijk, dat zuivering en berechting in 
grote lijnen een verloren zaak voor ons volk be
tekenen en dat de illegaliteit zich hiervan moet 
afwenden en oog moet krijgen voor belangrijker 
vaderlandse problemen (wij noemen b.v. Indië, het 
behoud van onze democratie enz.) - weerklank 
vonden in een hoofdartikel van de hand van één 
der leden van de Adviescommissie der LKP, waar
in onder het opschrift: ,,De grote mislukking" 
het volgende naarvoren wordt. gebracht: 

,,De grote vraag: Hoe komen wij uit de moei
lijkheden van zuivering en berechting? 
Naar onze mening komen wij daar thans op 
geen enkele manier meer goed uit. 
En het is nodig, dat wij dat als een reëel feit 
onder het oog zien: 
De zuivering en de berechting zijn gegroeid 
op een volkomen onbevredigende wijze. Tot 
bevredigende resultaten zal men daarmee niet 
meer kunnen komen. ., 
Het is onmogelijk de zaak over te doen. En 
al kon de zaak overgedaan worden, dan bleef 
men zitten met de onmogelijkheid van het vin
den van nationaal aanvaarde normen, dan bleef 
men hangen tusschen de hooggespannen ver
wachtingen enerzijds en innerlijke weerstand in 
ons volk anderzijds. 
Men kan dit slechts ten deele wijten aan de 
Overheid. Men heeft hier te maken met een 
volk, dat deze zaken niet zoo ziet als allen uit 
de voormalige verzetsbeweging het zien. 
Zo lagen de verhoudingen tussen verzet en 
volk tijdens de oorlog ook. 
En wij kunnen vooral achteraf, hier niet bui
ten het bestaande rechtsbewustzijn handelen. 
Dit noopt er toe, dat wij als practische gedrags
lijn aanvaarden zoo spoedig mQge!ijk de zui
vering en de berechting te beëindigen en daar
bij te trachten de excessen, die men algemeen 
voelt, zowel wat betreft de gevallen van over
dreven zwaarte van toegebracht leed als die 
van de ergerniswekl<ende straffeloosheid af te 
snijden en te corrigerel'l. Dit laatste zal in ze
kere mate bevrediging kunnen geven voor een 
gekrenkt rechtsgevoel. 
Wij zijn er ons van bewust, dat dit echter 
slechts in beperkte mate het geval zal zijn. 
Wij zeggen dat niet, omdat wij het zo wen
sen. Wij zijn ons van de armzaligheid van 
het geheel bewust. 
Wij zeggen dat alleen, omdat het niet anders 
kan. 
En wij zullen, ook en Juist wij, oud-verzets
mensen, ons in de allereerste plaats moeten 
werpen op de vorming van het reohtsbewust
zijn in ons volk. 
Velen meenden, dat die vrucht gerijpt was 
tijdens de oorlog. Zij dachten� dat er b.v. in 
zuivering en berechting, vruchten der ge
rechtigheid te plukken vielen. 
Zo is het relaas niet. De principiele strijd, 
de strijd om de ziel, om de vorming van ons 
volk, waarom het tijdens de bezetting ook 
ging, is nog steeds aan de orde van de dag. 
Dit moge een desillusie zijn, wie deze wer
kelijkheid ziet, zit niet bij de pakken neer, 
maar ziet zijn roeping, ook en juist buiten de 
afgedaan wordende zaak van zuivering en 
berechting." 

De gelegenheid om "ergenis wekkende straffeloos
heid" te signaleren, heeft bij ons steeds open ge
staan en - het spreekt welhaast vanzelf - deze 
mogelijkheid BLIJFT bij de vMrtduur bestaan. 

FRITS. 



______________________________ 111111!111 _________ 1 .............. 

PIETER ARIE HARTOG 
(Hofman-Piet) 

geb. 7 Mei 1920, overleden 31 Maart 1945). 

Om hem als zeeman te eren doen we niet 
beter dan door te beginnen met een zeemans
term: Piet strandde- in het zicht van de haven! 
Veertien dagen voor de juichkreet van bevrij
ding galmde over zijn woonstede, doorboorden 
hem twee kogels en sneden een 12-tal uren 
daarna zijn levensdraden af. . .. Met zoveel intense zielevreugd vierde h11 tel
kenmale de Christelijke feestdagen. Ook d7ze
dag, Goede Vrijdag, was begonnen met stille 
afzondering om zijn God te ontmoeten. 
Evenwel voor de avond was gevallen, riep zijn 
plicht, die gefundeerd was op het Zoenoffer . 
van Golgotha hem de ondergang va? het Na
tionaal Sociafïsme te helpen bespoedigen. 
Op een eenzame plek werd hij lafhart,jg door 
een passerende patrouille neergeschoten als een 
misdadiger. 
De gebrekkige aardse haven, die reeds op�aag
de in het nabije verschiet, werd verwisseld 
voor dè Haven, de uiteindelijke Kroon op e_en 
leven, gebaseerd op naastenliefde, rechtvaardig
heid en geloofsvertrouwen. . . Nog voor de capitulatie van ons leger m Mei 
1940 nam hij deel aan de strijd tegen den 
vijand. Hij riskeerde een lange boottocht ov�r 
het IJsselmeer, om de hoofdstad te st��nen lil 
een eventuele verdediging. En nauweh1ks was 
het lot onzer troepen bezegeld of hij �!ng een 
langdurige en taaie ondergrondse stnJd aan, 
nog voor het woord illegaal bestond. 
Allengs breidde zijn activiteit zich uit tot alle 
terreinen, waarop verzet 'kon worden geboden. 
Zo verrichtte hij pionierswerk bij het transpor
teren van joden naar veiliger plaatsen, bon
kaarten werden verstrekt, waar dit nodig was, 
financiële steun gegeven aan hen, die _?nder
doken voor den vijand. Zelfs raa�te htJ ver
trouwd met zendinstallaties en sp1onnage. 
Zijn kamer werd het centrale punt v�?r ver
gaderinoen en illeoale lectuur. Tot aan z11n dood 
kende hij geen ;rees. Zijn doorzet�!ng�_kracht
bracht hem bij de KP, waardoor .. h11 z11n �e
drijf geheel ,verwaarl.�osde. In ziin hoedanig
heid als KP-er nam htJ deel aan meerdere over
vallen. Vrije tijd kende Pièt niet; dez.ie be
steedde hij aan de uitwerking van de gegevens 
over hef defensie-plan in Holland. Allengs was 
hem geen bunker in heel de vesting Holland 
onbekend. Nauwkeurig werd be _scl�reven de 
ligging, de bezetting en de capa�iteit v�n elk 
verdedigingswerk. Toen alles tot m de f1�esses 
uitgewerkt was, waarmee hij aan de gea�heerde 
zaak een enorme dienst bewezen had, glllg het 

d k Il geheel naar e "over ant . . .. 
Hiermee was echter tevens ".oorl�pig z11n werk
zaamheid ten einde, want lil diezelfde dagen 
werd hij bij een mislukte aansla�. ge�repen. 
Helaas mochten de pogingen van z11n vrienden 
om hem te ontzetten niet gelukken. Maar God
dank, geen week later slaagden .. twee .�echer
cheurs erin hem op voortreffehike w11ze te 
redden van het vuuri:;.eleton. 
Nu moest hij weg. Overal prijkt� zijn signale
ment en een gedwongen afzondermg was daar• 
van het gevolg. • . .. Steeds kreeg hij weer heimwee naar z11n oude 
omgeving en zo- ving hij weer .aan om 
nu op andere wijze de go�de :z;aak te diene�. 
Dit nu werd hem noodlottig; op Goede VnJ
dag1 toen hij eigener beweging er op uittrok 
den vijand schade te berokkenen. 
Piet wij vergeten nooit wat je geweest b7nt
voo; ons en hoe jouw activiteit ons steeds 11�
spireerde, om ook bij grote tegenslagen, nooit 
terug te deinzen. 

AUKE. 

GEORGE MUSKENS 
aeb. 2.7.23 

JULIUSiMOORMAN 
geb. 12.4.24 

"Zij streden en vielen voor de bevrijding van 
hun Vaderland". 

't "Was een jeugdig stel 
En vurig in de strijd, 
Dat steeds bij elke rel 
Door overwinning werd verblijd. 
'.Hun strijd was kort, 
'.Hun over1v1'nning was in zicht. 
'.Naast studie en sport 
'Kenden zij bun plicht. 

Julius, toch krijg je nog het lintje

Dat je makker je beloofde, 
'.iWet een rood, tvit, blnmv, oranje tintje, 
'Waaraan jij noch yeorge geloofde. 
Altijd zullen we denken 
Aan het off er, dat je bracht, 
Een Eresaluut kan ik je schenken 
Dat wil ik bij dag en bij nacht. 

Als echte studenten kenden zij hun plichten, 
en wisten zij te offeren voor hun ene grote 
doel, hun enig ideaal. 
Steeds waren zij paraat, wanneer het de strijd 
tegen den bezetter betrof en hun gieest was 
gezond als van hun makkers. 
In hun strijd tegen een Duitse Oberstleutnant, 
moesten zij hun grootste offer brengen. Zij 
werden gearresteerd te Nijmegen, nadat zij hun 
;lachtoffer hadden beschoten. Overgebracht 
naar Arnhem moesten zij hun jonge leven of
feren voor het vuurpeleton van hun vijand. 
Wat moet het voor hen een offer geweest zijn, 
als jeugdige studenten van nauwelijks achttien 
jaar de strijd niet te mogen beëindigen. Toch 
was de strijd voor hen àf; hoe gelukkig moeten 
zij zijn daarboven bij hun Oppersten Bevel
hebber, waar geen strijd of oorlog is, waar 
steeds de heerlijkste vrede is. 
Na vele vruchtbare overvallen op Gemeente
huizen, radio-opslagplaatsen, of politiebureaux, 
werden zij vertrouwd met hun verzetswerk en 
dachten zij zeker te zijn van hun schot. Helaas 
zij misrekenden zich en kenden niet de om
oevino waarin zich hun slachtoffer bevond. 
Zij ;�rden door de gealarmei,erde Duitsers on
der vuur genomen en moesten zich tenslotte 
overgeven. Groot was onze ontsteltenis, toen 
wij uit de krant moesten vernemen, dat hun 
vonnis door de kogel voltrokken was. 
Groot het verlies onder onze gelederen, want 
wij kenden George en Julius als vrienden waar
op wij steeds konden vertrouwen. 
Nooit zullen wij hen of hun daden kunnen 
vergeten, want hun nagedachtenis ligt ons na 
aan het hart. 

LELOX-BRABANT. 

-i-
WIE KAN 

fNIJCIITINGEN VERSCHAFFEN ? 
. 

.• ,,,

675 Jacob Geluk, oud 
50 jaar, van be
roep 0. luitenant 
Groepscommandant 
der Kon. Marech. 
Gearr. te Roden op 
22-12-44 door de
SD van Norg. Van
daar naar Assen 
overgebracht naar 
de Strafgevangenis, 
vandaar op 16-1-45 
op transport gesteld 
vermoedelijk naar 
Neuengamme, niets meer vernomen.

676 Hendrik P. C. M. van de Meene (Henk) 
geb. 11-11-1908 te Veenendaal, wonende te 
De Klomp (gem. Ede) Rijksstraatweg nr. 1. 
Gearr. door de SD 4-4-44 te De Klomp. Ver
voerd naar Arnhem, Amersfoort, Vught en 
vandaar in Sept. 1944 naar Duits!. Zou .!n
Bergen-Belsen geweest zijn en v'ermoedehik 
tot 16 April 1945 in kamp Sachsenhausen 
afd. R. 4. 

k Een week voor de bevrijding, wegens zie te, 
overgeplaatst naar R. 5. Sindsdien niets meer 
bekend. 

677 Koenraad Jan Hey
mans, geb. 27 Febr. 
1912 te Rotterdam, 
Marechaussee te 
Roden in Drente, 
ondergedoken en 
gearr. te Nw. Ro
den, 23 Dec. 1944 
door de landwacht, 
op transport gesteld 
naar Norg, Assen 
en 16 Januari 1945 
naar Duitslanil, resp 
Wilhelmshafen, 
Hamburg en vermoedelijk Neuengam�e. Vol
gens geruchten zou hij 3 Mei 1946 zich aan 
boord bevonden hebben van de "Cap Arco
ma" in de haven 'Lubeck. Wie heeft hem 
gezien? Signalement: lang 1.82 m., blond, 
grote bren en opvallend sportief figuur. 

678 Rienk Hendrik Kui
pers, geb. 14 Jan. 
1905, gearr. 5-2-45, 
naar gevangenis 
Leeuwarden van 7-
2-45 tot 15 of 16
Maart f.)45_ Toen 
via Groningen naar 
Neuengamme, daar 
aangekomen plm. 19 
Maart 1945. Na 15 
April op transport 

naar Lübeck in het 
schip de Thiebeck, 

een of twee dagen voor 30 April, toen de 
oevangenen door de SS gebracht zijn naar 
;en Zweeds schip ter bevrijding, is Dr. Rienk 
Hendrik Kuipers (gevangennummer H 77709) 
gebracht in veewagens voor het schip de Thie
beck. Wat is hiervan geworden? Hij was des
tijds erg ziek (dyssenterie). 

679 Jan Johan Wevers, 
geb. 16-2-1914 te 
Enschede, Ypkemeu
lenstraat 38, werd 
gearr. te Enschede 
17 Aug. 1944. Ver
voerd naar Amers
foort op 28 Aug. 
Vandaar op. 7 of 8 
September '44 naar 
Neuengamme, block 
4 nr. 68034. Is in 
de ziekenbarak te 
Neuengamme eind 

Maart 1945 nog gezien. Volgens int.bureau 
te Nijmegen lag hij na de bevrijding in het 
British Genera! Hospitaal, R.A.M.C. te Ro
denburg, kamer 11. 



680 Arie de Graaf1 geb. 
15-11-1918 te Sche
veningen1 Wacht
meester der Staats
politie (marechaus
see)1 was gestation
neerd fe Heenvliet
en deed dienst bij
de controle //Sperr
gebiet" aan de brug
te Spijkenisse. Op 
19 Mei 1944 gearr. 
te Spijkenisse -en op 
20 Mei d.a.v. over
gebracht naar Huis van Bewaring te Rotter
dam1 vanwaar hij 'werd getransporteerd naar
Vught. Vandaar op 6 Sept. 1944 overgebracht
naar het kamp //Marienburg 11

'. Uii Vught
werd een kaart ontvangen1 waarop van de
Graaf als gevangennummer aangegeven stond
Sch. Nr. 10379.

681 Leentinus Berends1 

bakkersknecht, Haren 
(C,-.), geb. 16 Nov. 
1922, gearr. 12 Mei 
1944 te Oude Molen 
bij Assen en overge
bracht naar Assen

( 
18 

Mei 1944 van Assen 
overgebracht naar 

kamp Amersfoort, ge
vangennummer 12370

1 

8 September 1944 . op
transport naar Neuen
gamme, gevangennum-
mer 48930. Later van Neuengamme naar Hu
sum en weer terug naar Neuengamme. Lange 
tijd in ziekenóarakken gelegen wegens bevro
ren voeten; was 14 dagen voor de bevrijding 
nog in Neuengamme. 

682 Josephus, Johannes, 
Maria Trimbos, geb. 
te Den Bosch 12 April 
'26, scholier ongehuwd, 
wonende te Den Bosch, 
Willem v. Oranjelaan 
2. Als koerier gearr.
op de weg Den Bosch
Vlijmen, tezamen met
een onbekend persoon
zich noemende Koek
koek uit Rotterdam,
door leden der Feld
gendarmerie op 27
Sept. 1944 bij een poging om een Duitse
wachtpost te passeren. Hij was in het bezit
van een geldbedrag groot f 10.000.-. Over
gebracht naar het Ortskommandantur te Den
Bosch en vandaar1 volgens Duitse mededelin
gen overgegeven aan de SS te Utrecht. Na
zijn arrestatie niets meer van hem gehoord.

683 Ids Haagsma, geboren 
24 Mei 1921

1 
wonende 

Groenezoom 1581 Rot
terdam Zuid. 8 No
vember 1944 door SD 
gearresteerd en 9 No
vember 1944 naar 
Scheveningen vervoerd. 
Sindsdien spoorloos. 
Het is niet uitgesloten, 
dat hij naar Duitsland 
is vervoerd. Signale
ment: lang 1.76 m., 
blond haar, blauwe 
ogen, gave tanden, schedel boven het rech
teroog geperforeerd. Kleding: geen hoofddek
sel, dikke grijze overjas (visgraat), donker
blauwe shawl, bruine colbertjas1 donkere pan
talon, lage zwarte schoenen. 

684 Felix L. A. Julien, 
geb. 16 Aug. 1903 te 
Voorburg, gearr. 18 
Juli '44 op het Gewes-
telijk arbeidsbureau, · 
(t�gelijk met de ge
hele keurafdeling) te 
Den Ha,tg door de 
SD. Via Scheveningen, 
Vught, vervoerd 18 
Oct. Oranienburg SD
lager in Dee Meppen
Coevorden, en Neue'n
gamme. Volgens SD 
overleden 8 Febr. 1945 Neuengamme, half 2 
aan Entercolitis. Wie heeft hem Febr. nog ge
zien. Had hij een Russischen vriend? Wie 
heeft het overlijden meegemaakt? Hij moet 1 
dag voor de bevrijding nog gezien zijn. Zijn 
echtgenote heeft tijdens zijn gevangenschap 
nooit enig schrijv�n ontvangen. 

685 Abram Nicolaas Lussenburg, geb. 19 Mei 
1907. In Jan. 1944 naar Amersfoort gébracht, 
3 October 1944 naar Duitschland of Rusland; 
of ergens anders, nooit geweten waarheen. In 
Amersfoort was zijn kampnummer 5800 blok 8. 

ADVERTENTIES 
Wilt U briev,en op advertenties, met vermelding van het 
nu.m.Ïner op de: e.nvelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
"De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amste:rdam-C.7 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; ge.lieve dus 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
!� sluiten. 

De Heer en · Mevrouw Davids-Dantuma (Tjerk 
en Els) geven met vreugde kennis van de geboorte 
hunner dochter 

ELS JE. 
Amstelveen, 1 Juli 1946. 
Fokkerlaan 11. 

J. T. LEGGE� 
en 

E. B. LEGGER-KUILMAN 
geven U kennis van de geboorte 

, FRÉ 
Groningen, 3 JuH 1946 
Van Brakelplein 13a. 

van hun zoon 

Tijdelijk: Maria Paviljoen 
R.K. Ziekenhuis 
Kamer 81. 

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij U .

kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje 
NOOR 

Ed. Schilderink (Noor) 
n. Schilderink-Berendsen
Hannïe.

Doetinchem, 30 Juni 1946. 

Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij 
kennis van de geboorte van ons eerste zoontje 

FRANK 
dat bij het H. Doopsel de namen ontving 

FRANCISCUS, ANTONIUS1 ARNOLDUS. 
P. F. A. Werz (Wim Z. G.S.C. 1II) 
C. M. Werz-Vàn Bijnen.

Roosendaal, N.-Br.
1 

4 Juli 1946. 
Molenstraaf 60.-

Heden werden wij verblijd met de geboorte van 
een dochter en hebben haar genoemd 

JOH.ANNA GEERTRWDA HENDRINA 
's-Gravenhage, 30 Juni 1946. 

Verloofd: 

J. Duiser
H. J. Duiser-Verbaarsschott

Tijdelijk adres: Fultonstraat 38. 

TINY ZIJLSTRA 
en 

ANNE V. D. WAL (Herman) 
10 Juli 1946. 
Noordscheschut 75. 
Diepenveen, Rande 173a. 

Verloofd: 
HENNY DAS (koerierster LO-LKP) 

en 
C. P. B. LITTOOY

13 Juli 1946. 
9çhimmelpennincklaan 14. 
Juffermanstraat 15, Oegstgeest. 
Gelegenheid tot feliciteren: 

Utrecht n.m. van 7-8.30 uur. 

Kantoorbediende zoekt voor zijn nerveuze vrouw, 
met 3-jarig dochtertje voor ongeveer 1 maand 
DEGELIJK PENSION1 liefst aan zee. Brieven 
met condities onder nr. 203 aan dit blad. 

Met diepe droefheid delen wij U mede, dat 
heden in volle verzekerdheid des geloofs, rus
tig van ons is heengegaan naar zijn Heere en 
Heiland, mijn lieve Man en onze geliefde 
Broeder, Zwager en Oom 

JOHANNES HOL TRUST 
op de leeftijd van 48 jaar. 
Zijn aardse strijd is volstreden 
fankbaar dat hij bereid was te 
Vader hem riep. 

en wij zijn 
komen toen de 

Uit aller naam: 

Hasselt, 26 Juni 1946. 
Prinsengracht B 81. 

H. Holtrust-Buter.

De begrafenis heeft plaats gehad op Maandag 
1 Juli des namiddags om 2 uur. 

Met diepe ontroering geven wij kennis dat he
len in de leeftijd van 48 jaar is overleden

1 

onze onvergetelijke vriend en medewerker 
JOH. HOL TRUST (oom Jo) 

in leven: Plaatselijke leider voormalige L.O. 
Plaatsverv. cmdt. voormalige N B.S. 
Voorz. plaats. Stichting 1940-'45. 
Voorz. plaatselijke afd. G.0.1.W. 

Met grot� waardering herdenken wij het vele, 
dat de overledene gedurende bezettingstijd en 
daarna in genoemde functies in het belang van 
anderen heeft verricht 
Dat hij in volkomen vrede naar een beter Va
derland is heengegaan is onze vaste overtui
ging en moge zijn Echtgenote tot troost zijn in 
haar groot verlies 

Nàmens bovengenoemde organisaties: 

Hasselt, 26 Juni 1946. 

G. ]. Schotkamp
D. J. Drupsteen.

· ·verloren op de Landdag in Zeist, blanco enveloppe,
inhoudende 20 guldel)1 1 levensmiddelenkaart1 1
tabakskaart en 1 inlegvel. Brieven onder nr. 201
a.d. blad.
Brieven onder nr. 201 a.d. blad.

Oud-LO-er, 36 jaar, als rechercheur P.R.A. we
gens opheffing per 1 Aug. a.s. ontslagen, zoekt 
een hem passende werkkring. In bezit van rijbe
wijs A. en B. Goede referenties. Brieven onder nr. 
202 a. d. blad. 

Moeder zoekt voor haar zoon welke 17 jaar oud 
is, een prettige en leerzame werkkring in expedi
tie annex garage bedrijf, waar hij interesse voor 
heeft. Vader, oud-illegaal werker1 niet uit con
centratiekamp teruggekeerd. Wie helpt haar haar 
zorg verlichten? Liefst intern. Geref. Godsdienst. 
Brieven onder nr. 205 a. d. blad 

Voor de verzamelactie van gegevens voor ons Ge
denkboek, is gedurende enige ··maanden in Over
ijssel de medewerking van een steno-typiste beslist 
noodzakelijk. Eventueel alleen in de avonduren. 
Wie biedt zich aan? Sollicitaties aan ons Bureau. 

Gevraagd een 1e klas automonteur te Aalsmeer, 
die in staat is de gehele leiding van het bedrijf 
op zich te nemen. Oud-LO-ers en KP-ers genie-. 
ten de voorkeur. Uitvoerige sollicitaties te richten 
aan dit blad, onder nr. 206!-

Wié wil ruilen? 
Oud LO-politiegezin, waarvan de man nog niet 
is teruggekeerd, zoekt voor 14 dagen in begin 
Aug. een huisje aan zee, in ruil voor hun huis 
met stromend water, electr. licht, vlak bij bus
halte en Hulshorst. Bosrijke omgeving. Brieven 
onder nr. 204 a. d. blad. 

* 
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 le Etage, Amstèr dam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: -···· .. -·····--··········-· 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post-
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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lANDQUKE OR(;;ANIIATI, VOOR 

MUlP AAN ONDERDUIKERS 

DE STOOTTROEPEN 

De sociale zorg bij demobilisatie. 

Er is veel over . deze kwestie gesproken; den soldaat moet straks bij demobilisatie een hand gereikt 
worden en steun gegeven om een behoorlijke terugkeer in het maatschappelijk leven_ voor hem moge
lijk te maken. 
Wat doet men momenteel reeds aan deze aangelegenheid? Voor ons is er niets te bemerken van de 
stappen, die men toch in het hede_n reeds doen moet en doen kan. Het is daarvoor nog niet te laat,
maar het wordt wel tijd. , · 
Het personeel van de hier vertoevende K.L. bataljons bestaat uit oud-leden van de binnenlandse 
strijdkrachten en ik aarzel niet te zeggen, dat zij het beste deel vormen. Hun vrijwillige inzet in dit 
deel van het Koninkrijk getuigt van een sterke drang van plichtsbesef door vaderlandsliefde. Zij stel
den de n.:stige zekerheid in Ha1la.nd vrijwillig achter, om een ontberende ta.a.k '•! dit onbekende en 
momenteel weinig aantrekkingskracht hebbende deel van het Koninkrijk, te verv 4en. L' bewerkémle 
waarde van hun inzet moet als tegenpool hebben, de gevoelde plicht van de Sta \ om nu reeds een 
waarde voor hen bij demobilisatie te bewerken. 
Wat zijn in deze de toekomstwensen van .den soldaat? 
Bij een gehouden enquête bleken de interessen als volgt: 

mflitair verband: 30"/o 
politie verband: 28% 
ander beroep: 20% 
oud beroep: 7% 
geen wens: 15% 

De meesten hebben door de bezettingsjaren en het vrijwillig verband in Indië geen vak geleerd of zijn 
uit lrnn vak geraakt. Het is dus begrijpelijk, dat hun interesse uitgaat naar de voortzetting van hun 
huidige militaire functie of overgang naar de veel overeenkomst vertonende politionele functie. 
Wat zijn de mogelijkheden in deze? 
a. 'Het militaire verband.
Het kader van het oude leger dient voor een groot deel vervangen te worden. Velen hunner zijn te 
oud geworden om nog daadwerkelijke gevechtsmentaliteit te bezitten. De voor dei o"Orlog heersende 
geest van geen man en geen cent heeft een ruineuse invloed gehad op hun mentaliteit. Men liet hen 
vergrijzen in hun functie en daardoor vastroesten in hun interessen. Het verjongde moderne leger kan 
hen slechts voor bepaalde niet combattante functies gebruiken. Het gehele combattante kader zal 
vernieuwd moeten gaanc En wat is logischer en biliijker,dan de kweekplaats te zoeken daar waar velen 
op het gevechtsterrein blijk gaven de juiste mentaliteit en soldateske eigenschappen te bezitten? Daar 
vindt het natuurlijke schiftingsproces plaats naar kennen en kunnen; daar kan over hen een oordeel 
geveld worden naar den mens en naar den militair. 
De geschikte krachten dienen bij demobilisatie- een opleiding tot officier of onderofficier te ont
vangen, waarbij bij beide. opleidingen het op intelligente geteste materiaal in de gelegenheid gesteld 
moet worden zich zowel de militaire- als de schoolse kennis eigen te · maken. 
Reeds nu moet in de plannen met deze groep rekening worden gehouden. Het toekomstig kader zal 
eerst gevechtssoldaat moeten zijn geweest. 
b. 'Het polilione1e verband. , 
Het hier op het gevechtsterrein getoetste soldatenmateriaal is bij uitstek geschikt om straks, • hetzij 
hier of in Nederland, als bewaarders van orde en rust op te treden. Ook hun bereisdheid geeft hen 
één der eigenschappen die een goed politieman nut brengt. Hun bovengeschetste inzet om als vrijwilli
ger het Vaderland te dienen tot in de dood, doet hen het geschiktste politiemateriaal vormen. Is het 
met hun recht en de plicht van de Staat? De ruimte tussen het minimum en het maximum der 
politionele personeelsbehoefte dient voor hen gereserveerd te worden. 
Deze plaatsen dienen reeds nu voor hen veilig gesteld te worden en reeds nu dient men hun opleiding 
aan te vangen. Men doet noch het één, noch het a�der. 
Van een te Hollandia gestationneerde compagnie KL. troepen maakten er 40 gebruik van de door 
de leiding van de daar opgerichte politie-opleidingsschool geboden gelegenheid een cursus te volgen. 
Waarom geeft men den soldaat hier in Indië door middel van schriftelijke lessen geen gelegenheid in 
deze zijn dorst te lessen? Honderden gaven zich in mijn bataljon, bij vertrek uit Holland, op voor 
de door A.V.0.S. (alles voor onze soldaten?) aangekóndigde cursussen. Wij zijn nu 6 maanden verder
en nog is er niets gekomen. ,· 
De geest in de troep is een veronachtzaamd stiefkind geworden. 
5lfaar deze geest maakt nu de waarde van het leger en straks de waarde in de maatschappij uit.
Geeft hun voorlichting in deze en voedt daarmee hun stemming; nu ondervoedt men hen en verwekt 
ontstemming. M. 
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Het N.S.F. heeft het volgende bekend

gemaakt: 

Vorderingen 
op verzetsorganisaties 

.. Degenen, die aanspraak maken op te· 
rugbetaling of vergoeding van gelden, 
goederen of betalingen, t_ijdens de be
zetting ten behoeve van het verzet ter 
beschikking gesteld, kunnel) thans hun 
vorderingen indienen bij de Stichting,
Nationaal Steunfonds (N.S.F.), Heeren· 
gracht 527, Amsterdam. In aanmerking 
komen geldleningen verstrekt aan het 
Zeeliedenfonds, landrottenfonds, oi het 
N.S.F., vorderingen op de B.S. va_!l vóór 
5 Mei 1945 (vorderingen van na die da
tum bij het Centr. afwikkelingsbureau 
der B.S., Westerstraat 2, Utrecht) en 
ov�rige vorderingen ter zake vqn on
dergronds verzet of de afwikkeling 
daarvan. Indiening der vorderingen tot 
uiterlijk. lti Aug:, met een rapport om· 
trent hun ontstaan en eventuele bewijs
stukken. Niet opgeëiste bedragen op 
geldleningen, verstrekt aan het . Zeelie· 
denfonds zullen worden afgedragen aan 
dit fonds of aan de Stichting 1940·'45". 

Het D.B. der LO-LKP-Stichting heeft in 
overleg met het N.S.F. !>esloten de slui· 
tingstermijn voor het indienen van vor
deringen bij de LO-LKP-Stichting even· 
eens te stellen op 15 Augustus a.s. Het 
D.B. verzoekt alle belanghebbenden
hiervan goede nota te nemen, daar
claims, die na die datum worden inge
diend niet meer in behandeling kunnen
worden genomen.

,,DE ZWERVER" 
weekblad der LO.·LKP.·Stichting 
Abonnementsprijs f l.50 p. kwart. 
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I door JO T POL/'vf AN I 
(vervolg) 

//e1cwach.tlng. 
Dinsdag, 30 Oct. 1945 

Het was het vage uur voor het begin van de 
dag. Langzaam schoven uit de horizon de land
tongen naar ons toe. 
Op het voordek stonden zes of zeven jongens 
en zagen uit en zwegen. 
Onder grillige randen van groen staken de rot
sen hier en daar hun rose muur in zee. Wat 
blokken lagen er losjes voor, een golf spatte 
op, een vogel streek erlangs. 
Aan de leun'ng stond een rij die zich vulde. 
Eén klom op een vlet. Ze zagen uit en zwegen. 
Toen werd, ver voor de boeg, onder de kust, 
een schip dat daar geankerd lag, wit van zon. 
En de wandèn van de baai begonnen te be
wegen in schaduw en licht. 
Op het voordek stond een drom uitgebogen 
van het eene naar het andere boord. Ze leun
den op luchtkoker en kraan, ze hielden zich 
omhoog aan ladder en lijn. Ze zagen uit en 
zwegen. 
Bochten gingen open in de kust, 'n schip erin, 
en dààr, aan stuurboord, waar het water dwars 
door de rotsen het land indrong, lag een vloot 
in morgenlicht. 
Een sloep voer' uit, boog naar ons toe, legde 
zich langszij. De loods. Vanaf de rots begon 
een licht te seinen. Een kabel werd uitgelegd 
en over de steven geschoten totdat twee man
nen in een vletje daar beneden hem hadden 
dichtgedraaid aan de boei. 
De troep stond opgesteld van anker tot prome
nadedek als in de finale van een show. De 
troep keek uit en zweeg. 
Heb je ooit een morgen zoo open zien gaan 
als iri de baai van Trincomalee? Heb je ooit 
een troep zoo natuurlijk-stil gezien, zoo ge
spannen van verwachting? Er was geen plech
tigheid, maar dit uur was de laatste parade 
vóór Batavia. 

Woensdag, 31 October 1945. 

(Wacht en zie toe). 

Zeker, de baai van Trincomalee is . vandaag niet minder mooi dan gisteren. En toch, ..... .
waren we e1 maar uit! We zouden verder varen, vanochtend om 6 uur, naar. ..... hoe heet 
't ook weer? Port Swettenham. De 7000 ogen, die zich de hele dag blind hadden gestaard op 
het wemelemk waterleven binnen de luie armen van de baai, zochten gisteravond over de 
kaart naar die nieuwe naam. Halfweg de straat van Malakka. Drie en 'n halve dag. En daar? 
en dan? ...... Geen antwoord. 
Schurftiger dan de scabies woekert het gerucht weer door de Alcantara: We wachten op de 
Nieuw-Amsterdam met een tweede troep, we wachten op escorte en wapenen, we wachten op 
de Nederlandse missie, die ons vergeet. Intussen wordt het voedsel minder in kwantiteit en 
kwaliteit. Drinkwater kost geld. Geld? Dat is er niet. En dan de post ...... We zijn weg. We 
zijn vergeten. We zijn ..... . 
Zijn we dan de eersten _niet, die de spits af willen bijten? De zeven-en-twintig bataljons, die 
na ons zullen komen, vmden hun bed, hun brief hun soldij omdat wij de weg hebben oe
baa9� Zij ko��n a_l_s . a!Ilbtenaren, wij zijn de pi�niers . Wij dragen de last van het wachten
en k11ken, terw11l WIJ Jutst - door karakter - niet wachten kunnen, maar willen doen. 
E?- was het niet z? seder'. het eerste uur van de bevrijding? En elke dag - kankerend -
na�1_1en. we het opmeuw, dit Engelse woord dat het onze niet is: Wait and see. Wij wachten.
W11 wisten van te v.oren dat onze reis onzekerheid zou zijn. Dààr ligt ons avontuur. Kom 
we laten de baai voor wat hij is. We doen P.T. Ja, we doèn ! 

�u.Jt • •

Donderdag, 1 November 1945. 

Daar zitten we nou in die mooie bäai van 
Trincomalee. De derde dag. Geen nieuws. 
Geen. post. Geen bestemming. Ons schip is 
een eiland, dat plotséling opdook uit zee. De 
geleerden menen dat het een vulkaan moet 
zijn. 
Nee, het staat vast dat deze lading Neder
landse soldaten op weg is naar...... Halt! De 
offider van de Nederlandse missie op Ceylon, 
die ons heeft ontdekt, stelde vast wie en wat 
we zijn Onze positie is bepaald. En die is 
onzekerder dan ooit. Moeilijke verbindingen 
in het Verre Oosten van Ceylon tot Australië 
(moeten we dan niet liften?), bijna geen ver
b:nding met Nederland (o, post, o, geld, o, lie
veling, waar moet dat heen? en totaal geen . ver
binding fnet Indië (Soekarno maakte er bus-
kruit van). 
En toch staan we vandaag vast op onze voeten 
als waren we al aan wal. Door de uiteenzet
ting die ons gegeven werd, weten we, dat we 

opgenomen zijn in de éne, grote operatie die 
door alle geallieerden gezamenlijk wordt uit
gevoerd. Al breken we elke dag onze nek over 
elkander, samen houden we onze koppen bo
ven water. Ons eiland-schip ligt in een archi
pel, die over Ceylon, Sabang en Hollandia 
om de wereld ligt. 

Vrijdag, 2 November 1945. 

We varen weer. In volle zee. Geen land meer 
in zicht. We vinden het best. We komen over 
de oceaan en door de straat van Malakka 
dichter bij Batavia. Gaan we in Swettenham 
aan land? Swettenham-Batavia, één dag! 

Terwijl we varen, zitten daar van Mook en 
Soekarno tegenover elkaar, en praten. De 
R.A.F. vliegt over Java en bombardeert en 
mitrailleert. Tank-formaties gaan aan land in 
Soerabaja. Hollanders vechten en. houden stand. 

We varen en we fantaseren: De Engelsen dit 
en de Engelsen dat. Maar zonder deze Engel
sen zouden we nàg in overall en op houten zo
len ergens. in de Peel of in de polder staan met 
of zonder' Duits geweer. Swettenham-Batavia, 
één dag! 

Wie sprak daar over vuile politiek? Zo spra
ken we aan het front langs de Maas, bij de 
geallieerde opmars van de Roer tot aan Ber
lijn, bij de laatste slag om het Westen van 
ons land ...... ,,en toch was dat een mooie tijd!" 
En ·zijn we dan tàch te stom om met zoveel 
ervaring uit het verleden nuchter in de toe
komst te zien? 

We varen. Swettenhaln-Batavia, één dag. We 
zouden er één uur van willen maken. Misschien 
wordt het .een maand, of meer. Onze waarde 
voor Nederland en Indië, voor vandaag en voor 
de geschiedenis, wordt niet bepaald door 
Swettenham of Batavia, maar door de order 
van de dag. Die voeren . we uit, beter dan de 
beste Tommie of Yank. 

We varen ...... 
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.,Wie verre reizen doet kan veel verhalen", 
is een bekend gezegde, maar we hebben 
dezer dagen een KP-er ontmoet die in eigen 
omgeving zoveel beleefd heeft, dat er· wel

r
.

een boek over te schrijven is. 
Het begin van z'n verzet lag in Limburgc-'��,....�� 

en later trok hij naar Midden-Nederland., 
In de tweede helft van November beland
de hij als leider van een KP in Hilversum 
en daar van uit heeft hij met z'n ploeg 
menige stunt uitgehaald. 
Eén van de eerste opdrachten welke die 
KP uit te voeren kreeg, betrof een overval 
op het kantoor ·van de Plaatselijke Bureau
houder dat in de Horstermeer gelegen was. 
Met een mooie grijze Opel reden ze voor. 
Het nummerbord vermeldde Pol.... .. en 

niemand van het kantoorpersoneel had een 
vermoeden dat er enig kwaad in de pas
sagiers school. Dat veranderde echter 
spoedig toen de heren bekend gemaakt 
hadden waar ze voor kwamen. Het was een 
vertrouwenskwestie, want ze vroegen om 
de sleutel van de kluis. Nu, het was te be
grijpen dat het personeel enigszins schrok. 
Temeer, waar de Plaatselijk Bureauhouder 

zelf-niet aanwezig was en de verantwoor
delijkheid neerkwam op een juffrouw, die 
als zijn plaatsvervangster optrad. Zij ver· 
telde dat ze de sleutels thuis had en dus 
niet in staat was deze direct te overhan
digen. Dan maar gaan halen, besliste de 
leider van de ploeg. Hij stuurde den chauf
feur en de juffrouw in de auto naar Bussum, 
waar zij bij haar ouders woo;:ide. Inder
daad bleken de sleutels thuis aanwezig te 
zijn. De ouders van de jongedame werd op 
het hart gedrukt geen alarm te maken daar 
het anders wel eens verkeerd met hun doch-
ter zou kunnen aflopen. 
In de Horstermeer hadden de achterblij
vende KP-ers ondertussen ook niet stil
gezeten. Allereerst waren er de verschil
lende hoeveelheden papier, die grondig 
werden vernield. Voorts kwamen er regel
matig C.C.D.-ambtenaren hun opwachting 
maken en deze heren werden, voor zover 
ze in het bezit van wapens waren, ontwa
pend en daarna rustig bij elkaar in een 
hoek geplaatst. 
Het duurde lang voor de auto weer terug 

was. In de omgeving van het kantoor ver
zamelden zich hier en daar groepjes men
sen, die - hoe ze er de lucht van hadden 

gekregen was een raadsel - reeds begre
pen hadden wat er binnen gaande was. 
Gelukkig bleek het hun volle instemming 

te hebben, waarbij nog kwam dat men de 
Plaatselijk Bureauhouder in het geheel niel 
.,mocht". 
Toch achtte de leidef van de KP het raad

zaam zich met het publiek in verbind1ng te 
stellen, teneinde het te verzoeken, met het 
oog op de aan de gang zijnde operatie, 
zich te verwijderen. Het publiek leefde mee 
en toonde zich zeer bereidwillig aan deze 
zaak mee te werken. Spoedig was de om
geving weer "leeg", al mag niet onvermeld 
blijven dat er achter menig gordijntje ver
der gegluurd werd. 
Eindelijk kwam de auto met chauffeur, juf
frouw en sleutel terug. De kluis kon ge
opend worden en het veeboek, waar spe
ciaal opdracht voor was gegeven, kon 
worden meegenomen. Het was toen zaak 
om zo spoedig mogelijk te verdwijnen, 
daar men lang genoeg binnen was ge
weest, 
Het was onbegrijpelijk waar de mensen in 

eens vandaan kwamen, maar toen de auto 
wegreed, stond het publiek drie rijen dik 
en de toejuichingen waren niet . van de 
lucht. Het was een vorstelijke uittocht. 

Z!JN WEDERVAREN. 

, 

"Maar toch", zo besloot m'n zegsman, ,.was 
het maar tam werk". 

Neen, dan was het volgende voorval wat 
hij meemaakte, van ander gehalte. Bepaald 
om koud van te worden. Het was Februari 
1945. In de haven van Hilversum lagen 
enige schepen, geladen met munitie. Be
sloten werd beide schepen een presentje 
mee te geven waar ze onderweg wat aan 
zouden hebben. 
Met z'n tweeën begaven zij zich hiertoe 
poedelnaakt in het ijskoude water, ieder 
met een z.g.n . .,limpet" bij zich. Deze "lim
pèts" wogen ongeveer 8 K.G. en bestonden 
uit een reeks van sterke magneten waar 
binnenin een flinke hoeveelheid springstof 
was verwerkt. Zij moesten onder de wa
terlijn aangebracht worden en hadden uit 
den aard der zaak alleen effect bij ijzeren 
wanden. Voor zij het water ingingen had
den ze de "limpets" gevuld met een cap
sule, van 48 uur, zodat er twee dagen over
heen zouden �an eer het geval de lucht 
inging. 
Zij zwommen ongeveer 80 meter in het ijs
kouàe water om bij het schip te. komen en 
daar de beide limpets onder de waterlijn 
aan te brengen. Boven hun hoofden liepen 
de Duitse schildwachten en alles moest met 
de grootste omzichtigheid geschieden. Met 
veel moeite en al watertrappend gelukte 
het hun de vingers tussen wand en "lim
pet" weg krijgen en terug te zwemmen 
naar het uitgang�punt. 
Het moment bleek bijzonder goed gekozen 
te zijn, want enige uren later vertrokken 
de schepen en het was op het IJselmeer 
dat zij beidEUJ., vrijwel gelijktijdig, de lucht 
invlogen. 
Beide KP-ers -zijn voor deze actie na de 
bevrijding door Z.K.H. Prins Bernhard ge
complimenteerd. 
Eveneens nat en koud was het voorval dat 
ongeveer half Maart '45 nabij Baarn plaats 
vond. De ploeg h<;1d een telefoontje uit 
Amersfoort gehad, dat er een trein met 
gevangenen via Amsterdam over het IJsel
meer weggevoerd zo�den worden. Dit 
moest belet worden, hetgeen betekende 
dat de lijn Amersfoort-Amsterdam op de één 
of andere ·plaats onklaar gemaakt moést 
worden. De enige geschikte plaats hier· 
voor bleek de brug over de Braamgracht, 
tussen Soestdijk en Baarn te Zijn. 
Met z'n tweeën trokken ze er 's avonds met 
de motor op uit. De duopassagier torste 
een grote rugzak waarin gereedschap en 
springstoffen waren geborgen. Een pio-

nierschop stak er gedeeltelijk uit. Bij het 
paleis werd controle gehouden door twee 
Duitse officieren, die naar het "Fahrbefehl" 

vroegen. De jongens, die beiden een P.T.T.· 
pet droegen, lieten enige bewijzen van de 
P.T.T. zien 
.,Was ist das, P.T.T.? Ist das PolizeH" 
.,Nein das ist Telephon, technische Dienst". 
.,Ach, schon gut". 
En de motor, die door mocht rjjden, zwenk· 
te even verder, links af, de Braamgracht 
op. De motor werd verstopt in de struiken 
en gezamenlijk kropen zij naar de brug. 
De wal was hoog en er zat niets anders 
op dan dat één in het water ging staan en 
de ander op z'n schouders kroop, om zo· 
doende de lading onder de lijn aan te 
brengen. Met een tijdpotlood ván een half 
uur, en een klem op de lijn voor 't geval 
er eerder een trein mocht passeren, werd 
de lading aangebrac4t. 
En, ze waren goed en wel uit het water 
weer op het droge, of ze hoorden in de 
verte een trein aankomen. Ze maakte dat 
ze weg kwamen, maar ze waren toch niet 
zo ver uit de buurt of ze konden, met een 
enorme knal, de boel uit elkaar horen 
springen. Later bleek dat een geweldige 
ravage aangericht was. 
Dan het verhaal over hetgeen één van de 

jongens van de ploeg te Utrecht overkwam. 
De S.O. was hem op 't spoor gekomen en 

hield hem aan toen hij een auto, vol met 
levensmiddelen en wapenen, bestuurde. 
Hij werd meegenomen naar het Wolven· 
plein en op de gebruikelijke wijze "ver·
hoord". Zijn handen werden geboeid en zo 

• werd hij uiteindelijk in een cel gesmeten.
Ondanks de gevolgen van het "verhoor",
zag hij kans het verbindingskettinkje tus
sen de beide hand.en kapot te krijgen. Toen
hij de volgende dag voor een nieuw "ver·

--hoor" gehaald werd, hield hij evenwel net·
jes z'n handen tegen elkaar en liep rustig
mee met den officier, die hem begeleidde.
Het oude gebouw heeft vele gangen en

trapjes en de weg naar de "verhoorkamer" 
was lang. Zo waren zij reeds verschillen· 
de gangen doorgelopen toen ze een open
staande deur passeerde, die doorzicht gaf 
op de binnenplaats. Even verder moes,en
zij weer een trapje op en de jongeman deed
voor het opgaan een stap opzij om met
alle beleefdheid, den officier voor te laten
gaan. En zie, deze "trapte" erin en ging 
het eerst de trap op. Z'n gevangene wacht
te niet af tot hij boven was, doch maakte 
meteen rechtsomkeert en holde naar de
open deur, ging deze door en holde de 
binnenplaats op. De officier had gauw ge
noeg z'n vergissing bemerkt en liep hem 
zo vlug mogelijk met de revolver in zijn 
hand, achter na. Toen hij hem op de binnen
plaats weer in het zicht kreeg, trachtte hij
'm neer te schieten, doch wonder boven
wonder misten .de acht -schoten, op een on
beduidend schampschot op één der duimen
van den gevangene na, alle hun doel. Met
een tegenwoordigheid van geest, een KP-er 
eigen, realiseerde de gevangene zich dat
de revolver na het achtste schot leeg moest
zijn. Hij draaide zich om en kwam op den
officier af, die . . . . zo hard als hij kon aan 
de haal ging. 
Nu, de achtervolgde, die plotseling achter
volger was geworden, heeft niet uitgevist
waarheen de offivier vluchtte. Zo vlug als
hij kon is hij over de hoge muur, welke de
gevangenis omgeeft, geklommen, om bij
een bevriende relatie enigszins tot rust te
komen. De volgende ag vertrok hij in 
politie-uniform weer naar Hilversum. 
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III. 

De mannen in uniform voor de ingang van 
het Huis van Bewaring laten zich niet lang 
noden om binnen te treden. Doch eerst 
moeten de "Arrestanten" naar binnen. Een 
paar duwen in de rug horen daarbij. De 
portiers hebben niet de minste argwaan. 
roe eerste sluit de geopende deuren weer 

· zorgvuldig dicht, waarna de tweede het
gezelschap door het geblindeerde hek in 
het tweede apartement laat. Dan ligt de 
weg naar het bureau open. De beide "poli
tiemannen" nemen één der arrestanten mee 
het bureau binnen. De beide anderen wor
den in de hoede van de portiers achterge-
1a •en. -: 
Nauwelijks echter is de groep van drie het 
bureau binnengewandeld ,of de bordjes
worden verhangen. De "blaffers" komen te
voorschijn, .,Handen omhoog" klinkt het ge
biedend.
De jongens, die in het plantsoen onder het 
raam van het administratielokaal gedoken 
zitten, horen gnuivend hoe het plan slaagt. 
Nog enkele ogenblikken en ze zullen kun
nen binnenwandelen.
De portiers worden ontwapend_ en gefouil
leerd. Zij moeten op hun post blijven om op
elk gewenst ogenblik de opdrachten uit te
voeren, die hun verstrekt zullen worden.
In het administratiekantoor wordt het per
soneel in de rechterhoek van het bureau 
met het gezicht tegen de muur geplaatst.
De administrateur moet zijn plaats aan de
telefoon weer innemen. Wim en Jelle bren
gen hem aan het verstand, dat hij precies 
te doen en te laten heeft wat hem bevolen 
wordt. Jelle en Berend worden belast met 
de verdere bewaking van !:iet bureauper
soneel en Arie krijgt de meegebrachtè wit
te zak om alle registers er zorgvuldig in 
te doen verdwijnen. Het rustig optreden 
brengt het personeel al spoedig tot kalmte.
De administrateur geeft zelfs aanwijzingen
omtrent de bescheiden, die van belang kun
nen zijn. 
Wim heeft intussen zijn licht opgestoken bij
de portiers. Zij delen mede, dat er zich geen
Duitsers in het gebo1tw bevinden en dat
de Adjunct-directeur in de Bijz. Strafgevan
genis is. 
Dan is het gro.te ogenblik gekomen, waarop 
Wim den eersten portier opdracht geeft de 
poort te ontsluiten. Geruisloos - alle man
nen lopen op rubber schoeisel - komen de
14 KP-ers, die in het plantsoen hebben lig
gen wachten, binnen. Vanzelfsprekend ge
beurt dat allemaal in het diepste donker. 
Dan sluit de poort zich weer 'en kan met 
de verdere uitvoering der plannen een aan
vang worden gemaakt. Ieder weet precies 
wat hem te doen staat •en alles verloopt 
"geheel volgens plan", zodat er niet veel
woorden behoeven te worden vuilgemaakt.
Eerste opdracht is den dienstdoenden bri
gadier onschadelijk te maken, Deze werkt,
zonder het te willen, in alle opzichten mee. 
De bedoeling is hem door den administra
teur t__e laten opbellen, doch hij komt eige. 
ner beweging uit de vleugel naar voren,
omdat hij even van de W.C. gebruik wilde 
mak.en. Wim pakt hem niet al te zacht in 
zijn kraag, omdat dit heerschap in een niet 
al te beste reuk staat. Hij mag netjes met 
zijn handjes in de hoogte naast het gezel
schap op het kantoor komen staan. 

OE<j;;e.-,;; KNOKPLOE�En

Un. DE GEVAf'IGENll TE

Zes man, te weten Arie, Frits, John, Theo, 
Klaas en Piet S. blijven in de gang achter 
om te kunnen ingrijpen als er iets mis 
mocht gaan. 
De tweede portier ontvangt nu opdracht 
de derde en voorlaatste deur te openen. 
Hier stellen de 11 KP-ers, die verder het 
gebouw in zullen gaan zich op, om bij het 
eerste sein van Piet Kramer de vierde deur, 
die niet .op slot is, te passeren en de wach· 
ten te overmeesteren. Wim en Henkie knap-
pen dit zonder moeite -op. 
Alles gaat prima. Ieder weet precies welke 
post voor zijn rekening komt, Chris en Hans 
zijn verantwoordelijk voor de vijf gevan
genen in de cellen van de linkerbeneden
vleugel. Jodocus moet zorgen, dat de zeven 
beneden rechts in vrijheid komen. Op àe 
eerste étage links moeten acht mannen be
vrijd worden uit de mannenzalen; daar
voor zorgt Gerard. Rechts op dezelfde étage 
zitten er nog twee in de cellen: zij komen 
voor rekening van Marten. De tweede étage 
is voor Johan, Eppie en Anton. Johan moet 
zeven mannen van de zalen links halen. 
Eppie en Anton zien zich tot taak gesteld 
elf vrouwen van de vrouwenafdeling, wel
ke zich rechts bevindt, te halen. 
Om paniek onder de medegevangenen, die 
niet bevrijd worden, te voorkomen, moet 
-zoveel mogelijk worden gebruik gemaakt 
van de bewakers. Zij moeten de mensen uit 
de cellen en zalen halen, zodat alles met 
zo weinig mogelijk gerucht gaat. 
Gerard en Marten hebben op de eerste 
étage enige moeite. Een ·der beide bewakers 
tracht namelijk te vluchten naar de begane 
grond. Wanneer hij echter een dreigend pis
tool op zich gericht ziet, komt hij tot an· 
dere gedachten en volvoert de hem gegeven 
opdracht. 
Inmiddels bellen Johan en Eppie op de 
tweede verdieping aan bij de Vrouwenaf
deling. De bewaakster schrikt erg als haar 
een pistool onder de neus geduwd wordt. 
Doch als zij wat tot kalmte gekomen is, 
kan zij de nummers van de zalen opgeven, 
waar zich de dames bevinden. De zenu
wen spelen haar daarbij echter nog al eens 
parten, zodat ze zich enkele malen ver
gist. Doch als zij de vrouwen moet gaan 
halen komt ze er zozeer in, dat ze zelfs 
vraagt of een dame, die niet op het lijstje 
voorkomt, ook niet in aanmerking komt. 
Dat is helaas niet het geval. Even later 
moet zelfs één der dames, die met twee an
dere komt aangewandeld, worden terugge
zonden, omdat ook zij niet op het lijstje 
staat. Het is hard, maar orders zijn orders. 
En het plan mag niet mislukken, om dat 
er iets niet klopt. 
.Aiîe gevangenen verzamelen zich in de 
gang op de begane grond. Het is ontroe
rend de reacties der bevrijden te zien. Een 
vrouw wordt de emotie te sterk; zij moet 
door haar medebevrijden... worden onder
steund. Er zijn er, die hun bevrijders willen 
omarmen en geen woorden kunnen vinden 
voor hun dank. Madr daaraan wordt snel 
een einde gemaakt. Ieder moet vol aandactt 
luisteren naar de instructies, die worden 
gegeven. Als de vrouwen · in de beneden· 
gang aankomen, hebben de mannen hun in· 
structies al gekregen. 
Terwijl op de verschillende verdiepingen de 
gevangenen bevrijd werden is beneden in
middels de adjunctdirecteur in verzeker
de bewaring gesteld. 

De administrateur heeft hem in de B.S.G. 
moeten opbellen en op volkomen normale 
toon heeft hij "de Baas" medegedeeld, dat
er enkele Duitse officieren waren om hem 
te spreken. Bij de deur, die toegang geeft 
tot de binnenplaats, waarlangs de direc
teur zal moeten komen is Chris, gewapend 
met een Sten en een Walther op post gezet. 
De bewaker, die de sleutels van de deur 
heeft, staat onder zijn toezicht. Zodra het 
telefoongesprek heeft plaats gehad stellen 
Wim en Hans zich bij hem op. Het duurt 
niet lang of er wordt aan de buitenzijde 
een sleutel in het slot gestoken en de ad
junctdirecteur treedt binnen. Hij wordt on
middellijk overrompeld en ontwapend. Het 
is een kolfje naar Wims hand. Het is een 
wat late Sint Nicolaas-verrassing voor den 
adjunct, maar een verrassing is het zeker. 
Hij weet zelfs nog te verklaren, dat hij 
een goed Nederlander is, wat door Wim 
beantwoord wordt met een serie gummi· 
stokslagen. De· man simuleert, dat hij niet 
verder kan lopen, doch als hij bemerkt, dat 
hij van hetzelfde laken een tweede pak 
aangemeten -krijgt, kiest hij eieren vpor 
zijn geld en hoewel jammerend, gaat hij 
de weg naar het bureau. Tijdens zijn mars 
heeft hij nog gelegenheid om te zien hoe 
zijn gevangenen een erewacht vormen. 
Alles is thans klaar voor de laatste acte. 
De beide gevangenen uit de B.S.G., twee 
belangrijke figuren, waar het voor een goed 
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deel om gaat, moeten nog komen. De ad· 
ministrateur heeft al tot tweemaal toe tele
fonisch contact gezocht met den brigadier 
in de B.S.G. en hem opdracht' gegeven de 
beide mannen te laten brengen, daar er 
enkele SD-officieren zijn, die hen dringend 
een verhoor moeten afnemen. Doch het 
geduld wordt op een schier eindeloze proef, 
gesteld. Aan de andere zijde wordt mede· 
gedeeld, dat ze in aantocht zijn. 
Tot nu toe is alles zo volkomen volgens het 
schema verlopen, dat het haast angstig is. 
Zal er nu een kink in de kabel komen en 
moeten er nog speciale maatregelen wor· 
den getroffen om de beide gevangenen uit 
de B.S.G. te gaan halen? 
De gedachte daaraan wordt plotseling ver· 
drongen door een andere. 
Luid en dringend laat de electrische bel 
zich horen. Het luikje wordt geopend en 
even later komt één van de mensen bin
nen met de mededeling, dat de SD aan de 
poort staat. 
Het is doodstil geworden als de bel ge
klonken heeft, doch wanneer bekend 
wordt, dat de SD buiten staat maakt zich 
een hevige ontsteltenis van de gevangenen 
meester. Zullen ze nu in het gezicht van de 
vrijheid weer moeten terug keren naar hun 
cellen? Zullen de martelingen en de o�t
beringen opnieuw een aanvang nemen? En 
welke straffen zullen er na deze poging 
worden uitgedacht? Beteekent dat, dat ze 
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zeer binnenkort naar één of ander concen
tratiekamp zullen worden overgebrachU 
Er moet snel gehandeld worden. Piet Kra
mer beveelt de gevangenen onmiddellijk 
zich uit de gang te verwijderen. Ze moeten 
in éie wachtkamer en de zijlokalen. De KP· 1 
ers worden opgesteld achter de tweede 
deur, die niet g'esloten wordt, zodat ze on· 
middellijk zullen kunnen bijspringen wan· 
neer dit nodig mocht blijken - Wim en de 
beide politiemannen posteren zich in het 
voorportaal. 
Er wordt gezocht naar het knopje van het 
licht. Doch het is niet te vinden. De admi
nistrateur wordt erbij gehaald, doch hij be
weert het niet te weten. Gelukkig ontdekt 
één van de jongens het inmiddels. 
Buiten raakt het geduld van de SD-ers uit
geput. Er wordt gevloekt en gefoeterd. 
Nog even geduld, heren. Het zal altijd nog 
te vroeg blijken als de deur opengaat. Maar 

_ gls ze dan niet anders willen, vooruit dan 
maar, 
Het licht flitst aan, de deuren gaan met een 
zwaai open, Gerard en Piet Kramer stormen 
naar buiten en dwingen de heren, met in 
iedere hand 'n pistool, binnen te komen, zij 
kunnen geen enkele kant uit, want de auto, 
waarmede ze gekomen zijn, staat pal ach
ter hun ruggen. Ze zijn volkomen over= 
rompeld. De één heeft de revolver nog in 
de hand, als hij het bureau wordt binnen· 
gebracht. Als hém bevolen wordt dat ding 
te laten vallen, haast hij zich aan dat be· 
vel gehóor te geven. Ook de drie arres
tanten, die zich - zij het onvrijwillig in 
het gezelschap van de heren bevonden -
kunnen binnenkomen. Ze zijn stom-ver· 
wonderd over zulk een ontvangst in het 
Huis van Bewaring. Een dergelijke · aan
komst hebben niet velen meegemaakt in de 
bezettingsjaren. Voorlopig echter zullen ze 
moeten blijven om het slot van het feest te 
kunnen bijwonen. 
Terwijl dit alles zich voor en in het Huis 
van Bewaring afspeelt verkeert de Dek
kingsploeg in ondragelijke spanning. De 
jongens hebben de auto met de SD de 

_ oprit zien binnenrijden en ze weten niet wat 
daarna gebeurt. Ze hebben echter order 
niets te ondernemen zonder een directe 
opdracht. De commandant van deze ploeg, 
Harry, begeeft zich op het gevangenister
rein en met de zakdoek als geluiddemper 
voor de pistoolloop wacht hij, om, in ge
val het één van de SD-ers zou mogen ge
lukken naar buiten te komen hem onmid· 
dellijk neer te leggen. Dat blijkt echter niet 
nodig. De dekkingsploeg behoeft niet in 
actie te komen. Overigens is ook het tele
fonisch contact niet verwaarloosd. Op de 
Telefooncentrale : heeft een ander de post 
van Jan en Theo ingenomen. De beide laat· 
sten zijn naar het instructiepand aan de 
Grachtswal gekomen en onderhouden van, 
daar het contact met de centrale, om bij 
het geringste alarm onmiddellijk te kunnen 
waarschuwen. 
De SD-ers worden inmiddels ontdaan van 
alles wat voor de KP bij een volgende ge
legenheid van nut kan zijn. De uniformen 
worden netje ingepakt om straks te kun· 
nen worden meegenomen om bij voorko· 
mende gelegenheden te gebruiken. Wel
dra staan ze letterlijk en figuurlijk in hun 
hemmetje. 
Nog steeds echter is het sluitstuk van de 
bevrijding niet voltooid. Men heeft nu 
reeds twintig minuten gewacht en nog zijn 
de bewakers uit de B.S.G. niet aangeko· 
men. Ten derde male krijgt de administra· 
teur opdracht telefonisch het misnoegen 
van de wachtende SD;officieren kenbaar 
te maken. Hij doet het voortreffelijk. 
"De heren staan hier te vloeken van 
kwaadheid. Kan die zaak nu niet wat vlot
ter geregeld worden?" 
Ten derde male komt het antwoord, dat 
de heren onderweg zijn. 
Wat is de reden van dit lange uitblijven? 

lEKBUIS 

Ik weet niet welke woorden ik zal ge
bruiken om uit te drukken de gevoelens, 
welke me op de Landdag der LO·LKP 
vervulden. Helaas was ik aanwezig als 
weduwe van één uwer gevallen kame· 
raden der LO. Hoe zielsgraag had ik 
daar gestaan naast mijn ·man die zo met 
hart en ziel streed voor de goede zaak, 
er alles voor over had, z'n prettige 
werkkring, zijn nachtrust dikwijls en 
toen het moest ook het liefste wat hij op 
aarde had, zijn vrouw en kinderen. Maar 
nu is hij in heerlijkheid, geen aardse on
derscheiding heeft hij meer van node, 
·daar hij uit de handen van zijn Hemel·
sen Koning de onverderfelijke kroon
ontving en het leed en teleurstelling van
deze aarde niet meer hoefde zien. Die 
dag echter heb ik - ondanks mijn grote
verdriet, dat nu des te sterker was, daar
ik er zovelen zag, die, in even groot ge
vaar verkeerd hebben als mijn man - nu 
toch mogen beleven, dat het Vaderland,
waarvoor wij allen in min of meerdere
/mate gestreden hebben, bevrijd is van
den wreden tyran. Die dag heeft me
veel moois geschonken. De gedaëhte al·
léén al, dat ik nu al die dappere kerels
van dichtbij mocht zien, in die sfeer

- mocht zijn van trouw en kameraadschap
verheugde me zeer.
En nu vond ik: het ene wat toch nodig
is, wil ons arme, tobbende Vaderland
er bovenop komen dit is: terug naar den
God der vaad'ren, weer knielen voor

den God, die ons gemaakt heeft en al· 
leen beschermen en sterken kan. Er is
nog hoop voor ons land, nog is er een
(zij het een klein deel), dat de knie buigt
voor God, naar Zijn wil vraagt en in 
Zijn kracht grote daden doet (denk aan 
het schitterende gedicht, dat A. den 
Doolaard zo mooi voordroeg: in Uw 
naam heb ik .... ) 
Zolang deze illegaliteit, zoals op de ge·
passeerde Landdag, nog naar God
vraagt, Zijn eer zoekt, en eerbiedig om
Zijn zegen vraagt over werk en samen
komst, zolang is de ex-illegaliteit nodig
vo9r land en volk, dus altijd, niet alleen 
als we aan de.. weg timmeren, maar
oolt als we. weer ieder ons weegs moe
ten gaan. Daar ik in de afgelopen jaren 
mijn man, waar ik kon, heb bijgestaan en 
geholpen, ja, daar ik nu mijn man verte
genwoordig, zou ik U willen vragen, vol
gend jaar D.V. weer een Landdag 14;! hou
den, weer elkaar zien en elkaar bemoe·
digen, ons bezinnen en zoeken naar
nieuwe wegen, die we gaan moeten.
Zeker niet als "kaste" of politieke partij,
maar als dat deel van het volk, waqr
ieder kan toetreden en zich bij scharen, 
als het gaat om het lieve Vaderland, 
waar mijn liefste zijn mooie jonge leven 
voor gegeven heeft en alzo ons een
plicht ople-gt om dubbel getrouw te zijn 
ondanks teleurstellingen. Ik als weduwe 
van één Uwer dank jullie voor de zorg, 
waarmee jullie ons omringen. En nu zou 
ik dit nog willen vragen: Denk in het
bijzonder aan 'de kinderen van je geval·
len kameraden. Zij toch zijn zo vreselijk 
arm geworden. Een vader is zo'n rijk 
bezit, zo'n vader, die alles kan, alles 
vreet en alles durft. Is er in Uw omge
ving zo'n jongen of meisje, och neem ze 
eens mee op Uw fiets, ga er eens mee 
vissen of voetballen, U weet wel, al die 
dingen, die "Vader" met je doet en die 
de zorgzaaID6te moeder niet kan geven.
Zoudt U dit laatste niet eens op een ge·
schikt moment ergens kunnen bepraten?
Hartelijk dankend voor Uw aandacht en
vriendschap verblijf ik,

Hoogachtend, 

Een weduwe van een gevallen L01er. 



W1NTf RMULP ..... • • EREPLICMT. 

In Eindhoven woont een vrouw. In 1944 woonde ze er ook al, met haar twee 
kinderen. Nu heeft ze er drie. Vaak zit ze, met haar jongste op de schoot, te 
star<!n. Wat moet er van hem en zijn twee zusjes worden? En d,ln gaan haar 

- gedachten terug, eerst met een sprong twee jaar. Dan met moeizame trage
stappen keert ze weer naar het heden: de zorgen volle dagen van vandaag,
morgen, overmorgen. ,
'Jlet leek zo mooi. De Duitsers hàdden het land overweldigd. Jan, die stuur
man op de grote vaart was, had niet weg kunnen kqpien. De eerste week na
de bevrijding al, hadden zij samen ernstig gepraat: ,,De mof wil ons land
er onder hebben, vrouw", had hij gezegd, niet alleen lichamelijk, maar vooral
geestelijk. Toen zijn ze samen gaan vecbten. Eerst, door te weinig routine en
hulp, /enzaam, vaak onvoorzichtig. Langzamerhand komt er lijn in de zaak.
Ze krijgen contacten, deze worden groepen. De groepen vormen zich tot
organisaties en de L.O., de K.P.'s ontstaan. De twee vechten door, verraad
en arrestaties in hun vriendenkring overlevend. Zij werkt nu niet meer
actief mee, in 1944. Het derde kindje begint zijn komst te melden. - Hij wordt
lid van een "vliegende K.P." Nu ontvangt zij bericht van hem uit Gronip.
gen, dan is in Arnhem een kraak gebeurd, waar hij aan meewerkte. Uit
Haarlem komt ook bericht. Een slecht bericht ...... Neen, niet aan denken.
Maar dergelijke gedachten kun je nïet stopzetten. Jan gearreste.erd. In de val
gelopen, door de kletspraatjes van een "goed" Nedérlander. Jan gemarteld,
maar ook. ..... Jan heeft niet gepraat. Vier weken me,ettelijke verhoren. Toen
is hij neergeschoten, als een hond. De gedachten gaan verder. De bevrijding
kwam, die voor haar maar gedeeltelijk was. Jan was er toch niet meer! En
dan: wat moest ze nu doen, met drie peuters?
De spaarduitjes had ze maar opgeteerd, na de arrestatie van Jan. Steun aan
nemen, die haar door Jan's vrienden was aangeboden, kon ze eenvoudig. niet.
Het land was bevrijd, maar zij? Ze bad.
Ze bad, zoals ze al zo vaak gedaan had, tot den Enige, Die redding kon
brengen. Haar geld minderde...... en de kinderen kostten zo veel, _het leven 
was duur ...... God brengt hulp. 
Op een avond wordt er gebeld. Herman, een goede vriend van Jan. Samen 
praten ze heel rustig over alles wat achter hen ligt. En dan...... oh, mijn 
God, is het waar? 
"Maak je geen zorgen", klinkt de stem van Herman door haar verwarde 
gedachten. ,,En denk niet dat het een aalmoes is. Beschouw dit als een ver
zekeringsuitkering. Jan en jij hebben ervoor gewerkt...... en Jan heeft ervoor 
betaald ...... " 

,,Ons volk, de mensen, waarvoor hij gestorven i_s, de regering, allen zijn ervan overtuigd, dat jij en je kinde
ren het je leven lang zo moet blijven hebben, zoals dat geweest zou zijn als Jan er nog was. Heus, beschouw 
jij en al, die andere vrouwen de Stichting als de gezamenlijke echtgenoot, die voor je zorgt. Je man vond het 
toch ook fijn, voor jou en de kinderen te mogen en kunnen zorgen!. ..... " 
Ze zit weer alleen. De Stichting. De Stichting 1940-'45 is door God aangewezen, als verhoring van haar Gebed. 
En ze dankt ..... . 
De bombast van "Winterhulp is ereplicht", die Jan 's vrouw en zo vele anderen in de zorgen dompelde�,
is voorbij. De ereplicht bestaat nog, maar nu werkelijk. Geen propaganda-geschreeuw, maar, als een schuld, d�e
op iederen illegalen werker ligt. Neen, ook op de slappelingen, de neutralen, ja zelfs op de provocateurs, die 
nog vrij rond lopen, op heel ons volk rust deze schuld. Aan U, lezers _van De Zwerver, wordt het laatste woord 
gelaten...... en de daad! 

dLMEN 
Het was een goede gedachte van de LO-ers 
in Almen om alle onderduikers, die daar in de 
bezettingstijd geweest wqren, nog eens bijeen 
te roepen voor een reunie, van Vrijdag 5-
Maandag 8 Juli. 
Het is niet goed, dat zij die lief en leed in de 
jaren van bezetting met elkaar gedeeld heb
ben, thans in het geheel niet meer naar el
kaar omzien. Zo ontving Almen dan ongeveer 
100 principiële onderduikers, die met hun 
vrouwen of verloofden uitgenodigd waren, 
om in deze schitterende omgeving van de 
Achterhoek nog eens stil te staan bij alles wat 
onder leiding van den Huuneboer geschied 
was. 
Zij, die dit onderduiken meegemaakt hebben, 
weten wat de jaren van afzondering van de 
eigen vertrouwde kring bete_kend hebben. 
Een vreemde omgeving, vreemde mensen, 
veel geheimzinnigheid, dat is het eerste wat 
de onderduiker ervoer. Dan kwamen ze in 
een gezin terecht, meestal op een boerderij. 
Ze werden er hartelijk ontvangen, maar er 
waren geen aanknopingspunten, zodat ze er 
zich de eerste week nog erg vreemd voelden. 

De meeste boeren begrepen al heel gauw, hoe 
gevaarlijk dit onderduiken is, wanneer men 
er werkeloos bij moet blijven. Daarom wer: 
den de onderduikers snel aan het werk gezet 
om piekeren te voorkomen en om hen het ge
voel te geven, dat zij geen genadebrood, aten. 
En langzamerhand werd dan zo de onderdui
ker opgenomen in ,de kleinere gemeenschap 
van het gezin en in de grotere van het dorp, 
de kerk, de verenigingen, enz. 
Zij, die dit werkelijk beleefd hebben zullen 
altijd op een onvergetelijk mooie tijd blijven 
terugzien, ondanks alle spanningen en geva
ren. Mooi vooral wanneer de onderduikers
tijd doorgebracht werd in het dorp, b.v. bij 
den boer. Een stadsmens krijgt zo'n kans niet 
meer in zijn leven en het is goed voor de 
toekomst van het Nederlandse volk, dat tien
duizenden jongens uit de stad dat gave, har
monieuze leven ver van alle gejaag en op
pervlakkig vermaak, hebben meegemaakt. 
Niet in de stad, maar juist op het platteland 
leert men de werkelijke kracht van ons volk 
kennen. 
Wij raden ook de andere onderduik�rs aan 
het contact met hun onderduikdorp niet te 
verliezen, maar regelmatig en zo mogelijk zo 
nu en dan gezamenlijk de oude banden ter 
plaatse nog eens te verste;vigen. 

H. v. R.

"W'IE HELPT.? 

.,Ex-illegaal van middelbare leeftijd zoe� 
plaats als .,.kindermeisje. Jarenlang bij het 
onderwijs werkzaam geweest en kan dus 
goed met zuigelingen omgaan . 
Op grond van ondergane behandeling moet 
hij aannemen, dat hij nu geheel ongeschikt 
is voor het onderwijs. 

Hij is in het bezit van: 

1. Legitimatie L.O.

2. Legitimatie K.P.

3. Dankbetuiging van het D.G.B.R. voor
belangrijke diensten den lande bewezen
bij de P.O.D.

4. Nog een dankbetuiging van het D.G.B.R.
voor belangrijke diensten den lande be
wezen bij de PO.D.

5. Dankbetuiging van de S.S. voor ver
leende hulp aan hun personeel.

6. Certificaat van het Awardsbureau te
Wassenaar voor verleende hulp aan ge
allieerden.

7. Een heel stel mondelinge beloften van
M.G. en D.G.B.R.

8. Een mondelinge verklaring van Mr. A.
J. Meyer te Alphen a. d. Rijn en Ir. H.
van Riessen te Amsterdam, dat er toch
iets aan dit geval moet worden gedaan.

9. Akte Engels M.O. zodat hij zuigelingen
reeds van hun prille jeugd Engels kan -
onderwijzen en ze dus later de beste
kansen hebben om met een Canadees te
trouwen.

Heeft zelf kinderen, is dus bekend met
luierbehandeling, zowel het omdoen als
de was ervan.

Brieven onder motto:

,;De illegaliteit is de scbuld van alles•.

(Dit wordt als motto gekozen, omdat dit
met nog meer liefelijkheden steller dezes
naar het hoofd werd gegooid door Mr.
Stadig te Amersfoort, Bestuurslid van
Bijz. Scholen aldaar, Lid van het Best.
van de Bond van Bijz. Scholen voor
U.L.0.) zo spoedig mogelijk aan het
Bureau van dit Blad."

JIFm U Nocr.1 
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GRADUS ANTONIUS GERRITSEN 
(Gerrit) 

yradus Ant-onius yerritsen ( yerrit), wacht
meester der Kon. Marechaussee, geboren te 
Arnhem 19 Juli 1917. Gefusilleerd op 10 Sep
tember 1944 te Breda. 
Als wij aa"n Gerrit terugdenken, zoals wij hem 
gekend hebben met zijn onwankelbaar geloof 
in een betere toekomst en aan zijn oprechte, 
trouwe kameraadschap als collega en medestrij
der in de bittere strijd tegen de verdrukten, 
gaat er een gevoel van diep ontzag en wee
moed door ons heen. 
Reeds begin 1943 stond hij aangetreden in de 
gelederen der LO, niet uit zucht naar avontuur, 
maar omdat hij als wachtmeester van een wa
pen, dat van oudsher een keurkorps van het 
Oranjehuis genoemd kan worden, het zijn plicht 
achtte in de grote strijd voor recht en vrijheid 
zijn aandeel hierin te nemen. Aangezien zijn 
beroep dit enigszins vergemakkelijkte, droeg hij 
dit aandeel dan ook bij aan de Nederlands
Belgische grens, t.w. Baarle-Nassau. 
Hij onderhield aldaar de pilotenlijn van Neder
land naar België en hielp met de transporten 
van neergeschoten geallieerde vliegers, alsmede 
van belangrijke illegale personen over de grens. 
Vele malen heeft hij dit werk mogen doen doch 
in het gezicht van de vrijheid, n 1. to�n de 
geallieerde legers Antwerpen genaderd waren, 
achterhaalde hem laf verraad en werd hij op 
7 September 1944 te Baarle-Nassau door de 
SD gearresteerd. 
Na marteling in gevangenschap en in het aan
gezicht van de Duitse geweerlopen, bleef, hij 
nog getrouw aan zijn onwankelbaar besluit, het 
stilzwijgen te bewaren over de namen der con
tactpersonen in Nederland. 
Hij werd daarvoor dan ook zonder vorm van 
proces drie da,gen nadien gefusilleerd op de 
Schiethei te Breda. Hij st-ierf voor ons, opdat 
het belangrijke werk koa worden voortgezet en 
wij allen in een vrij land weer zouden kunnen 
leven. Moge zijn strijden en lijden ons allen tot 
voorbeeld zijn en zijn naaste verwanten zich 
troosten met de gedachte, dat hij is geweest 
een man van eer en hij getrouw was tot in de 
dood voor de zaak der vrijheid en gerechtig
heid. 

' -

MARIA JOSEPHA VER�EVEN 
(Miet) 

Maria Josepha Verhoeven (Miet) echtgenote 
van Hugo Cornelissen, geboren te Hoogstraten 
(B), 30 November 1898. Gefusilleerd op 10 
September 1944 te Breda. Alhoewel zij Moe
der was van een gelukki$ gezin met vele kin
deren, en in Baarle-Hertog met haar man een 
goed renderende zaak had, voelde Miet - zo
als ze daar alom genoemd werd - zich sterk 
aangetrokken voor de grote strijd tegen den 
gehaten bezetter. 
Reeds in de vorige oorlog had zij in België vele 
onderscheidingen verworven, voor haar moe
dige strijd tegen den verdrukker. Ook nu stond 
zij aangetreden in het verzet tegen den nog 
bruten en meedogenlozen vijand. Aangezien zij 
wijd en zijd bekend stond in België en alom 
relaties had, was zij steeds behulpzaam met 
de transporten van geallieerde vliegers in België, 
meestal naar Antwerpen. Zij deed dit altijd met 
volle · overgave en . strijdvaardigheid. Ook zij 
werd door verraad van het allerlaagste soort 
achterhaald en gearresteerd in de nacht van 7 
September 1944. Na ontzettende mishandeling 
en met de dood voor ogen, bleef zij trouw aan 
haar idealen. Zij zweeg, opdat haar man, kin
deren, en vrienden in vrijheid zouden leven. 
Daarmee behaalde zij de overwinning op den 
barbaarsen vijand. Dat zij de overwinning be
haald had, bleek wèl uit het feit, dat de Duit
ser zijn woede op haar ontzielde lichaam nog 
moest koelen en haar en haar beide mede
slachtoffers geheel ontkleed op een plank ge
bonden naar Baarle-Nassau terugbracht en ten 
aanschouwe van iedereen, de mishandelde 
lichamen op straat neerlegde. Dat haar naaste 
verwanten zich mogen bedenken aan het voor
beeld van het offer, dat zij met de liefde van 
een moeder, een echte moeder heeft gegeven. 

Vergeefs gestreden? 

ADRIANUS THEODORUS 

JOHANNES VAN GESTEL 

(Eduard) 

Adrianus Theodorus Johannes van Gestel 
(Eduard), wachtmeester der Kon. Marechaus
see, geboren te Eindhoven, 18 Januari 1916, 
gefusilleerd 10 September 1944 te Breda. 
Afkomstig uit Eindhoven, dus een echte Zui
derling, met zijn onwankelbaar geloof in Jezus 
Christus, den zoon van God, heeft hij Diens 

'Wil tot het uiterste volbracht. Wij gedenken 
hem daarom met diep ontzag en eerbied. Als 
plaatselijk leider der L.O. te Baarle-Nassau, 
stond hij bij zijn illegale vrienden en collega's 
bekend als-. een oprecht en trouw kameraad. 
Steeds ber.eid anderen behulpz11am te ;zijn, 
wanneer zij zich in nood bevonden. Hij maakte 
zich speciaal zeer verdienstelijk, door het or
ganisèren van transporten van geallieerde vlie
gers, onderbrengen en verzorgen van onder
duikers, verzorging van valse papieren, zowel 
Belgische als Nederland�e en het organiseren 
van overvallen op geld.ransporten om de mid
delen te verkrijgen teneinde illegale vrienden, 
welke in het buitenland in gevangenschap wa
ren gebracht los te kunnen kopen. Hij stond 
steeds in nauw contact met de Witte Brigade 
uit België. Dit is echter zijn noodlot geworden, 
Laf verraad bracht hem op 7 September 1944 
in gevangenschap. Als vader van een pasge
boren kind heeft hij de bittere strijd om te zwij
gen tot zijn dood gestreden en de wil van zijn 
God volbracht. Dat hij daarom nu voor God 
moge juichen. 
Zijn vrouw en naaste verwanten zij tot troost, 
dat hij niet alleen was een soldaat van Vader
land en Vorstin, maar bovenal een soldaat van 
Jezus Christus. 

/ 

Namens Bernhard en vrienden 
(L. 0. Chaam). 

Ik weet niet of 't wel goèd was om te sterven 
o vriend, wiens lichaam hier te rusten ligt;

Uit wraak ga ik dit lied niet schrijven 
voor jou, hier rustend in des aardes schoot, 
maar laat mijn volk toch gaan begrijpen 't is makk'lijk om te midden van deez' scherven

tot je te zeggen: vriend, je deed je plicht.

Maar waar is 't recht, waarvoor je hebt gestreden 
in welke strijd God Zelf je eens de ogen sloot; -

de vijand, die jouw werk eens heeft vertreden 
aanschouwt in vreugde en vrijheid weer het morgenrood. 

• 

dat haar recht betaald moest worden met jouw dood. 

Zullen al die stille graven straks gaan spreken 
wanneer het recht nog langer wordt verkracht? 
Het bloed opnieuw deez' aarde gaan doorweken 
nu het recht weer -..yijken gaat voor macht . . .  ? 

Harm. de Jong . 



ADVERTENTIES 
Wilt U briev.e.n op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
,,De· Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam�C.? 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dus 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
tt sluiten, 

V e r l o o f d :
DIETE DE VRIES 

en 
JAAP v. d. MEER (Jaap Il) 

Rijs, 
Oudega HON 34. 6 Juli 1946 

NOODKREET. Welk sociaal-voelende jonge vrouw 
of weduwe, wil in klein gezin van LO-er (ex
Buchenwalder) te Meppel, waar de moeder her
steld is van een langdurige ziekte maar haar taak 
niet alleen kan en mag verrichten, de helpende 
hand bieden. Gezellig tehuis en behoorlijk salaris. 
Brieven onder nr. 207 a. d. blad. 

1 Jaar Vught en 1 jaar Dachau, zijn mijn zaak 
niet ten goede gekomen Nu heb ik voor de snelle 
wederopbouw van mijn zaak, een personen auto, 
of kleine bestelwagen nodig voor 6 weken. Wie 
kan mij hieraan helpen (d.w.z. huren) of een tip 
geven. Brieven onder nr. 208 a. d. blad. 

In de mobilisatie voor de oor!og lag in Venlo in 
de Frederik Hendrik-kazerne een soldaat, zekere: 
Broomans 

Even vóór de oorlog bracht hij iets bij een zekere 
familie en er is niets meer van hem gehoord. In 
een achtergelaten oud, ma.ar goed ho,rloge staat 
het monogram F.B. 
Wie kan ons inlichten omtrent de verblijfplaats 
van Broomans? Brieven onder nr. 209 a. d. blad. 

WIE HELPT HIER? Aan de zoom van het Hee
zerbosch, bij de Leenderheide, ligt boerderij "'.Het

'.J:'(uisven ", bestaande uit een flink woonhuis ·met 
nieuwe schuren. 60 H.A. land is hier in cultuur 
gebracht voor de oudste zoons van dezen Hol
landsen boer. 
Uit alles blijkt, dat dit het werk is van een vak
man, die hier nu alleen voor staat, met zijn nog 
te jonge kinderen. 
Zyn vier oudste jongens, KP-ers, keerden uit hun 
Duitse gevangenschap nooit terug. De enige nog 
op de boerderij gebleven ;zoon heeft dringend 
hulp nodig. Goede boerenzoons, die hier een 
levenspositie kunnen verwerven zijn hier nodig 
in dit Hervormde gezin. 
Het land ligt nu onbewerkt, een gemengd bedrijf, 
een stal met prachtvee, uitgestrekte roggevelden 
en aardappelland, 20 min. van Eindhoven verwij
derd. 
71/ie belpt bier? Jonge boerenzoons van Neder
land, schrijf aan de Stichting 1940-1945, District 
Eindhoven, Broekscheweg 12. 

WIE KAN 
fNUCliTINGEN VERSCl1AFFEN ? 

. ',, 
686 Nicolaas Jongenelen, wonende te Dongen 

(N.-Br.), geboren te Hulst, 24-7-'24. Over
ledene verbleef geruimen tijd in de gévange
nis te Scheveningen, alwaar hij gepoogd heeft 
te ontsnappen,- vermoedelijk vandaar overge
bracht naar Vught, daarna naar Neuengam
me, alwaar hij vennoedelijk is ontsnapt. Het 
Standesamt te Hamburg geeft door aan Mi
litair Gezag, Bureau Repatriëring afd. Cen
trale Registratie, dat op 12-12-'44 een 
ofl!iciële "Sterbe-Urkunde" werd opgem'aakt 
van Nicolaas Jongeneel wonende te Dongen, 
Holland. Die op 12-12-'44 aldaar is overle
dén aan longontsteking te Versen bij Mep
pen, arbeitslager. Begraven, Lag.er-Friedhof
Versen. 

/ 

...... in <le dolle Septemberdagen van '44 iemand 
uit Bloemendaal werd opgepakt, omdat hij een 
oranjeknop op zijn vlaggestok had? 

...... er in datzelfde Bloemendaal iemand, die 
slechts een nieuwe lijn aan zijn vlaggestok be
vestigde, gearresteerd werd, waarbij hem de 
woorden: ,,Die streken zullen we wel uit je krij
gen, vriend" toegevoegd werden; 

.. .... in het voormalige Oranjehotel te Scheven ins 
gen nog steeds de cejlen openstaan, niet om ge
vangenen erm, maar eruit te laten; 

gevangenen, die iets voor hun werk te halen 
hebben, dit zonder meer kunnen doen; 

...... iemand de SD opbelde, cif hij voor hulp bij 
een bevalling op straat mocht; 

...... hij ten antwoord kreeg, dat hij niet op straat 
mocht, zonder eerst papieren te halen; 

...... er bij het Bossche Tribunaal (Kamer· Hel
mond) geen enkele aanklacht tegen inwoners van 
Beek en Donk meer aanwezig is, alhoewel de 
plaatselijke Marechaussee -1 Yi jaar geleden reeds 
verschillende dossiers verstuurde, waarvan slechts 
enkele behandeld werden. 

...... daardoor het oud NSB-lid Janssen op een 
vergadering kon zeggen, dat er geen enkele klacht 
tegen hem was en dat hij illegaal werker was ge
weest; 

...... Janssen nu zelfs éandidaat is voor de gemeen
teraad. 

GOEDEREN IN BRUIKLEEN 

Verschillende oorlogs- en verzetsslachtoffers heb
ben na de bevrijding om in hun nood te voor
zien, de beschikking gekregen over huisraad van 
politieke delinquenten, die in een kamp waren 
geplaatst. Deze goederen waren in bruikleen ge. 
geven. 
Het komt nu niet zelden veor, dat Beheerinstitu
ten daarop in deze vorm terugkomen, dat zij 
huur gaan vragen of wel betaling, of wel terug
vordering der goederen eisen. 
Dit is daarom onjuist omdat er in dit verband nog 
geen regeling getroffen is. 
Bij een Koninklijk Besluit heeft de staat al deze 
goederen gevorderd en overgedragén aan de 
Stichting Politieke Delinquenten. Van terugvorde
ren, · betaling of het vragen van huur is nog geen 
sprake. De regeling di� in de toekomst getroffen 
zal worden, zal vermoedelijk zodanig zijn, dat 
de verrekening van de goederen in bruikleen (die 
dan dus over zouden gaan naar den gebruikende) 
zal geschieden via de Schade-Enquête-Commissie, 
waar een eis tot schadevergoeding van den bedoel
den gebruiker aanwezig is. 

RED. 

Comit� ,,ORANJE- HOTEL" 

Er is een comité gevormd tot stichting van een 
permanente gedachtenis aan - de talloze goede 
vaderlqnders, die in het "Oranjehotel" gevan
gen hebben gezeten en waarvan een groot deel 
voor het vuurpeloton is gevallen of in een con
centratiekamp het leven liet. Beoogd wordt een 
blijvende wijding te geven aan de z.g. ,,Doden
cellen" in de Ceilenbarakken te Scheveningen en 
het aa�engen van een gedenkteken aan de bui
tenzijde der gevangenis. Het voornemen is, op de 
wijding een ·bijeenkomst te doen volgen van oud
gevangenen van het "Oranjehotel". In het comité 
hebben verschillende autoriteiten en ex-politieke 
ge11.angenen zitting genomen. Het correspondentie
adres is: van Bleiswijkstraat 16, Den Haag. 
Zij, die met dit doel sympathiseren, worden uit
genodigd tot storting van een bijdrage op post
rekening nr. 105318 "Comité Oranjehotel". 

Voor de bovenste plank? 

* 

,.Mijn Kamp", gedichten uit het Concentra
tiekamp Amersfoort, door Anton v. d. Hoef. 

Een klein bundeltje rijmelarij in een omslag, dat aan ·een 
schoolschrift doet denk-en. Als je er even in bladert, op
zoek naar "gedichten" - zo wordt het immers aangekon
digd - dan komt al spoedig de neiging bU je op, het een 
eînd heen te slingeren. 
Gedichten hebben we er niet in kunnen ontdekken. En 
toch is er één ding, dat je niet loslaat. Dat is de felle reali
teit van het kampleven. Het rauwe, ruige, schaamteloze 
leven, slaat je uit dit boekje tegen. De schrijver heeft wel 
't open oog gehad, waarmee hij scherp zag wat zich rond 
hem afspeelde, maar hij miste het vermogen dit in een 
literair-verantwoorde vorm aan ons door te geven. De 
uitgever zou goed gedaan hebben er· tenminste enige 
taalkundige correcties en wat leestekens in aan te bren
gen. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kenniss�n ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 le Etage, Amstèrdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: ----··-·-·--···-··-·--·-··· ··-·-········-···· ... --···-·······-·-····-··-·-·····-·-···········------·-·-
Abonnementsgeld wordt per giro/postw issel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

.. 
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lANDRUKE ORQANIIATI' -- VClDR 

MUlP AAN. .ONDERDUIKERS 

In een vorig artikel (getiteld "De Zwerver") heb 
ik beloofd terug te komen op het probleem van 
het communisme, waarbij ik dan tevens zou aan
tonen, dat de behandeling daarvan niet van partij
politiek karakter behoeft te zijn. 
Ik zeg uitdrukkelijk het probleem van het commu
nisme en niet het probleem van de communisten. 
Het gaat ons namelijk niet om personen, maar om 
standpunten. En er moet een mogelijkheid zijn om 
zonder persoonlijk te kwetsen, meningen tegenover 
elkaar te stellen. Het is noodzakelijk dit te doen, 
omdat het in dit verband gaat om het zijn of niet
zijn van onze nationale zelfstandigheid en vrijheid, 
de zaken, waarvoor we vijf jaar lang gevochten 
hebben en die thans weer in het geding zijn. Het 
gaat ten overstaan van het communisme inderdaad 
om een grondslagen-conflict. 
Er moest in ons volk minder behoefte zijn om 
elkaar te bestrijden met kleine vitterijen en uit 
persoonlijke veten. 
Nu zal men misschien opmerken, dat ook in "De 
Zwerver" niet zelden de strijd tegen het commu
nisme met speldenprikken is gevoerd. Dat is on
juist. De feiten, die wij aanvoerden hangen nauw 
samen met het communistische standpunt. Waar 
wij op hamerden en zullen blijven hameren is de 
methode der communisten, zulks om de grondslag, 
waaruit die methode voortkomt, openbaar te maken. 
Die grondslag is hun ideaal, de dictatuur van het 
proletariaat, of moderner, de éénpartij "democratie". 
Alles wat de verwezenlijking van het ideaal dient,, 
is in dit communisme juist en geboden (stakingen, 
eenzijdige en verwrongen voorlichting, intimidatie, 
enz.). We komen daarop nog terug. 
De commw1isten moeten ons in dit opzicht niet 
misverstaan. Laat het nog eens gezegd zijn, dat 
wij met hen in het verz·et tegen de Duitse rechts
verkraching eerlijk en met waardering voor hen 
hebben samengewerkt. Maar het is ons steeds dui
delijk geweest, dat onze wegen na de bevrijding 
niet slechts om partij-politieke redenen, maar om 
fundamentele redenen vaneen gingen. D.w.z., dat 
er dan binnen het Nederlands staatsverband zelfs 
geen gemeenschappelijke basis voor samenspreken 
zou kunnen zijn. 
Niemand mag van ons denken, dat we niet ge
loven in de oprechte bedoelingen van de commu
nisten. Zij bedoelen de sociale verheffing van de 
arbeiders en zij achten die alleen gewaarborgd, als 
de elite dier arbeiders (in hun partij) de leiding 
in politiek en maatschappelijk opzicht in handen 
neemt. 
Wij _geloven, dat de communisten hun ideaal met 
overtuiging nastreven. Wij verstaan, dat dit ideaal 
zo allesbeslissend is, dat daarvoor alles wijken 
moet, dat dit ideaal zelf de enige norm is voor 
hun handelen. leder middel om het te verwezen
lijken is bruikbaar en geboden. 
De zedelijke normen van het Christendom (wij zul
len ze constructies noemen) hebben voor hen geen 
betekenis. De vrijheden en rechten van iederen 
burger zijn gezien op dit ideaal ondergeschikt voor 
een communist (in dit verband verweet de minis
ter-president de communisten het ontbreken van 
zedelijke normen en van zijn standpunt uit kwam 
Wagenaar daartegen terecht in 't vuur. Zijn zede
lijke norm wordt namelijk bepaald door het com
munistisch ideaal van het onder dwang tot stand 
brengen van sociale gerechtigheid en zijn handelen 
en zijn methode zijn gericht op htt tot stand 
brengen van die dwangtoestand. Hier botsten twee 
wereldbeschouwingen tegen elkaar). 
Een ding moet duidelijk worden: dat de commu
nisten in hun methode consequent zijn. Waarheid 
is, wat bruikbaar is voor de verwezeQlijking van 
hun ide�l. Om het eens paradoxaal te zeggen, als 
,,De Waarheidu onware voorlichting geeft, ten be
hoeve van het communistisch ideaal dan is er in 
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die betekenis van bruikbaarheid naar communistisch 
inzicht nog te spreken van waarheid. 
Natuurlijk kan men tegenwerpen, dat dit een 
waarheidsopvatting is, die benauwend is in haar 
consequenties. Ik ben het daarmee eens, maar ik 
verzoek U te overwegen, dat de toestand van onze 
beschaving inderdaad benauwend is. En de engte, 
waarin wij daarmee gedreven worden, houdt nauw 
verband met het verval van de waarheidsopvatting. 
Alvorens tot het grondslagenconflict zelf te komen 
wil ik aan enkele voorbeelden toelichten, dat in 
de methode van de communisten hun ideaal, hun 
waarheidsopvatting, de schaduwen reeds vooruit
werpt. 
Waar is en goed, wat bruikbaar is voor de tot 
standkoming van de één-partij staatsinrichting, van 
de dictatuur van de communistische elite der arbei
ders. Ik heb in'dertijd een artikel geschreven over 
het schema wit-zwart\ en erop gewezen, hoe ernstig 
dit schema de werkelijkheid misvormt. Het com
munisme gebruikt dit schema doelbewust omdat 
het zo bruikbaar is. Voor •,lle tegenstanders van 
het communisme wordt aangetoond of gesuggereerd 
de nauwe relatie met het fascisme. Propagandis
tisch een uitstekende vondst� 
Men hoeft er namelijk verder niets over te "zeg
gen, want fascisme is zwart. Niet alleen van bui
ten, maar ook van binnen. Welnu de kapitalisten 
zijn fascisten en bepaalde groepen van Christenen 
ook. Iedere Nederlander, die in Indië ooit een po
sitie gehad heeft en nu niet tot het standpunt van 
de communisten bekeerd is, bemint de dictatuur 
in de onderdrukking van de arme onschuldige In· 
donesiërs. Het woord conservatief is gewild, maar 
veel doeltreffender is het woord reactie. De klank 
is voldoende, de inhoud ervan doet niet terzake 
en zal door geen communist nauwkeurig onderzochf 
worden. Het voordeel daarbij is, dat men iemand, 
die de historie niet wil verkrachten en iemand die 
ten behoeve van zijn bankrekening bepaalde tra
dities wil handhaven met één naam kan betitelen 
n.l. met reactie of-te-wel zwart. 

' 

Wit daartegenover is iedere reine, verlichte arbei
dersziel. Hij heeft het verzet g·evoerd en geleid.
Hij heft er voor gebloed en nu plukken de zwarten
er cle vruchten van.
Van nature slecht is iemand die geld heeft, van
nature goed is iemand die niets heeft. (Marx leerde 
dat al in zijn historisch materia'Jisme). De geschie
denis heeft deze theorie als ondeugdelijk afgewezen.
Wit-zwart, de Indische nepper - de Javaan de
kapitalist - de arbeider, de reactie - het �om
munisme. 
Natuurlijk gelooft de communistische leider niet 
in de overdrijving van deze schema's. Maar ik heb
al gezegd, dat dit er niét toe doet. Het gaat er
namelijk niet om of deze dingen waar zijn in onze
opvatting, maar of ze bruikbaar zijn volgens com
munistische opvatting, bruikbaar in hun overdrij
ving.
Het communistisch ideaal werpt zijn schaduwen
reeds vooruit· in de politiek van stakingen en inti
midatie. Ook die methoden zijn zeer bruikbaar.
Stakingen om macht te krijgen en intimidatie in de 
vorm van protesten tegen het democratisch tot stand 
komen van een regering, door het volk voor beto. 
gingen op straat te roepen.
Thans komen wij tot het fundamenteel verschil 
van het Nederlandse en het communistisch stand
punt over de staatsinrichting.
Om met een eenvoudig voorbeeld den lezer thuis
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te brengen: Als een stel jongens met elkaar knik
keren, dan zijn zij daarin weliswaar elkaars tegen
standers, maar over één ding zijn zij het eens: ze 
houden de spelregels in stand. Dat is de basis voor 
het spelen. (Zo is ook de partij-politieke figuur van 
de constitutionele democratie in Nederland. Bin
nen dit partij-politieke domein v,an het spel kan 
"De Zwerver" zoals reeds meer werd opgemerkt 
met treden). 
De spelregels houden o.m. in, dat alle jongens 
mee mogen spelen, die zich aan de regels houden. 
Ook de kleintj-es, ook zij, die nog maar een paar 
knikkers hebben. 
Nu is er echter één medespeler, die aan de spel
regels wil tomen. Als hij er sterk genoeg voor is, 
pakt hij alle anderen de knikkers af en handelt 
er verder mee naar eigen goedvinden. Op een ge
geven moment is hij van plan zijn doel te bereiken, 
niet door verder spelen, maar door overmacht. De 
anderen hebben zich dan te schikken en te zwijgen. 
Dit is de weg der communisten. Zij schaffen het 
spel met de spelregels af. Wat er overblijft zal 
een ·nieuw spel zijn, waarin alleen een bepaalde 
elite mag meespelen. Dat roept om verweer, maar 
niet om geweld. Om twee redenen niet. Een prin
cipiële, omdat wij de spelregels wel eerbiedigen. 
Een practische, omdat de communisten voor zover 
mogelijk de spelregels, handhaven, voor zover en 
zo lang ze deze kunnen gebruiken om hun doel 
te verwezenlijken. Di,t alles is nog maar beeld
spraak en we zullen wat dieper op het probleem 
zelf moeten ingaan, o.m. aan de hand van de 
critiek, die op het artikel 11Het Rode Vakje" in 
Nr. 21 van ons blad van verschillende zijde gele
verd is. 
De gewraakte passage is deze: 

Zolang ze zich aan de regels van het spel hou
den, zijn bun rechten gewaarborgd of ze nu 3, 
10 of 49 zetels krijgen. Dat ze die regels aJ 
zullen schaffen, als ze er 51 hebben, verandert 
aan onze opvattingen niets. En als 't zover ooit 
zou komen, dan worden we weer illegaal voor 
de verdediging van ons 'Nederlands bezit, de 
constitutionele democratie. 

Vervolg pag. 5. 
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Vacantïe op ,,9.>� 5�t'' 
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,, . . .. wordt U uitgenodigd om met Uw vrouw en drie kinderen 14 dagen op "De Terrorist" 
door te brengen .. .. " 
Zo luidde d� uitnodiging van de Friese KP-leiding. 
Graag namen wij deze uitnodiging aan. 
Op een stampvolle boot maakten wij bij donker, triest weer, de overtocht .?ver de wadden.
Reeds drijfnat vonden wij bij de derde rit plaats in een overvolle bus. M11n vrouw slaakte 
reeds de verzuchting: ,,Waren we maar thuis gebleven". 
Toen we de bus uitstapten stonden daar Jannie en Ans in regenkleding. 
"Eindelijk onze gasten voor de Terrorist"! Mèt ons stapte nog een echtpaar uit en deze 
bleken ook gasten voor hetzelfde vacantiehuis te zijn. 
In een stromende regen werd de ruim 100 meter afgelegd door het èuin en zo spoelden 
wij dan "De Terrorist" binnen. 
,,Truus" verwelkomde ons zeer hartelijk in de hall en bracht ons meteen naar de slaapkamer, 
welke voor ons was bestemd. 
En dan zitten we al gauw aan tafel in de gezellige �etk��er. De tafel }s welvoorzi�n en 
de aanzittenden doen haar alle eer aan, want hongeng ZIJn ze allen; WIJ van de rei�, de 
anderen van het wachten. Terwijl wij ons he't eten best lieten smaken, werden de meuw 
aangekomenen ingewijd in de regels van het huis, want regels zijn er, deelde Truus ons 
mede. Als een zorgzame moeder zetelt zij aan het hoofdeinde der tafel en houdt overal 
haar oog op. 
,,'s Morgens voor acht uur gaat cl.e eerste gong, wat opstaan betekent, terwijl __ prompt om
half negen de tweede gong het sein geeft voor het ontbijt. Allen behoren ?P bJd aa� t3:�el 
te zijn. Tussen half elf en elf uur wordt er koffie geschonken voor hen, die aanwezig z1Jn. 
Om half één gaat de gong voor het middageten. Te laat komen is niet geoorloofd. Om
streeks vier uur wordt er weer thee gedronken, terwijl om half zeven de gong weer __ ga�t 
voor het avondeten. Als regel wordt er 's avonds thee geschonken, waarvoor geen bJd is 
vastgesteld en om half elf is het bedtijd." 
.,Er wordt van alle gasten verwacht, dat zij zich aan deze tijden willen houden, en. ver�er 
is een ieder geheel vrij om te doen en te laten wat hij wil. Ik hoop, dat de gasten zich hier 
thuis mogen gevoelen en veel zullen genieten." 
En dat hebben wiJ dan ook gedaan. Een prettige vacantie hebben wij doorgebracht op "De 
Terrorist". Daar werkte ieder en alles aan mee. De zorg, waarmede de drie dames, Truus, 
Jannie en Ans de gasten als het ware omringden, deden weldadig aan, en gaven een echt 
gevoel van onder vrienden te zijn. 
Doch één der hoofdzaken, dat we een aangename tijd doorbrachten was zeker wel de 
onderlinge geest van saamhorigheid, wel�� er heerste. Het wa� àls het .. ware één grote
familie; een ieder deed zijn best om het z11n medegasten zo prettig mogehJk te maken. .. De meeste bezoekers zullen zeker "gewichtiger" naar huis terugkeren, dan ze gekomen ZtJn. 
De veelal gezamenlijke wandelingen langs strand en door duin en bos waren steeds weer 
een genot en de dagen, dat er gezwommen werd waren een echte verkwikking zowel door 
het water als door de gezelligheid. 
En dan die echt gezellige avonden in de ,knusse conversatiezaal, toen de kinderen allemaal 
lagen te slapen. In één grote kring, gema�kelijk in een fauteuilt je, werd er thee ge�ron
ken en gezellig gebabbelt, of zat men rustig te lezen. Soms werden nog wel eens hennne
r ingen opgehaald uit de bezettingstijd, doch dat gebeurt niet zo vaak. Alleen in knusse 
onderonsJCS werden wel veel verantwoordelijke gesprekken gevoerd en elkaar de zorgen en 
moeiten van voorheen en thans toevertrouwd. Over het geheel waren echter de gesprekken 
opbeurend en afleidend. . . . . . Ook de afleiding, die de gezellige kmderkamer de groten kan bieden, 1s de moeite waard. 
Het russisch bil jard en het knikker-trekspel houdt vooral op regenavonden de spannmg 
er aardig in. 
Zoals het de groten ging, zo was het niet in mindere mate met de kleineren. De kinderen 
genoten, van 's morgens, dat zij opstonden totdat ze 's avonds vermoeid in bed werden 
gestopt. Alle genoegens waren ook voor hen zo dicht bij huis. Het strand op 20 meter af
stand, het bos ongeveer 50 meter van huis, het duin zaten ze midden in. 
"Ma=a, wat zijn hier veel zandbakken!" een uitroep op de eerste dag, van één der 
kleinen. En dan die prachtige kinderspeelkamer met al zijn mooie speelgoed, reusachtig 
vonden ze alles en ze genoten dan ook zo volop, als ze van hun leven eigenlijk nog niet 
hebben gedaan. 
Zo waren die veertien dagen spoedig om, ondanks regen en koud weer. Lichamelijk ver
kwikt en opgefrist hebben wij Ameland en "De Terrorist" dan ook weer verlaten. En zoals 
het ons is gegaan, zo is het met alle andere gasten geweest. Allemaal vonden ze het jammer, 
dat veertien dagen niet langer zijn. 
Tot slot wil ik U nog even inlichten over de gasten van "De Terrorist", welke op uitno
diging van de Friese KP-leiding in een veertiendaagse vacantie geestelijke en lichamelijke 
kracht kunnen opdoen. 
De bezetting in "De Terrorist" is steeds in totaal ongeveer 25 personen, de kinderen mee
gerekend. Dit zijn hoofdzakelijk mensen, die famil�eleden te b_etreuren hebb�n. en die nu
enige weken uit hun zorgen gehaald worden. Het 1s de bedoeling van de le1dmg om ook 
een beperkt aantal KP-gezinnen uit te nodigen, die wel geen slachtoffers hebben te betreu
ren, doch welke gezinnen door de zorgen en spanningen tijdens de bezetting een knak hebben 
gekregen. 
In totaal worden deze zomer 350-400 gasten op "De Terrorist" verwacht. Hoofdzakelijk 
afkomstig uit Friesland, doch via de landelijke KP zullen ook gasten uit andere provincies 
worden uitgenodigd. 
Dat er spoedig·meer van deze 'tehuizen ·komen! EPPIE. 

Overpeinzingen 
na een congres 

Vermoeid sta je in het gedrang van een overvolle 
treincoupé. Vermoeid, niet naar het lichaam, maar 
naar de geest. Het is een prachtige dag geweest, je 
hebt al je vrienden uit het verzet weer eens gezien, 
je hebt weer eens van gedachten kunnen wisselen, 
en .... wat je het meest goed deed, je hebt weer eens 
in de oude sfeer geleefd. 
Drukkend is het niet, warm. En toch, nu besef je eerst, 
dat je rustig tussen al die mensen staat. Zonder bang 
te zijn voor controle, behalve die van den conduc
teur. 
Maar ja, je hebt nu ook geen pistool in je ]asje, of 
een pak bonkaarten in je tas. Ja, het was goed van
daag; je bent bevredigd. 
Waarom stoort die man naast je toch telkens, als 
hij een gesprek over dit of dat wil beginnen? Waar
om eigenlijk? Waarom praten die mensen toch zo
veel? Kunnen ze je dan helemaal geen rust gunnen? 
Kunnen ze je dan niet even in vrede laten peinzen 
over hetgeen je vandaag hebt gezien, gehoord en 
gevoeld? Maar neen, zij kennen immers niets van 
de gevoelens na zo'n congres. Ze praten leukweg 
over Staten-Generaal, Ministers, de nog zo dure boter 
en de schaarse suiker. 
En dat alles interesseert je nu zo weinig; al die 
gesprekken verwens je nu. Waarom kan de indruk 
van deze bijeenkomst niet altijd blijvenî .Je komt 
thuis; het is al laat. Je vrouw is nog wakker en ze 
popelt, om te horen "hoe het was". Ze vraagt duizend 
en één dingen. Je antwoordt, maar je laat merken 
dat al die vragen je hinderen. Ze storen je, de vragen 
van haar, van wie je alles zou kunnen verdragen. 
Je draait aan de knop van je radio: ,.jazz-jazz en 
nog eens jazz .... Kennen die mensen dan niets meer 
dan jazzt 
Eindelijk kwart over tien. 
Als een echo weerklinkt de samenzang, die je die 
middag zelf hebt meegezongen. En dan: Victor, Bob, 
Clara, Den Doolaard, ze staan weer voor je, daar 
boven op die heuvel, met de vlag en het kruis. Ze 
spreken je weer toe. Den Doolaard declameert weer 
zijn gedichten, die je zo diep tot nadenken dwongen. 
Het hindert niet Bob (den Doolaard-Red.), dat je ene 
gedicht voor Radio-publicatie verboden was; het 
was goed voor ons. Je hebt ons weer teruggebracht 
naar de tijd, da wij je stem hoorden over Radio
Oranje, naar de tijd, dat je ons hoop gaf door je 
woorden. 

En dan, ja, daar klinkt weer de heldere stem van 
Clara; weer staat ze voor je. Weer dreigt ze met 
haar vinger, voor de op komst zijnde storm. Ja, He
ren, draai nu maar aan de knop van je toestel, die 
jazz is per slot van rekening nog eerder te accep
teren, dan dat megaal werkstertje, dat je daar even 
de werkelijkheid doet zien. Het hinqert niet; morgen 
zul je de krant weggooien met diezelfde woorden, 

· waarmee je nu de knop van je toestel omdraait.
Overmorgen gooi je de deur dicht, als je buurman
je "De Zwerver" wil laten lezen. Maar dat hindert
niet. Wij gaan door, éénmaal zal het niet meer baten,
of je de radio kapot gooit, de krant versnippert, en
den colporteur van "De Zwerver" politiek onbe
trouwbaar verklaart.
Het zal niet baten, want dat illegale werkstertje, ver
tegenwoordigde niet alleen die duizenden daar in het
Zeister-bos, maar ook hen, die thuis waren of op 
hun werk. Ook hen die hun plicht doen in ons Indië. 
Tienduizenden zijn het, die na het horen van jouw 
woorden, Clara, achter je staan, die met jou willen
vechten om ons corrupte land gezond te maken.
En Clara stapt weer van het spreekgestoelte; je ziet
den Doolaard weer enthousiast Clara's hand schud
den en spontaan, eenstemmig klinkt het applaus
door de loudspeaker. Het was goed, Clara; ga voort,
wij staan achter je.
Je leeft weer in de sfeer, van enkele uren geleden,
je divan lijkt weer het zand en mos, waarop je zat,
je schemerlamp lijkt op één van de hoge dennen, met
het vriendelijk zonnetje er boven.
. Jammer, dat de réportage zo kort duurt; graag

had je alles nog eens helemaal willen horen. Maar
ja, om een reportage van vijf, zes uur te geven is 
te lang. Jammer. Eerst nu zie je naar je vrouw, die 
rustig in een club zit. Ze vroeg niet, ze luisterde,
ze begreep je. Ze leefde mee met je en met al die
anderen. Ze deed het immers toen ook. Ze wist van
je werk, ze vroeg niet waarom; ze begreep.
Dan pak je de courant, om voor het naar bed gaan
nog even te lezen. Je wilt een sigaret opsteken, maar
bemerkt, èiat je de laatste in tweeën brak om met
een vriend te delen. Juist zoals toen, met je Consi. Je
peinst nog even, de krant ligt op je knieën, je ziet
de letters niet, want je vermoeide gedachten willen
geen rust. Je oog valt op de vijf letters, die je die
dag al zoveel maal hebt gezien en gehoord - L.0.
L.X:.P. - Je ziet ze terstond, want het interesseert je. 



Je kent de l�tters als de naam van je vrouw. Je kent 
de betekenis. 
"Algemeen Appèl aan Overheid en Burgerij van 
Nederland." 
Je leest gretig voor de zoveelste maal de tekst. Liefst 
zou je die van buiten leren en op elke hoek van de 
straat uitschreeuwen. Maar het is niet nodig; ieder, 
die wil, kan het immers lezen. De krant gaat dicht, 
al het andere interesseert je niet meer. Alle andere 
woorden zijn koud, ijzig zelfs. Ze storen. 
Even nog de post inkijken. Je doet het afwezig, maar 
toch open je een enveloppe van de Vakgroep Be
roepsgoederen-vervoer, omdat je voor twee verzets
vrienden een bedrijfsvergunning hebt aangevraagd. 
Twee vrienden, die met je gestreden hebben. Toen, 
toen het dikwijls zo warm onder je voeten kon wor
den. Je bent benieuwd naCll' de uitslag, want je 
schreef een advies, waarin je vertelde, dat deze 
beiden, door hun werk, de laatste vier jaren g�n 
kans hadden gehad, om een zaak te beginnen. Je 
bent benieuwd, want ze worden zo moedeloos van 
alle tegenilagen, ze worden zo opstandig van alle 
brute antwoorden, die zij op alle kantoren moesten 
aanhoren. Hun auto, waarmee ze beginnen willen, 
staat al weken klaar; het wachten is op de bedrijfs
vergunning. 
Je vouwt de brief open en leest. Beleefd, zakelijk, 
maar toch duizel je even als je de koude woorden 
leest: 
"Wij moeten U teleurstellen, daar eerst zij die voor 
1940 een dergelijk bedrijf hadden, voorrang genie
ten".
Je denkt even aan het Appèl. Zeker, die mensen moe
ten eerst geholpen worden, maar waarom dan hen, 
die zaken niet gegeven, die door den Mof in de ge
legenheid zijn gesteld om te beginnen? 
Och ja, waarom? Je kunt je duizend maal per dag 
vragen: waarom? En duizend maal kun je hetzelfde 
antwoord geven. 
Je denkt weer aan de woorden van Clara. En dan, 
voel je de moeheid, je bent moe van het denken. Je 
wilt naar bed, je wilt slapen, rusten. Je valt eindelijk 
in slaap, nadat je nog eens geprobeerd hebt de woor
den van het Appèl te herhalen. 
Was het een droom? Nee, het was werkelijkheid. Pure 
werkelijkheid, die nooit te vergeten is. 

LELOX. 
L.K.P. Brabant. 

Men heeft ons verweten, dat we ten opzichte van de 
rede van Clara, verschillende tegenstrijdige stand
punten in ,)De Zwerver" voorstaan, dus m.a.w. een 
Januskop met twee gezichten. Dit artikel is blijkbaar 
meer pro-Clara. Het verdient aanbeveling hierin 
opheldering te brengen en we zullen dit in de vol· 
gende Zwerver uitvoerig doen aan de hand van 
adheasy-betuigingen met de rede van Clara. 
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Zeist gehouden. Door stagnatie bij de aan-
voer van het papier ervoor zijn ze tot nu, 
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Prins 

Bernhard 
Doctor honoris causa in de rechtsgeleerdheid 

D
INSDAG 16 Juli j.l. verkreeg Pr ins Bernhard het eredoctoraat aan de Uni-

• versiteit te Utrecht. De bul werd hem in een plechtige bijeenkomst in de Dom
kerk overhandigd, onder aanwezigheid van H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses

Juliana, Kardinaal de Jong, de Minister-President, de minister van Onderwijs, en
vele andere autoriteiten. 
De rector-magnificus, Prof. Dr. J. Boeke, leidde de zitting met een rede in. Hij
merkte o.a. op, dat deze erepromotie geschiedde ter gelegenheid van het lustrum
der universiteit, welke in 1636 opgericht werd. Daarna gaf hij een uitvoerig historisch
overzicht over ontstaan en groei der universiteit, waarbij hij er nog op wees, dat de
Domkerk de historische plaats der . promoties was. Komende tot de erepromotie zelf,
wees hij erop, dat na de erkenning van het geestelijk verzet in de erepromoties van
Kardinaal de Jong en Ds. Gravemeyer, thans het wereldlijk verzet door de universi
teit geëerd werd in de ere-promotie van Prins Bernhard. Hierna gaf hij gelegenheid
aan Prof. v. d. Valk, de door de faculteit aangewezen promotor, om Prins Bernhard
de bul te overhandigen. 
Prof. J/. d. Valk gaf in een uitstekende rede een inzicht in de· betekenis der illegali
teit en de relaties van Prins Bernhard met de verzetsbeweging. Deze rede kenmerkte
zich door een enthousiaste voordracht, wat een unicum genoemd mag worden in de
rustige wetenschappelyke sfeer universiteiten eigen. 
De oorlogs jaren zijn voor Prins Bernhard in twee delen te splitsen. In de eerste
periode had hij, Duitser 'Van geboorte, in het toch reeds zo moeilijk te benaderen
Engelse volk, de taak het vertrouwen te winnen. Hij is daarin uitstekend geslaagd,
dank zij zijn volharding, intelligentie, vriendelijkheid en dank zij zijn sportieve aan
leg, die hem bij het Engelse volk wel bemind moest maken. In die periode behaalde
hij• o.a. zijn vliegbrevet. 
In de tweede periode was hij commandant der Nederlandse Strijdkrachten en als 
zodanig was hij in voortdurend contact met het geallieerd opperbevel en met de
verzetsbeweging in Nederland. Dat mannen als Eisenhower .zeer met hem ingenomen
waren, is een algemeen bekend feit. De promotor wees er op, dat het voornamelijk
aan den jongen doctor te danken is, dat Nederland niet het onverkwikkelijk beeld van
interne moeilijkheden in de verzetsbeweging vertoond heeft, dat in andere landen de
illegaliteit zo in discrediet gebracht heeft. Dit betrof vanzelfsprekend voornamelijk
het gewapend verzet. De promotor maakte echter de belangrijke opmerking, dat de
historie wel zal aantonen in hoeverre Prins Bernhards optreden ook van betekenis is
geweest voor de eenheid van het ongewapend verzet (incf'erdaad de historie zal be
wijzen van hoe grote inspirerende en samenbindende betekenis de verbinding van de
verzetsbeweging met het Huis van Oran je geweest is. In onze vaste overtuiging, dat
wij de plicht tot verzet hadden zijn wij in belangrijke mate gesterkt door de weten
schap, dat buiten onze grenzen met name H.M. de Koningin en Prins Bernhard ons
inzicht deelden en bovenal volkomen begrip hadden voor onze problemen). 
Prof. v. d. Valk wees er op, dat in Prins Bernhard de gehele verzetsbeweging geëerd
werd. Hij maakte duidelijk, dat h'et aan de mannen van het verzet te danken was,
dat we in Nederland weer in vrijheid kunnen leven en met name de Utrechtse
Universiteit haar roeping weer kon volbrengen. 
Op een buitengewoon fijr.ie wijze werd door Prof. v. d. Valk voor het forum van de
wetenschappelijke wereld rekenschap gegeven van de verzetsbeweging. Hij onthield
haar de eer niet, die haar toekwam, maar voor alles bracht hij dank aan God, die
in ons volk deze krachten gegeven had. Hier was geen pralerij en zelfverheffing.
Hier werd bescheidenheid, dankbaarheid en ootmoed geleerd, ziende op de historie
van het verzet, ziende op de zonden van ons hart. 
Prof. v. d. Valk wilde een oude gewoonte aan de Utrechtse Universiteit herstellen
door den jongen doctQr een zegenbede mee te geven. Hij wenste hem toe, dat hij zijn
persoon zou blijven inzetten voor het herstel van ons zo diepgetroffen vaderland in
een tijd, waarin ons volk sterker dan ooit verbonden is met het Huis van Oran je.
Vervolgens sprak de jonge doctor zelf. Zijn kenmerkende gemoedelijkheid liet hem
ook in deze rede voor de oren der wetenschappelijke wereld niet in de steek. Hij wees
er op, dat voor hem geen illegale werkers of groepen van illegale werkers hoger
in aanzien waren dan andere. Het gewapend en . ongewapend verzet waren voor hem
van gelijke betekenis. De verzetsbeweging in Nederland had een uitstekende naam
in het buitenland en met name in het geallieerd hoofdkwartier. De eenheid en ,de
discipline er van werden hoog geroemd. De spionnagegroepen in ons land waren de
beste van alle bezette landen. Prins Bernhard bracht dank aan generaal Koot, die
daadwerkelijk de eenheid in het gewapend verzet tot stand gebracht heeft. Hij ge
waagde ervan, hoe moeilijk het was, als commandant bevelen voor de verzetsbeweging
te geven, waarvan hijzelf consequenties en achtergronden kon overzien, maar die hij
met het oog op het gevaar, zonder omkleding van redenen naar het bezet gebied
moest doorgeven. Er was maar een mogelijkheid voor goed werken: vertrouwen en
discipline. De verzetsbeweging heeft tot het eind getoond hierover te beschikken. 
Prins Bernhard zag zijn erepromotie als alleen zinvol, wanneer in hem, zoals de
promotor gezegd had, de verzetsbewe,ging geëerd werd. 
Wij hebben van deze rede van Prins Bernhard om meer dap één reden oprecht ge
noten. In de eerste plaats om de inhoud en de voordracht van de rede zelf en ver
volgens omdat hier een man sprak, die verbonden aan het Koninklijk Huis en ver
bonden aan de verzetsbeweging, voor een der hoogste wetenschappelijke centra in
ons land sprak van wat ook in ons hart leeft. 
Wij feliciteren hem van harte met dit eredoctoraat en hopen, dat de band, die ge
groeid is tussen hem en de oud-illegale werkers, hierdoor nog verstevigd zal worden.
Ten besluite zong een studentenkocir de Valerius Cantate van H. B. Buys.

H. v. R.
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Onmiddellijk na het eerste telefoontje zijn 
de bewakers naar de cellen van Klaas en 
zijn kameraad gegaan, de nummers 44 en 
45. Het was reeds zes uur geweest. Het
eten is al rondgebracht en ze hebben hun
voorbereidingen voor de nacht getroffen.
Klaas heeft z'n bed in orde gebracht en
maakt nog een kleine wandeling door z'n
cel: vier passen in de lengte en twee in de
breedte. Hij heeft die morgen gehoord,
dat de SD weer een inval heeft gedaan in
de stad, maar weet nog weinig van het
resultaat. Zijn laatste verhoor is al weer
een week geleden. Zal hij morgen weer aan
de tand gevoeld wordenî En wat zullen de
heeren dan weer te vragen hebben� Hope
lijk krijgt hij vanavond of morgenvroeg nog
wat gegevens van één der bewakers. Reeds
drie weken duurt dit spel. Zal hij tegenover
de nieuwe stukken op het schaakbord weer
een afdoende verdediging kunnen opbou
wen î
Dan gaat de celdeur open. Een bewaker
staat op den drempel en beveelt: .,Jas aan
trekken voor verhoor".
Nu reedsî Een koude rilling vaart hem
langs de leden.
Wat hij eraan toevoegt: .. wacht maar
even, je kameraad moet ook mee':, is wei·
nig geschikt om hem te bemoedigen.
Maar de strijd moet gestreden. Vlug geeft
hij den bewaker nog enl:ele instructies en
berichten voor de buitenwereld. De zakken
nog even gecontroleerd. En dan maar wach
ten op hetgeen komen gaat.
De ander, die eerst sinds zes dagen in de
gevangenis vertoefd, heeft al dien tijd het
bed moeten houden. De mishandelingen en
ontberingen in de daaraan voorafgaande
14 dagen bij den SD hebben hem hard aan
gepakt. Maar in het H. v. B. is alles ve�l 
gunstiger. Hij mag, zolang zulks nod�g 
blijkt, het bed houden. Elke dag komt er m 
een militair' eetketeltje een lekkere warme 
maaltijd en de dokter doet alles om hem 
weer op krachten te krijgen. 
Die Vrijdag is echter een slechte dag voor 
hem. Wel was hij weer in staat enkele uren 
op te zijn, doch 's morgens kreeg hij be
richt, dat de pogingen om hem vrij te kopen 
mislukt waren. Dat kan de zaak alleen 
maar verslechteren. In sombere stemming 
heeft hij om vijf uur de krib weer opge
zocht. 
Omstreeks zes uur komt ook bij hem de 
bewaker binnen en deelt mede, dat hij on. 
middellijk in het H. v. B. moet komen voor 
een verhoor door den S.D. Een doffe onver
schilligheid valt over zijn denken. Hij heeft 
maar één gedachte: die gang zolang· mo
gelijk uitstellen. Het aankleden wtl niet 
vlotten. 
Tot tweemaal toe komt de bewaker weer 
binnen om tot meerdere spoed aan te ma
nen, daar de SD zich blijkbaar erg boos 
maakt over het lange uitblijven. 
Eindelijk buiten de cel ziet hij Klaas staan 
wachten . 
.. Waar blijf Je welf" zegt Klaas. 
De ander gaat er niet op in. ,.Dit is, niet 
best, jong", is z'n bescheid. 
,.Dat denk Ik ook niet", antwoord Klaas. 
Dan gaan ze door de bewakers begeleid, 
met een bezwaard hart op weg. 
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Ze gaan over de binnenplaats, waar het 
stikdonker is en een druilerig regentje hen 
doet huiveren. 
De bewaker heeft geen sleutel. Hij moet 
aanbellen. De deur gaat prompt open. Eerst 
gaan de gevangenen binnen, maar als de 
bewaker hen wil volgen klinkt plotseling 
.,Handen omhoog". 
.,Jullie vlug doorlopen", horen de gevan
genen zich toegevoegd. 
.. Och heden, nu worden we doodgeschoten" 
fluistert de één, doch de ander realiseert 
zich plotseling de woorden in de brief van 

' zijn vrouw die morgen: .. Moed houden, 
jongen. Alles kan nog ten goede keren". 

"Welnee, kerel. kom mee, we worden er
uitgehaald", fluistert hij den ander toe. 
Ze zien twee personen in hun hemd pas· 
seren en herkennen daarin de Rexisten, die 
hen bij de SD hielpen mishandelen. De één 
is een bokser uit Antwerpen, bekend als de 
beul van de SD. Nu is ,hij zo mak als een 
lammetje en loopt gedwee met de handen 
In de nek voor de gemaskerde mannen van 
de K.P. uit. 
Het wordt een ware zegetocht. Om de meter 
staat een bewapende K.P.-er en daar zijn 
de overige bevrijden. Er worden handen 
geschud en klappen op schouders gegeven. 
Een enkele wordt het haast teveel. 
In de gang wordt appèl gehouden. Dan 
blijkt, dat er drie mensen meer uit de cellen 
gehaald zijn dan de groepslijsten aangaven. 
Ze worden over de andere groepen ver-

$-- AOl 0,,,.. 

0 5D 

,C C1EVANC,ENE 

O BEWAl'.ER 

deeld. IDe spoorlui komen dan met nog een 
naam van een spoorwegman op de prop
pen en één der bevrijde dames vraagt ook 
haar verloofde nog te bevrijden. Bewaker 
T. krijgt opdracht hen te halen. Na een ogen
blik zoeken komt hij inderdaad met den ver
loofde aan. De spoorwegman, wiens naam
niet bekend was, wordt niet gevonden.
Er komt nog een jongeman naar voren, die
niet op de lijst staat.
Hoe heet je, vraagt Piet hem .
.. Tijl," mijnheer.
,.Zeker Tijl UilenspiegeH"

"Nee, mijnheer, mijn achternaam is enkel
maar Tijl, meer niet. Ik werd hier net ge
bracht." 

"Donder dan op kerel, jij komt straks wel
aan de beurt," krijgt hij ten antwoord en 
wordt in een zijlokaal geduwd. 
Later is gebleken, dat Tijl, hoewel hij niet 
op de lijst voorkwam, door Jodocus uit de 
cel was gehaald, omdat hij samen met hem 
in de provincie had ondergedoken gezeten. 
Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen 
hem te laten zitten. 
De vijf arrestan�en, die 's middags zijn 
binnengebracht worden aangetroffen in de 
cel, waar de beide SD-ers en de adjunct
directeur werden opgesloten. Ook zij krij
gen de vrijheid, doch moeten, evenals de 
drie tijdens de overval binnengebrachten, 
hun eigen weg zoeken. 
Terwijl Piet Kramer de mensen in de gang 
toesprak was de deur van het bureau ge
sloten opdat het personeel daarvan niets 
zou kunnen opvangen. Om hen op een 
dwaalspoor te brengen vroeg Jelle aan 
Berend of hij de auto's al gehoord had . 
De commandant, Piet Kramer, staat bij de 
deur en rustig laat hij groep voor groep 
naar buiten. Over en weer een korte feli
citatie, enkele instructies, een brief met een 
bonkaart en het nummer van de groep en 
dan verdwijnen ze in het duister van de 
avond. 
Als de laatste groepen gevangenen zijn 
vertrokken rukt ook de K.P. in. Voor zeven 
uur dien avond zijn allen op hun basis te
ruggekeerd. 
In een slotartikel hopen wij nog iets te ver
tellen van het werk van de afvoerploeg en 
van de L.O. die daarna de zorg voor de 
bevrijden overnam. 

•
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GRONDSLAGEN-CONFLICT (Vervolg van pag. 1) 

Met "ze" worden, dat zal wel duidelijk zijn, de 
communisten bedoeld. Welnu de eerste reactie kwam 
van een communist. Hij schreef: 

1n 'Uw blad van 25 :Mei is een artikel geplaatst, 
waartegen ik zeer ernstige bezwaren heb. 1k be
doel "'.Het rode vakje' geschreven door '.H. v. R.. 
:Met, het eerste deel van dit artikel kan ik het 
roerend eens zijn, n.l. dat het illegale tijdperk 
nu afgesloten dient te zijn. 
'Nu ben ik volbloed communist en ik ben van 
mening, dat ieder zich neer beeft te leggen bij 
het beleid van een regering, die door de meer
derheid van ons volk is gekozen, m.a.w. die de 
politieke wil van de overgrote meerderheid van 
ons volk draagt. 'U kunt begrijpen dat er door 
een eventuele rechtse regering maatregelen ge
nomen zullen worden, die mij en vele anderen 
niet aan zulTen staan. '.Hoe zoudt 'U het nu vin
den als ik en andere geestverwanten daar ille
gaal tegen in zouden gaan. 1k denk niet dat 
"1rouw" het bijster kon appreciëren, er zou 
hoog van de toren worden geblazen. 
Stel nu het geval dat de communisten eens 51
zetels zouden balen, dan zou de beer '.H. v. R.. 
( met geestverwanten) wel illegaal gaan werken, 
en zouden dus niet de wil van het overgrote 
deel van het 'Ned. volk wil1e1i eerbiedigen, wat 
op zijn minst genomen geen democratisch stand
punt genoemd kan woraen. 
'Jk heb mij altijd laten wijsmaken dat de rechtse 
groeperingen van ons volk op het standpunt 
stonden, dat de overheid door Qod gegeven was. 
Dit schijnt dan alleen het geval te zijn, als de 
communisten ten hoogste 49 zetels balen. ;Maar 
stel het geval, da ze 51 zetels zouden krijgen, 
waar komt dan plotseling die overheid vandaan 7 
:Misschien kunt 'U mij uit de droom helpen. 
1n ieder geval schijnt het dan niet van Qod 
te komen, daar ik me niet kan begrijpen, dat 
de A.R.. illegale werkers weer illegaal zouden 
gaan. werken tegen iets wat van Qod komt. 

De hoofdzaak is: Hoe kan men zo ondemocratisch 
zijn om ongehoorzaam te wezen aan de wettige 
overheid door de meerdet.heid van het volk ge
vormd? Die overheid is dan toch ook van God 
gegeven? 
Van diametraal tegenovergestelde zijde kwam de 
volgende critiek: 

1n 'No. 21 van "De Zwerver" is een artikeltje 
geplaatst onder de titel "'.Het Rode 'Vakje", dat 
zeker lezenswaardig is. 'J'e betreuren valt ech
ter, dat in de voorlaatste alinea de schrijver 
tot een conclusie komt, welke m.i. niet juist is. 
Achter de daar geplaatste woorden: ,,dan wor
den we weer illegaal" wordt door mij althans 
een groot vraagteken gezet. 'Wanneer we een 
bad in de bistorie nemen (beperkt tot de jaren 
van 

.
1940-1945) t.a.v. de probleemstelling "le

gaal-1!1egaal ", dan bemerken we, dat vooral in 
de" eerste jaren voor hem (baar), die op princi
p1ele gronden meende in alles zich te moeten 
verzetten tegen de Duitse maatregelen, de moei
lijkbeden vele waren, juist in eigen kring. 1el
kens weer stond men voor de verlammende er
varing, dat de probleemstelling niet juist gezien 
weM. De algemeen bestaande opvatting, dat 
schriftuurlijke exegese van Romeinen 13 geen 
verzet tegen de wettige Overheid, waarmede de 
Duitse overb�ersing gelijkgesteld werd, toeliet, 
belemmerde veel. '.Hoe vaak moest men niet op
tornen daartegen 7 1 elkens weer was de gedach
te, dat het revolutionair ( en dus verkeerd) was 
om consequent zicb te verzetten met daden. Ze
ker, lijdelijk verzet was er, in de binnenkamers 
was men fel tegen de moffen, van de illegale 
blaadjes, geschreven door "heethoofden• genoot 
men (en daarna de kachel vooral), maar als er 
dan iemand gearresteerd werd, dan...... was de 
allereerste opmerking niet één, getuigend van 
eerbied of respect, maar: ,. Waarom doet die 
man dan ook zo, waarom denkt bij niet om zijn 
gezin)" (,,'Neem goed ên bloed ons af" enz., 
werd vrijwel geheel beperkt tot het liefst staande 
gezongen worden in de kerk). 
Wie herinnert zich niet vaak de felle debatten 
in eigen kring over 't R e c b t van en dus de 
P l i c b t tot verzet 7 • Rom. 13 was en bleef 
( eigenlijk tot op de laatste dag van de oorlog) 
een moeilijk te 11erwerken probleem in onze krin
gen. 'Nu zal ik bier uiteraard geen theologische 
exegese geven (Wie zorgt daarvooO) en dus 
ook niet de vraag bebande1en in hoeverre het 
standpunt van ben, die Rom. 13 niet op, de si
tuatie van 1940-45 van toepassing vonden, goed 
doordacht en juist gepostuleerd was. Alleen dit, 
langzamerhand werd het in steeds groter krin
gen toch wel duidelijk (zij het meer door de 
steeds ernstiger wordende dreiging van de be
zetters, dan door eigen-rijper-worden in zijn 
gefundeerde overtuiging), dat verzet gebod'en 
moest worden. 
Was er ten tijde van de eliminering van Seyf -
/art in ·dç illegale bladen nog geen aanvaarding 
van de "wettigheid' van deze "moord", lang-

zamerband kreeg toch ook gewapend verzet. meer 
verdediging. 
:Maar m.a.w. latent bleef toch altijd Rom. 13 

bij de mensen een moeilijk te verteren vraagstuk, 
zelfs nadat �n dus practiscb bad aangenomen, 
dat Duitslan'1f"niet gelijk te stellen was met "wet
tige• overheid. 
Dit probleem liep dus over de vraag: ,,wettige 
Overheid' ja dan neen. Er was echter geen ge
schil over de vraag, boe te handelen, wanneer 
't inderdaad een wettige Overheid betrof. Wordt 
dit laatste nu echter ook problematiek) 
1n de voorlaatste alineg van bovengenoemd ar
tikel wor,dt n.l. gezegd, ,, Dat ze ( communisten) 
die regels af zullen schaf/ en, als ze er 51 heb
ben, verandert aan onze opvattingen niets". 1n
derdaad dan verandert er - democratisch ge
zien - niets. :Maar dan volgt: ,.En als 't zover 
ooit zou komen, dan worden we weer illegaal 

• voor de verdediging van ons 'Nederlands bezit,
· de constitutionele democratie•.
'.Hoe nu 7 'Wanneer dus de communisten op de
mocratische wijze de helft plus 1 behalen, ver
andert er niets, maar...... worden wij illegaal I
;Moeten wij ons dan niet meer houden aan de
regels van bet spel 7 Wanneer er gestaan bad:
"pan zullen we legaal strijden voor, enz.·, was
er geen vraagteken. :Maar nu: ,,dan worden we
weer i 11 e g a a l". 1s dit juist gezien 7 1k meen
van niet en kan voor deze gedachte ook in de
lit,eratuur of in Rom. 13 geen steun vinden.
Jn de vorige eeuw, toen onder de "verlichte,
verdraagzanie" Overheid de gelovigen te vuur
en te zwaard vervolgd werden (± 1835) beeft
men op wettige wijze geprotesteerd, geproce
deerd enz., maar men bleef de wettige Over
heid erkennen en toen dat steeds moeilijker
werd, ging men niet tot opstand over, maar men
ging het land ·uit. ]/legaal worden deed mm niet i

21e cjeden�mmiuie 
nu,..et P,,et c,..ol<, w.eten ! 

Zullen WIJ tn ons recht staan als we gekomen 
in de onverhoopte situatie als bovenbedoeld, 
illegaal worden 7 '.M.i. moest dit geen vraag zijn. 
Op wettige wijze, legaal strijden tot het· uiter
ste en dan misschien uiteindelijk in een situatie 
komen, dat we om Qods wil de gehoorzaam
heid moeten opzeggen, dat we lijdelijk ongeboor
zaam zullen worden. :Maar dit schijnt mij toe 
een uiterst remedium te zijn. Christus predikt 
geen opstand tegen een wettige-ongodsdienstige 
en daarin revolutionaire Overbeid. 
;Misschien beeft de schrijver van het artikel dit 
ook bedoelt, maar dan mocht toch de eis ge
steld worden, dat duidelijk bescbreven wordt, wat 
bedoeld is. Juist in dezen tijd, waar zoveel ver
warring heerst, mag van ben, die voorlicbtfüg 
geven, verlangd worden, dat zij de problemen 
duidelijk stellen. En dat ontbreekt m.i. in, de 
hierboven gewraakte alinea. 

Men ziet, ook in dit stuk spitsen zich de be
zwaren toe op het gepropageerde ondemocrati
sche verweer tegen een democratisch tot stand 
gekomen communistische Overheid. 
Toch is hiermede het grondslagenconflict nog 
niet duidelijk genoeg gesteld. v. G. gaat dan ook 
in een latere brief dieper op de zaak zelf in. Wat 
gebeurt er namelijk? 
De communisten behalen de meerderheid en vor
men de regering. Tot zover is er niets aan de 
hand en heeft ook volgens mij memand het recht 
een illegale actie te ontketenen. Maar nu komt 
het. Het ideaal der communisten is de één partij 
,,democratie". Die partij is dan de communistische. 
(Wat zouden ze schreeuwen, wanneér wij net zo 
deden, als zij van plan zijn met ons te doen als 
ze de kans krijgen: n.l. hun partij verbieden. Ze 
schreeuwen nu al als een 111ager varken, wanneer 

ze menen minder behandeld te zijn. Ja, deze heren 
meten met twee mjlten: Nu gelijke rechten; in 
hun tijdperk: zij alleen rechten. (Let wel, ook dit 
is consequent, in hun gedachtengang, hoe on
sympathiek die tweeslachtigheid ons ook mag 

( zijn). Die ene partij moet zich tot elke prijs ech
ter handhaven. Er mag nooit een kans bestaan, 
dat een· andere partij ' zelfde spelletje gaat spe
len. Dus dictatuur: iedereen zwijgt, behalve de 
bevoorrechten geen vrijheden behalve van de 
kaste, (de eiite van het proletariaat). En dit alles, 
't zij nog eens gezegd, met de vaste overtuiging, 
dat de arbeider daarmee gediend is. 
't Is duidelijk, dat daartoe de grondwet veranderd 
moet . worden. Dat kan eenvoudig met de demo
cratische meerderheid der communisten. 
Hier verschillen de inzenders nu van mening met 
mij. Zij zeggen: gehoorzamen en ik beweer: be
strijding, illegaal. 
v. G. laat zich ontvallen, dat we niet illegaal
maar legaal de communisten moeten bestrijden,
als ze de macht in handen hebben. Die weg is 
echter afgesneden. De spelregels zijn afgeschaft. 
We hebben dan geen "recht" van spreken meer.
Alleen zij mogen nog spreken en schrijven, die •
de dictatuur schragen. Ondermijning ervan (zie
op het ideaal) moet onderdrukt worden. Dus le
gaal verweer is onmogelijk. En volgens v. G. is 
illegaal verweer verboden, want de grondwet wordt
volkomen democratisch gewijzigd, waaraan v. d. 
W. toevoegt, dat die overheid gehoorzaamd moet 
worden, omdat ze...._yan God gegeven is. 
Zitten we hier vast?Of zijn er fouten in de schijn
baar kloppende redeneringen van de heren bin
nengeslopen? Inderdaad is dit het geval. 
De consequentie van v. G.'s redenering js n.l. 
dat men de democratie kan. gebruiken om de de
mocratie om bals te brengen. Dat is een onge
rij111dbeid. Men kan de democratie alleen gebrui
ken om de democratie te ontwikkelen. 
De fout in de redenering is m.i. deze, dat men 
de democratie op zichzelf stelt, waardoor de de
mocratische meerderheid tot alles in staat zou 
zijn. 't Gaat hierbij om twee zaken, die in een 
beeld duidelijk te maken zijn. De democratie is 
als een. huis, waar men met z'n gezin (ons volk) 
intrekt. 't Huis is niet willekeurig. 't Groeit sa
men met het gezin, het hoort erbij. Dat is het 
eerste. En het tweede punt is: het gezin er niet 
is om het huis, maar het huis om het gezin. 
In de ontwikkeling der democratie moet de con
tinuiteit gehandhaafd blijven en dat betekent, dat 
bepaalde ontwikkelingslijnen vervolgd moeten wor
den. Dat zijn de lijnen van de rechten en de 
plichten van het volk. 't Gaat in dit geval om 
de eersten. De ontwikkeling der democratie is 
daarvoor de ontwikkeling der vrijheden van de 
burgers. Waar b.v. deze lijn door de democra
tisch tot stand gekomen meerderheid in het par
lement afgebroken wordt, daar wordt de democra
tie zelf afgeschaft, daar treedt de revolutie op 
(zie Hitler in 1933), daar wordt het huis opge
.hlazen. Ech� grondwetswijiz:iging handhaaft de 
continuïteit, revolutionaire grondwetswijziging 
breekt haar af en heft daarmee de democratie 
op. 't Is eigenlijk een flauw mopje, als zo'n demo
cratisch gevormde meerderheid, nog grondwets
wijzigingen op stapel zet, om de democratie af 
te schaffen. Dat is maar camouflage, naklinken 
van een democratisch geweten. Eerlijk zou zijn, 
als men op dat moment eenvoudig zei: Wij heb
ben nu de macht, de rest moet z'n mond houden, 
't is afg-elopen met de democratie en de vrijheid. 
Zo ligt dus het grondslagenconflict. Wie het niet 
eens is met de democratie en de rechten en vrij
heden van het volk, zoals die zich in onze grond
wet uitgedrukt zien, die moet niet partijpolitiek 
bestreden worden, die moet duidelijk gemaakt wor
den, dat de voorwaarden om met elkaar te pra
ten, ontbreken. Want die voorwaarden zijn de 
erkenning van de historische ontwikkeling der de
mocratie in Nederland, de ontwikkeling van vrij
heden en plichten der burgers. 
En tenslotte dit. . 
Is dan een revolutionair gevormde overheid ook 
niet van God gegeven, zoals v. d. W. opmerkt? 
De overheid is van God gegeven en moet als zo
danig geëerbiedigd worden in het uitoefenen van 
haar overheidsfunctie. Treedt zij wederrechtelijk 
op, knecht ze b.v. een volk in vrijheid, dan zal 
ze zich daarvoor tegenover God eens moeten ver
antwoorden. Wat de burgers betreft: Als God 
zo iets toelaat, kan Hij tegelijkertijd van ons vra
gen dit onrecht te bestrijden. Zoals bij de Duitse 
bezetting. 
De van God gegeven overheid heeft te handelen 
naar Zijn geboden. 't Zijn de burgers, die haar 
in dit opzicht op dwalingen moeten wijzen en in
dien door revolutie dit vrije spreken en vermanen 
gesmoord wordt, wel dan is het nog plicht en eis 
de overheid te vermanen en waar ze onrecht doet 
te wederstaan. Met welke middelen? Geen histo
rische situatie herhaalt zich. De praktijk zal dan 
leren, welke middelen daarvoor gebruikt moeten 
worden. H. v. R. 
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.. I door JOT POLtvlAN ·I
(uei:volg) 

Zaterdag, 3 November 1945. 

Laten we over iets anders praten. Het zweten bijvoorbeeld. Dat doen 
we dag en nacht. Je spoelt je _af, je droogt je langzaam en terwijl je 
dat doet, breekt het zweet al weer door alsof je ingesmeerd wordt met 
stroop. Veertien dagen geleden zouden we dit een gek praatje gevon
den hebben. Vandaag vinden we het gewoon, dat bij het ontbijt de 
straaltjes in. je nek wegsijpelen en er 'n druppel valt in je thee. We 
passen ons aan. 
In zijn boek je: ,,Wat men in Indië moet doen en laten", zegt Melis 
Stoke: ,,Transpireert blijmoedig, overvloedig, onbeschaamd en hartelijk. 
Nederlands-Indië werd ontwikkeld in s�romen zweet, en het vormt des
niettemin een parel aan Nederlands Kroon". Hij verzekert dat trans
pireren in Indië een even doodgewoon ding is als in Holland het nut
tigen van een kadetje met kaas. (Hij schreef dit vóór de oorlog). 
We hebben onze hittegolf doorstaan: in de Rode Zee liepen we het 
hete schip uit, menende aan dek wat koelte te vinden, maar daar ston
den we als in een uitlaatpijp, zó gloeide de landwind onze Alcantara 
achterna. Wanneer nu een frisse koelte over het voordek speelt, zeggen 
we: ,,Wat een lekker weer!" Maar zweten doen we niet minder. Al 
zwetende slapen en eten we, praten we over Chopin en de Oosterse ziel, 
draven we langs alle trappenhuizen van het F-dek naar ruim O 3. 
Draven? Nee, we gaan ons voorzichtig bewegen. We beheersen .ons. 
We passen ons aan. De natuur dwingt ons ertoe. Haar wetten over
treden we nooit ongestraft, nog in ons "land van mest en mist", noch 
in het andere Nederland dat "zich slingert om den evenaar als een 
gordel van smaragd". 
We leren zweten, en al zwetende verruimen we onze kijk op de land
kaart, op de samenleving aan boord, op ons eigen ik. Terwijl het 
zweet uit de poriën sijpelt, druppelt door de zenuwen wat wijsheid in 
je hersenpit. Ja. veeg je natte hand maar langs die klamme kop! 

I 

Zondag, 4 November 1945. 

Hij komt wel, hij komt niet. We gàan aan land, of we gaan niet aan 
land. We pakken in en we pakken uit. Aan bakboord, op Malakka? aan 
stuurboord, op Sumatra? Het is, zoals het altijd was: Staan we klaar, 
dan volgt: ,,Afhangen", .en hangen we af, dan is 't "Klaar?" We zijn 
soldaat of we zijn het niet. 
Maar de Brulboei heeft geen keus. Schrijf- en stencilmachine, papier en 
inkt verdwijnen in de kist. Deksel erop. Dicht. Zó ging 't ook met ons. 
Vijf-en-dertig-honderd man in blik. Stuur dat ding maar in zee. Kom 
't niet in Indië, dan drijft 't wel naar de maan. ,,De Vliegende Hollan
der" is het slagwoord van de dag. Heb je al van Ambon gehoord? En 
van die duikboot achter ons? We zijn een spookschip, dat geen land 
meer zien zal. En toch, al voer de Vliegende Hollander met de duivel, 
éénmaal in de zeven jaar mocht hij van God aan wal. 
Maar toen bestond er nog geen Brulboei. Nu: als we niet binnen de 
kortste keren op Java staan, schiet de Brulboei weer op uit zijn kist, 
als de duvel uit het doosje en wordt er gebruld, zó, dat de Alcantara 
van schrik een halve slag maakt in de. Straat van Malakka en regel
recht naar Rotterdam toeschiet. 
Of zullen we toch maar braaf in Swettenham landen? En daar dan 
iets nieuws gaan doen? 'n Heimweeblaadje of 'n sakkerkrant? Natuur
lijk doen we dat! Héél braaf. Want we gaan toch niet terug voordat 
we in Batavia geweest zijn. En we komen er. We laten niet los. We 
zijn taaier dan de tijd. 
Vliegende Hollander, land in zicht? 

Maandag, 5 November 1945 

Zag je vanmorgen die broze rand van blauwe bergen boven de horizon? 
En dat krullende wolken-gekriebel? En wat deed die kartelrand van 
witte nevel langs de kust en wat was dat zwarte rif daarvóór? Wat lag 
d�t water vlak van rif tot schip. En keek je omhoog langs de wijde 
witte veren door de lucht naar het westen achter je, dan zag je daar 
de stapelwolken liggen in rose en wit, alsof ze daar altijd hadden ge
wacht. Uit het water stak een weefsel, een palissade. Daar, weer. 
Een streep je erbij, een bootje. En kijk, aan bakboord, die groene streep 
die uit het Oosten kruipt. Wildernis van witte staken en groene kruinen. 
De jungle. Wat hutten staan op palen aan de monding van een kreek. 
En dan,, aan stuurboord, drijft een plukje groen, een rots, een witte 
toren in top. En ver over de vlakte die hek jes. Daar, kijk, een glijdend 
zeil. ... 
De Alcantara schuift schuchter door de delta. 
Malakka - moeras - zo verlaten - zo teer. 
Toen wij in deze mond van de Klang-rivier voor anker waren gegaan, 
begon het spel aan boord. Koeala Loempoer, hier op de kaart. Morgen 
om acht uur. Met landingsboten, en dan per trein. Compagnie, aantre
den op appèlplaats. Alle pelotonscommandanten in de lounge. Disem
baq:ation-order. Colonnes lopen langs de trappenhuizen omlaag om 
kidbags te halen, en omhoog met rifles en stens. Compagnie! Com· 
pagnie ! De colonnes gaan door de dekken. Reddingsgordels worden 
weggedragen, uniformen ingepakt, kisten versleept. Gaat één Bataljon 
vanavond van boord? Varen we cim het eiland weer uit? Port Di.ckson, 
Singapore? Java? Gewapende rust? Wie wint het spel? 
De onweersbuien spelen tot de avond aan de, horizon. Het licht tekent 
in de jungle of de schaduw schuift weg in moeras tot de spanning zich 
ontlaadt in een bliksemstraal. Een vonk door de atmosfeer. Een vonk van 
Java naar Ceylon en Swettenham. Een vonk van de radiohut naar de 
brug. Een vonk door vijf-en-dertig-honderd man. BATAVIA! 

Dinsdag, 6 November 1945. 

Vanochtend woei de vertrekvlag in de mast. Doorvaren, naar Java. 
Maar toen je over de reling keek om zelf die vlag te zien, was h�j 
gestreken. Van de brug kwam het bericht: schip geen yard van zijn 
plaats. Magnetische miJnenvelden rondom. Wachten. 
En drentelen we door de dag. De mufheid van het moeras, de dicht
heid van de jungle, de zoelte van het onweer, de rotting van het 
stille schip, de hitte van het gerucht hebben ons murw gemaakt. Wach
ten. 
Wachten tot de zeeweg is gezuiverd? Of tot een mijnenveger wordt 
gestuurd? De Alcantara is niet gepantserd en heeft geen paravanen. 
Hoe komen jullie hier? vraagt men in Swettenham verbaasd. Ja, we 
hadden in Colombo van boord moeten gaan, maar dat werd geweigerd. 
De rust op Ceylon is één punt van het magnetische veld dat over Birma, 
Indo-China en onze Archipel ligt. Hier aan land? Voedselgebrek en 
malaria-gevaar. We kunnen voor-, noch achteruit. We zijn vastgelopen, 
gestrand. 
De onweersbuien vegen hun valse licht over de delta, zodat je niet 
weet waar de zon ondergaat. Tussen allerlei schaduwen schuift de avond 
uit het moeras tegen het schip dat zijn licht aan stuur- en bakboord 
zet. We dtentelen. Nog nieuws? vragen we toonloos als verdoemden. 
Wachten .... 



LUDOVICUS ALEXANDER 

MARIE VAN DER VIN 

Omstreeks September 1942 kwam Ludo
van het Noord-Hollandse dorp Limmen
naar het korps gemeentepolitie te De
Bilt. Bij zijn vertrek uit Limmen schreef
een der plaatselijke bladen:
Een zeer hoogstaand politieman gaat ons

'�erlaten". Reeds daar had hij stelling ge
nomen tegen de rechtsverkrachtende prin
cipes van den overweldiger _van ons _land.
Deze strijd zette hij voort m De Bilt en
naarmate de tijd voortging werd deze
strijd feller en feiler. Het ware1_1_ niet al
leen de Duitsers, waartegen h11 streed;
juist in zijn onmiddellijke omgeving be
vonden zich de geniepigste tegenwerkers
van de vaderlandse zaak: zijn politie-chefs
en een groot deel van zijn collega's. Te
strijden tegen de _joden-oph�lers, tegen
de angstigen-voor-e1gen-brood1e, te_gen de
slappe-lammelingen en de geraffmeer�e
stille samenwerkertjes-met-de-SD was ztJn
grootste taak. Inderdaad een "taak van
moeiten zwaar". 
Hij heeft een moeilijke tijd gehad in De
Bilt. Denk niet, dat hij gelegenheid had
al het routinewerk der LO in diensttijd te
doen. Hij maakte zich immers vele vij-l anden door zijn principiële verzetshou
ding. Toch werd iedereen, die zijn hulp
inriep tegen den bezetter, geholpen; van
af de oewone onderduiker-voor-een-plaats-
je tot "den KP-er, die een kraak voorbe
reidde. Bovendien vond hij nog tijd om
uitgebreide rapporten samen te stellen
over NtSB-ers, collaborateurs, zwarthan
delaren en vele onbetrouwbare collega's.
Op 30 Maart 1945 werd hij gearresteerd,
doch na enkele uren weer op vrije voeten
gesteld wegens de ziekte, die reeds tijden
lang zijn krachten verteerde. Ludo dook
onder met zijn gezin en nam op de dag
der bevrijding zijn plaats weer in. Naar
deze dag had hij gehunkerd; die zou im
mers de aanvang zijn van de tijd, waarin
het recht hersteld zou worden en waarop
zijn collega's zouden worden ontmaskerd.
God beschikte anders en vergunde hem
slechts enkele dagen vrijheid op deze
aarde. Tijdens een huiszoeking bij een
SS-er, werd hij dodelijk getroffen_ door
een kogel uit zijn eigen pistool, dat hij
door een onverhoedse beweging af deed
gaan. Enkele ogenblikken later overleed
hij. Groot was de verslagenheid bij al
zijn vrienden, die hem zo node konden
missen. 
Wij allen zullen echter verder bouwen
aan zijn ideaal; herstel van recht en vrij
heid voor allen.
God trooste zijn vrouw en kind.

M-D

Jfu OOemomAm 

PIETER ANE GLASTRA VAN LOON 
(,,Pedro'') 

en 
HEINRICH RÖTH 

(,,Wim Scharnegoutum'') 

Gefusilleerd 8 Maart 1945.
Als een opgejaagd dier was Wim in de zomer
van 1942 te Schamegöutum komen aanzetten,
voortvluchtig voor de SD-speurhonden, die hem
eerst uit Twente en daarna uit Groningen had
den verjaagd. In bovengenoemde plaats '.kreeg
hij spoedig contact met Pedro, die daar onder
wijzer was en er ontwikkelde zich tussen de
beide illegaal werkende jonge mensen een war
me vriendschap.
Op meerder gebied waren zij werkzaam en bei
den maakten deel uit van een KP. Bonkaarten
en vervalsingen, overvallen en droppings, waar
geholpen moest worden, waren zij paraat.
Zij waren tezamen ondergedoken op dezelfde
boerderij en het gebeurde, dat in de ochtend
van 8 Februari 1945, deze boerderij door
de SD, Zollbeambten en 1eden van de Wehr
macht, omsingeld werd. Alles werd doorzocht
en de schuilplaatsen werden eveneens gevon
den. De boer en zijn beide zoons, benevens
een onderduiker werden direct gepakt, doch
Wim en Pedro, die te ver het hooi waren in
gegaan en er vermoedelijk tussen bekneld ge"
raakt zijn, werden eerst 5 dagen later ontdekt.
Eén van hen was toen reeds bewusteloos. 

Evenals met de anderen was geschied, zijn
ze toen naar "Crackstate" te Heerenveen ver
voerd. Ze werden daar "verhoord", waarbij ze
de gehele schuld van hetgeen op de boerderij
was gebeurd, op zich namen. Op 8 Maart d.a.v.
zijn beiden door de Duitsers uit de gevangenis
gehaaid en naar Dongjum overgebracht, waar
ze, met nog drie anderen, zijn gefusilleerd.
Zoals Pedro en Wim samen gevaren getrotseerd
hebben, zo zijn zij samen, hand in hand, de
Poort der Eeuwigheid ingegaan. Zij hebben in
het volle bewustzijn hun leven gegeven.
Wanneer we ons van deze plaats tot ieder
van hen richten, dan zouden we van Pedro
kunnen vermelden, dat hij streed voor Gods
zaak. Hij was zijn medegevangenen tot troost
en bemoediging. Ook voor hem gold het: ,,Hier
sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij.
Amen".
In het overlijdensbericht van Wim stond: ,,Hij
gaf zijn leven voor Nederland en rust thans
in vrede".
Zo is het. Met hem is een vriend met een gaaf
karakter heengegaan, die, ofschoon hij Rijks
duitser was, sterk overtuigd was van het on
recht, dat de Duitsers ons land en volk had
den aangedaan en dagelijks aandeden. Hij maak
te de Nederlandse zaak tot de zijne en nam
met overtuiging deel aan de strijd tegen het
Duitse barbarisme. Wij hopen en vertrouwen,
dat God hun ook in de laatste ogenblikken
genadig is geweest en dat zij thans de eeuwige
rust genieten.

Jonkheer Mr. PAUL MARINUS VAN BAERDT 
VAN SMINIA 

Geb. 27 Maart 1901. Over!. 28 April 1945 te Sandbostel.
Jkhr. mr. P. M. van Baerdt van Sminia, burgemeester van
de gemeente Utingeradeel, stamde uit het oude bekende
Friese geslacht der Van Sminia's, welke familie thans nog de
,,kerkdorpen" boven Leeuwarden imponeert door haar stoere,
rustige, vertrouwenwekkende fierheid.
Kan het verwondering wekken, dat dit Friese edelgeslacht,
dat steeds gedurende de historie van ons Vaderland, trouw
aan ons Vorstenhuis is gebleven, ook thans een nakomeling
bezat die het hoogste offer voor zijn Vaderland over had?
Burg:meester van Sminia heeft in de bezettingstijd tot diepe
beschaming voor zijn collega's, zijn vaderland en de hem op
gelegde taak vaµ ,,burgervader" met buitengewone plichtsge
trouwheid gediend. Ieder ogenblik stond hij gereed. Toen er
een vergadering gehouden moest worden om de uitreiking
van de 2e distributie-stamkaart voor de moffen een misluk
king te doen worden, riep burgemeester van Sminia enkele
van zijn ambtenaren bijeen, om deze zaak met enige LO-ers
te bespreken. 
Groot was hierbij de tegenwerking, die hij ondervond van
zijn secretaris, die nu natuurlijk, na een korte staking (va
cantie) weer in zijn oude functie terug is. 
Op een later gehouden bijeenkomst voor hetzelfde doel,
waarbij een 5-tal omliggende gemeenten vertegenwoordigd
waren door één man van de distributie en iemand van de
afdeling bevolking, was het burgemeester ".an Sminia, die
deze ambtenaren stimuleerde door genoemde vergadering te
presideren. Van zijn eigen gemeente was alleen de man van
de distributie tegenwoordig. De heren van de secretarie lieten
hun burgemeester alleen de Vaderlandse eer hoog houden.
Deze stille tegenwerking weerhield burgemeester van Sminia
echter niet, om zijn moeilijke taak voort te zetten.
Piloten en andere onderduikers hadden eveneens zijn volle
belangstelling. Financieel steunde burgemeester van Sminia
zoveel als hij kon. Zijn karakter was er geheel op gericht
om met wegcijfering van zichzelf, anderen te helpen.
Toen in begin 1944, het rayonhoofd van de LO, door de
Landwacht gearresteerd werd, kwam burgemel!ster van Smi
nia persoonlijk midden in de nacht, terwijl de regenvlagen
elkaar opvolgden, op zijn motorfiets van Oldeboorn naar
Akkrum gereden, om het rayonhoofd te helpen ontvluchtten.
Een uurtje later, toen de SD kwam, om de buit te halen,
vonden zij de vogel gevlogen. Daags daarop werd echter bur
gemeester van Sminia zelf gearresteer.d. Hy viel door· het laf
hartig verraad van een man, die in zijn leven niets anders
dan welwillendheid en medewerking van burgemeester van
Sminia ondervonden had.
Een, enkele malen herhaald, aanbod om hem uit de gevan
genis te Leeuwarden te halen, werd door hem van de hand
gewezen. Hij wilde niet, dat anderen hun leven voot hem
zouden wagen.
Vanaf Leeu�arden is hij naar Amersfoort gebracht, vanwaar
hij in de beruchte Septemberdagen van 1944, overgebracht
werd naar Neuengamme. Zowel in Amersfoort als Neuen
gamme is burgemeester van Sminia zijn medegevangenen tot
rijke steun gl!weest. · 
In het laatst van April, toen zijn gemeente al bevrijd was,
zetten de Duitsers hem nog eens op transport naar een ander
kamp. Dit transport is in Sandbostel blijven steken. Toen de
gevangenen eruit werden gehaald, bleken er onderweg velen
gestorven te zijn. De overigen, waaronder ook burgemeester
van Sminia, hadden vlektyphus gekregen. Aan deze vrese
lijke ziekte is het door de vele ontberingen en afgemartelde
lichaam van burgemeester van Sminia in de laatste dagen
van April 1945, bezweken.
Hij heeft de bevrijding zien naderen, maar mocht deze zelf
niet smaken. Wij, die hem nimmer zullen vergeten, moeten
zwijgen en buigen voor Gods ondoorgrondelijke leiding in het
mensenleven.
Sterke God -zijn vrouw en kinderen die achtergebleven zijn.
En moge het de jongens van burgemeester van Sminia gege
ven zijn, eens de voetsporen van hun edelen Vader te druk
ken, wiens naam als één der weinige "burgervaders" met
gouden letters in de historie van ons land geschreven zal
worden. P .

•
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687 Thijs Reint Menger, 

geb. 31 Oct. 1918, 
beroep bouwkundige, 
wonende te Noord
wolde (Friesland), 
Bovenstreek A 339. 
Gearr. 29 Dec. '44. 
Overgebracht naar 
Heerenveen, 23 Fe
bruari 194 5 overge
bracht naar Amers
foort. Vandaar op 
transport naar Neu
engamme, op 13 of 
14 Maart. In Neuengamme was hij niet ziek 
en gaf zich op als timmerman. Hij moet, 
voor zover bekend, 28 Maart weer uit Neu
engamme zijn vervoerd met een groot trans
port, bestemming Lüneburgerheide. Verder 
geen enkel spoor. 

688 Dineke Cohen, geb. 
16 October 1919 te 
Groningen, gehuwd 
met Dirk de Leve 
op 16 Oct. 1940. 
\'Xferd gearr. in Den 
Haag, waar zij was 
ondergedoken, in 
Mei 1944; overge
bracht naar Scheve
ningen, waar zij 14 
dagen vertoefde, 
werd zij via \'XI es
terbork eind Aug. 
1944 op transport gesteld. Tot September '44 
werkte zij in een fabriek· te Theresiënst'adt. 
Vrijwillig volgde zij haar man naar Freiburg 
in Sachsen, waar zij bleef tot het voorjaar 
1945. Na de bevrijding bevond zij zich ster
vensziek in Mauthausen. Volgens mededeling 
van twee verpleegsters en een Poolsen me
dicus, die daar nog werken, is Dineke Cohen 
in Augustus 1945 per vliegtuig vanaf het 
vliegveld Herching bij Linz door de Ameri
kanen naar Zweden vervoerd. Daarna ont
breekt ieder spoor. Zij arriveerde, voor zover 
bekend, nimmer in Nederland. Het is niet 
uitgesloten, dat zij haar geheugen is ver
loren. 

. .. ... dezer dagen in Utrecht nationaal-socialisten 
en fascisten bijeen zijn geweest om een vereniging 
op te richten ....•. 
...... ook in Den Haag een dergelijke vereniging, 
maar hier voor de jeugd, ontstaan was, die oude 
(veranderde) WA-uniformen als dub-kledij had ..... . 
.. ... . de 1eider van deze semi-fascistische organisa
tie opgepakt werd, niet omdat hij zulk menslievend 
werk deed, maar aangezien hij, als vrijgelaten ge
detineerde, opnieuw van een verraadzaak was be
schuldigd ...... 
...... alweer in Den Haag een vérrader, ,,de zin· 
gende rot" voor de derde maal kon ontsnappen, 
terwijl hij deze keer in een ijzeren kooi in zijn cel 
onder voortdurende bewaking stond ..... . 
...... deze verraderlijke rot een ijzerzaagje toege
stopt(?) kreeg, na zijn ontsnapping zelfs journa
listen ontving, maar dat deze na-oorlogse pers
muskieten niets deden, om den landverrader weer 
in verzekerde bewring te doen stellen? ..... .

ADVERTENTIES 
Wilt U briev,en op advertenties, met v.ermeldlng van het 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan.t Bureau 
,,De Zwerver'', Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam"C.7 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd, gelieve dal! 
geen berichten voor redactie of administratie erbij in 
te sluiten. 

Hierbij geven wij U kennis van de geboorte van 
ons dochtertje 

EDITH ANNIE. 
K. v. Middelkoop
G. A. v. Middelkoop-de Greef

Driebergen, 11 Juli 1946. 

Met blijdschap geven wij U kennis van de ge
boorte van onzen zoon 

AART. 
W. Boer
A. Boer-van Driel

Rotterdam v.m. Terbregge, 16 Juli 1946. 
Ommoordscheweg .18. 

Tijdelijk: Particuliere Kraaminrichting 
Heemraadssingel 34. 

Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij U 
kennis van de geboorte van onzen zoon 

GERRIT SAMUEL. 
J. W. Stam 
F. S. W. Stam-van Binsbergen 

Kesteren, 18 Juli 1946. 
De Steeg K. 131 b. 

Verloofd: 

.., 

WIM SNOEK (Overbeek) 
en 

TRIJNTJE SLOOTWEG 
Thuis: 
Heteren, Dorpsstraat A 85 op 25 Juli van 7.30-9 u. 
Renkum, Kerkstraat 31 op 26 Juli van 7.30-9 u. 

Verloofd: 
WILLY v. d. WEY 

en 
JELLE M. BERGSMA (J/W) 

Wirdum (Frl), 14 Juli 1946. 

Verloofd: 
DORA VAN ONNA 

en 
HENK VAN WESSEL 

(Sergeant, Reg. Stoottroepen) 
Arnhem, Boulevard-Heuvelink 131. 
Elst (Cid), Kaderschool. 

29 Juli 1946. 

\'XI oensdag 31 Juli a.s. hopen 'wij 
HENDRIK KRUITHOF (Henk Hengelo) 

en 
HUIBERTJE 'T HART 

in het huwelijk te treden . 
Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden door 
den \'Xfeleerw. Heer Ds. F. Slomp, Geref. Pred. te 
Hoorn, des middags 12 uur in de Zuiderkerk te 
Maassluis. 
Hengelo (0), Tollensstraat 45. 
Maassluis, Nieuwstraat 1 rd. 
Gelegenheid tot gelukwensen van 2.30-3.30 uur 
n.m. in Hotel "De Moriaan", Haven 29, Maassluis.

Getrouwd:
LEX P. DUBBELMAN 

en 
FIEKE FEENSTRA 

die, mede namens wederzijdse ouders hartelijk dank 
zeggen voor de vele belangstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. In 't bijzonder de Capelsche L.K.P. 
en de Stoottroepen in Ned. Oost-Indië. 
Rotterdam-Schiebroek, 
Prunuslaan 54. 

* 
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 le Etage, Amstèrdam. 

• 

Naam: 

Adres: 

Plaats: ________ .. _, ______ .. ____ .. ____ _
\ 

Provincie: 

Ingang abonnement: ..... -...... _._,, ____ ,, _______ .. __________ ,, _______________ _ 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LICP-Stlchting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

BEPPIE VAN LEEUWEN 
en 

JAN BOSSCHA (Johnny) 
hebben het genoegen U kennis te geven van hun 
voorgenoinen huwelijk. De voltrekking zal D.V. 
plaats hebben op Donderdag 1 Augustus, 10 uur, 
te Wolvega. Huwelijksinzegening om 10.45 uur in 
de Geref. Kerk te Wolvega, Blesse 71, door den 
Weleerw. Heer Ds. M. de Boer. 
Wolvega, van Harenstraat 20. 
Receptie: Donderdag 1 Augustus van 14.30-17 u., 
in Hotel "De Kroon" te Wolvega. 

Ondertrouwd: 
HENK TOBY (Henk v. Vliet - N.H.) 

en 
IDA C. VERKUYL 

Kerkelijke bevestiging D.V. 1 Aug. 1946, om 3.30 
uur in de Geref. Kerk te Halfweg. 
18 Juli 1946. 
Wormerveer, Zaanweg 119. 
Halfweg, Houtrijkstraat 5. 
Thuis: 24 Juli Wormerveer 7.30-9.30 uur. 

26 Juli Halfweg 7.30-9.30 uur. 

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING. 
Op 2 Juli behaagde het den Heere van onze 
zijde weg te nemen, in dienst van Vorstin en 
Vaderland, mijn geliefden tweeling-broeder 

NICQLAAS VAN MOURIK 
in de ouderdorQ van bijna 24 jaar. 
Vol idealisme is hij met het Reg. Stoottroepen 
naar Indië gegaan en bracht het grootste offer, 
voor de toekomst van Nederland en Indië. 
Diegenen, die hem gekend hebben, zullen onze 
smart begrijpen. 

Uit aller naam: 
D. VAN MOURIK
2. 1 Reg. Stoottroepen
Kon. Landmacht - Java.

Oud-LO-er, leeftijd 22 jaar, bekend in meubel· 
branche, zag zich gaarne geplaatst in hem pas
sende betrekking. Liefst bij meubilering. Brieven 
onder nummer 210 a. d. blad. 

Oud-LKP-er, 31 jaar, werkzaam als rechercheur en 
hoofd P.R.A. in een gemeente te Zuid-Holland, 
zoekt een hem passende werkkring. In het bezit 

van rijbewijs A, legitimatie-sabotage-bewijs L.P.K.
en beschikt over goede referenties. Brieven onder 
nr. 211 a. d. blad. 

Op gunstige voorwaarden is voor een verzetsman 
een bestaande kruidenierszaak over te nemen. Brie
ven zo spoedig mogelijk te richten aan den Direc
teur van het Prov. Bureau Stichting 1940-45 in 
Drente, v. d. Feltzpark 4, te Assen. 

\'X!ie helpt een oud-LO-er aan een vacantieverblijf 
van 3 tot 10 Augustus, voor 4 personen en een kind, 
liefst nabij de zee. Brieven onder nr. 212 a. d. blad. 

Te koop gevraagd: 
Motorfiets, liefst 350 of 500 cc, onmisbaar voor 
het werk. Ondanks urgentie voor droogmaking Wal
cheren, geeft R.V.I. geen aankoopvergunning; uit 
principe wordt deze motor niet zwart gekocht . 
Brieven onder nr. 213 a. d. blad. 

Wie kan ons t.b.v. ons weekblad aan een goede 
midde'lzware of zware motor helpen? Brieven met 
volledige gegevens en opgave van prijs onder nr. 214 
aan ons blad. 

,,De Zwerver" vraagt all-round journalist, met rui
me ervaring op verzetsgebied. Brieven onder nr. 
215 a. d. blad. 

Het Hoofd der Politieke 
R«huche - Afd. Heorlen. 
maakt bekend, dat te zijnu 
beschilclcing Js gesteld de 
persoon van Corneli• Wfl.
lem Klone. geb. te Hoens
broek, 12 Febr. 1919. laat
stelijk woonachtig te Heer ... 
Jen. Tulpstraat 18, die in 
de bezettingstijd werkzaam 
is geweest bij de Sichu· 
helt:spolizcl, Aussea,tdle 
Maastricht. 
Hij verzoekt een ieder. dle 
omtrent het gedrag van 
Klone vnd: gedureade de 
bezettingstijd. inlichtingen 
kan verstrdtken. zich te 
melden. mondeling, dan wel 
schriftelijk. aan i;ijn bureau 
afd. Rechuche. Sittarder, 
weg 59. Heulen. tel. 3616. 

Het hoofd van de 
Politieke Rech,-Afd. 
District Heerlen. 

H. J. GIE.LENS 
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Voor 't eerst na de bevrijding woon ik weer een 
rechtszitting bij. Vandaag komt Boogaart, de ver
rader van de Weteringschans, voor zijn rechters. 
De kleine rechtszaal kan de schare belangstel
lenden niet bevatten. De meesten onder hen zijn 
niet uit blote nieuwsgierigheid gekpmen. Daar 
zijn er velen, die op een of andere wijze een aan
deel hadden in de voorbereidingen van de over
val, of wien een taak zou hebben gewacht, indien 
deze gelukt zou zijn. Daar zijn ook de nabestaan
den van hen, die bij dit pogen vielen. En ie 
werd stil bij de gedachte, wat deze dag hun 
brengt. Natuurlijk, zij willen alles weten over 
die laatste uren van hun geliefden. Maar hoe 
zwaar zal die wetenschap van hun folteringen 
hen straks drukken. 

·HET RECHT HEEFT ZIJN.LOOP

De bezoekers van de publieke tribune worden 
stuk voor stuk van top tot teen gefouilleerd. Ik 
weet niet of dat altijd gebeurt, maar moet er 
stillekens even om glimlachen. Je weet, dat er 
onder die toeschouwers jongens zijn die beter 
met een vuurwapen kunnen omgaan dan wie ook. 
En nu zie je hoe ze rustig, met een klein spot
licht je in de ogen, de handen der politieman
nen langs hun zakken en broekspijpen laten glij
den. 
W t kan er veel vi:randeren in korte tijd. 
Als ik zo langs al die van verwachting gespan
n�� gezichten kijk, komt de vraag bij me op, wat 
WIJ nu vandaag verwachten. En je voelt intuitief, 
dat je onbevredigd zoudt heengaan, wanneer 
hier niet het bloed zou geëist worden van den
gene, aan wiens handen het bloed kleeft van onze 
jongens, die bij hun moedige poging tot ontzet 
het leven lieten en van hen, wier leven door zijn 
ingrijpen niet gered kon worden. Maar bovenal 
verlangen wij, dat deze zitting de volledige recht
v.tardiging van zulk een straf zal brengen. 
Als de leden van de rechtbank binnenschrijden 
en allen zich van hun plaats verheffen, voel je dé 
sfeer, waarin het recht zijn beloop moet hebben, 
als voelbaar in de zaal. Het is iets dreigends, iets 
kils en tegelijk plechtig en ontzagwekkend. 
Er komen eerst enkele uitspraken. We horen de 
doodstraf uitspreken tegen een S.S.-man, die aan 
het Oostfront vocht. De man staat er als een 
wassen beeld en het horen van die straf treft hem 
als de kogels'na het salvo van een executiepeloton. 
Het strottenhoofd in de magere hals wringt zich 
in een kramp naar boven; ontzetting nijpt hem de 
keel toe. Er moet iets knappen in zijn hersens nu, 
of het doodsproces in zijn lichaam nu reeds een 
aanvang nam. Daarover valt de stilte als hoorbaar 
in de zaal. Het is erg, het is heel erg, de dood
straf tegen iemand te horen uitspreken. Je hebt 
het tientallen malen gelezen in de krant en het 
heeft je niet beroerd, je niets gedaan, je integen
deel soms een voldaan gevoel gegeven. Maar nu 
je eigen oren het kunnen horen, je den man 
kunt zien, wien het doodvontlis treft, nu je ge
dachtig aan al je gevallen vrienden, voldaan 
zoudt moeten zijn, nu komt er iets van ontferming 
in je met den man, wien de banvloek treft; nu 
worr,l.t je stil, omdat je de ma jesteit van de dood 
over de zaal voelt hangen. En je voelt hoe zwaar 
het moet zijn het zwaard der gerechtigheid te 
h�nteren. Het is een dodelijk w'l-pen voor hen 
w1en het treft, doch het dragen van dat zwaard 
kan nooit een vreugde, maar moet een loodzware 
vermoeiende taak zijn. 
Het duurt maar even. Dan wordt de ten dode 
gedoemde weggeleid. En we horen een vrouw, die 
als gevangenbewaarster in dienst van de S.D., 
voor gevangenen bestemde pakketten te eigen 
bate aanwendde, vijf jaar gevangenisstraf opleg
gen. Dan zijn wc dat ogenblik van stilte van daar-

even vergeten en vragen elkaar, hoe het mogelijk 
is iemand voor een zo zwaar vergrijp, zo licht te 
straffen. En we vergeten, stuk voor stuk, dat wij 
niets van het verhoor weten en alleen maar af
gaan op die combinatie van het feit en de straf, 
zonder de nuances te kennen. Want we realiseren 
ons dan nog niet hoe juist die nuances (we merk
ten het later bij de zaak-Boogaart) ons oordeel 
beïnvlçeden. 
Dan komt Boogaart voor het hekje; een weinig 
intelligente jongen, me�

1 
een sterk naar achter 

lopend voorhoofd, die 111.1et geheve.n kin en de 
armen langs het lichaam, rechtop tegenover zijn 
rechters staat. Dat was voor een der dagblad
verslaggevers aanleiding te schrijven, dat hij een 
arrogante houding aannam. Dit was nu volstrekt 
on juist. Boogaart was en bleef de S.S.-er, die 
volkomen correct de houding aannam, hem in de 
dienst aangeleerd. Uit heel zijn verhaal blijkt 
zijn stompzinnigheid. Hij heeft toch . allen tijd 
gehad om zorgvuldig te wikken en te wegen wat 
.nadelig voor hem is of in zijn voordeel kan spre
ken. Maar hij heeft geen aannemelijk verhaal. Hij 
zegt aanvankelijk niet te hebben willen mee
doen, omdat persoonlijke belangen en niet het 
al:;emene belang op de voorgrond stond, wat 
c verontwaardigd protest op de tribune uitlokt. 
F legt dan nader uit dat het naar zijn mening 
mee name ging om de bevrijding van den broer 
van één der overvallers en niet om het gehetl. 
Bovendien zaten naar z"ljn mening de meesten 
voor lichte vergrijpen en zouden zeker niet ter 
dood gebracht worden. De schijnbare zelfver
zekerdheid van zijn houding (overblijfsel van de 
dienst) is in volkomen tegenspraak met de onbe
nulligheden van zijn verklaringen. En als hij bij 
het getuigenverhoor de kans krijgt opmerkingen te 
maken over de uitgebrachte getuigenverklaringen, 
dan zwijgt hij over voor hem belangrijke verkla
ringen in zijn voor- of nadeel, doch vraagt hij 
gretig naar dingen, die uiteindelijk in zijn nadeel 
kunnen zijn. Zo is er de vraag, waarom de sleutel 
niet gekomen was, waarmee hij de deur zou moe
ten openen, niet beseffend, dat hij daardoor zijn 
schuld eerder verzwaarde, omdat hij de deûr ook 
zonder de toegezegde sleutel geopend had. 
Een tragisch ogenblik is het als de verd<\chte naar 
zijn vader gevraagd wordt, die gescheiden van 
zijn moeder leefde en van wien hij niet weet waar 
hij woont. Dan klinkt een stem van de publieke 
tribune: ,,Hier is z'n vader." Wat een wereld vän 
leed en ellende ligt in die enkele woorden. Wat 
moet er in dit vaderhart omgaan, nu zijn kind 
daar met zo zware schuld beladen voor zijn rech
ters staat? In schrille tegenstelling staat daar
tegenover de houding Yan de moeder, die naar 
veler mening medeschuldig staat, doch tegen wie 
practisch geen bewijzen zijn, en die kort voor de 
opvoering van het hoorspel over de overval op 
de W cteringschans door de VARA de omroep-

veremg1ng opbelde en dreigde met een vervol
ging, wanneer haar naam in het spel genoemd zou 
worden. Enerzijds de vader, die, hoewel diep
geschokt door de daad van zijn jongen, door zich 
hier ongevraagd bekend te maken, als 't ware 
iets van zijn straf wil meedragen, anderzijds 
de moeder, die, wellicht medeschuldig, dreigt, 
wanneer haar naam genoemd mocht worden. 
Diepe indruk maakt het op ons, wanneer wij alle 
geiuigen bij het afleggen van de eed, de hulp 
van den Almachtigen God horen inroepen over 
hun verklaringen. En wat er in ons omgaat z.ls 
wij dat ook den S.D.-er Lages en den rechercheur 
Kuipers horen doen, laat zich denken. Maar diep 
voelen wij het verschil tussen het "Duitse recht" 
en het recht van thans (met al zijn gebreken), 
wanneer wij den president, Lages horen toevoe
gen, dat hij als getuige niet behoeft te antwoor
den op vragen, waarvan de beantwoording zijn 
eigen zaak zouden kunnen schaden. Het is als 
een spotlach naar de .methoden van den Duitser, 
die "kostte wat kost" uit een getuige haalde, wat 
er uit moest. 
Afschuw vervult de zaal als Kuipers, met de 
handen op de rug onder de jas en over z'n 
schouder den verdediger op zijn vragen antwoor
dend, brutaal vertelt van zijn verzoek om het 
fusilleren van de gevangen K.P.-ers te mogen 
meemaken. Hij wa,s alleen even geschrokken, toen 
hij het bloed zag spuiten bij het nekschot, dat de 
weerloos gebondenen, met het gezicht in een kuil 
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liggend, kregen. En hij vertelt erbij, dat er enkele 
zwaar-gewonden op brancards bij waren, die ook 
op deze wijze werden afgemaakt. Zijn antwoorden 
op de vragen aangaande zijn rol bij het over
brengen van de mededeling van Boogaart om
trent de overval aan Viebahn zijn geraffineerd 
voorzichtig, doch ieder voelt, dat het tussen het 
bezoek van Boogaart aan Kuipers om ongeveer 
12 uur 's nachts en het ontbieden op de vo.lgende 
morgen om 9 uur van Bogaart bij Viebahn de me
dedeling van Kuipers aan Viebahn ligt. 
Er zijn zeer gunstige getuigenverklaringen van 
gewezen gevangenen over de houding van Boo
gaart tijdens zijn gevangenbewaarderschap. Hij 
heeft veel' voor de gevangenen gedaan; was een 
van de weinige goede bewakers, bezorgde talrijke 

· briefjes en pakketjes, verschafte zelfs wel de ge
legenheid aan de gestraften van de gevangenis
uit naar huis te telefoneren. Daarom durfde de
K.P. ook met hem in zee gaan. Het is verwon
derlijk zulks te horen en wij blijven dan ook
volkomen in het duister tasten aangaande de
motieven tot deze daad. Hij heeft er geen be
loning voor gehad en de drieduizend gulden, die
Johannes en Arie hem gegeven hadden, later aan
de S.D. gegeven, waaruit deze de kosten van het
hotel in Utrecht, waar Boogaart en zijn moeder
verbleven, voldeed.
Heeft het bezit van dit bloedgeld hem zodanig
gepijnigd, dat hij als Judas de penningen nam
en ze gesmeten heeft voor de voeten der last
gevers? Dan steekt de houding der Farizeeën en
Schriftgeleerden, die er een begraafplaats voor de
vreemdelingen voor kochten, in ieder geval nog
gunstig af bij die der S.D.-ers, die met het geld
der verradenen, den verrader, die het niet wenste
te bezitten, onderdak verschaften.
Het is een merkwaardige zaak, als getuigen in een
rechtzaak, zowel van den president als van den
procureur-fiscaal een compliment voor hun man
haftig gedrag ontvangen en dat de tribune daarop
spontaan met een applaus antwoordt, zonder dat
daarop het gebruikelijke vermaan tot stilte volgde.
Maar ieder voelt, dat hier een dergelijk woord
niet achterwege mag blijven, evenmin als het
woord tot herdenking van hen, die bij dit grootse
werk vielen.
Niemand verwondert zich als de procureur-fiscaal
de doodstraf rcquireert. Hij geeft in zijn kort
requisitoir goed aan wat in aller hart leeft. Deze
zaak is een zaak, waarvan eigenlijk van tevoren
vaststaat, wat de eis zal zijn. Ja, zo is het. En
toch zien wij Boogaart na deze behandeling, al
blijft zijn schuld in onze ogen even zwaar, anders.
Er is een probleef!l in dit leven, waarvan wij de
oplossing niet zien. Naast dat goede in zijn leven
tegenover de gevangenen staat dat vreselijke ver
raad, waarvan hij misschien niet van de aanvang
af, doch zeker in laatste instantie, de consequen
ties heeft moeten zien. De lummelachtigheid, de
domheid, de ondei;worpenheid van deze figuur,
brengen je van je stuk.
Op een figuur als Kuipers kun je je
woede botvieren; hij tart je in 't gezicht. Deze
jongen, die je zou willen haten, roept soms bijna
het medelijden in je wakker, omdat hij er zo ver
loren, vergeten haast, bijstaat. De dingen gaan
deels langs hem heen, bereiken hem niet meer.
Daarvan maakt de verdediger, Mr. Mathuizen,
een knap gebruik. Het is geen dankbare taak hier
verdediger te zijn. En Mr. Mathuizen stelt ook
voorop, dat hij dit op het allerlaatste ogenblik
aanvaardde, omdat de oorspronkelijke verdediger
plotseling verhinderd was. Hij wist toen zelfs nog
niet, dat het deze zaak betrof. Hij heeft de pro·
bleemstelling in het leven van Boogaart volledig
doorgetrokken, van zijn kindzijn af tot het ogen·
blik van zijn vreselijke daad. En natuurlijk de
n·,druk gelegd op de invloed van een figuur als
Kuipers.
Het zwakke punt in de verdediging was, dat de
verdediger niet aannemelijk kon maken - en
daartoe ook geen poging deed - dat Boogaart
niet geweten heeft welk een sadist Kuipers was.
Het is n.l. niet aan te nemen, dat Boogaart met
zijn acht maanden bewakerservaring daarvan niet
op de hoogte zou zijn geweest. Dit was toen ree•ls
algemeen bekend.
Het is niet altijd gemakkelijk een verdediger ten
volle te waarderen. Hier zeker niet. En telkem
weer moet men zich voorhouden, dat het zijn taak
is alle factoren, die maar in het voordeel van den
verdachte kunnen zijn, naar voren te bren;;e,.
Recht, dat de verdediging miskent, is geen recht.
De neiging daartoe is bij velen onzer zeer_ st,�rk.
Daartegen moeten wij waken. Want juist daar
tegen hebben wij willen strijden. En het grievenrl.,·
is, dat zovelen onzer trouwste makkers vielen ah
slachtoffers van het onrecht. Daarom moet het
ons een voldoening zijn, ja het is. een morele
overwinning, wanneer wij onze vijanden ook alle
voordelen van het recht gunnen.
Dit was voor ons de grote winst van deze dag:
de wetenschap, dat - al struikelt ook nu het
recht nog meermalen - er in Nederland weei::
recht gedaan wordt.

AD. 

GO!ED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN, 

De Utrechtse KP. doet zo nu en dan eens 
van zich spreken. Niet dat de KP-ers weer 
overgaan tot verzetsdaden, doch hun daden
drang komt hierin tot uiting, dat zij steeds 
pogingen doen om het leven van de vrou
wen van hun gesneuvelde vrienden eniger
mate te verzachten. 
Op een ongeveer drie weken geleden gehou
den vergadering werd een bedrag aan geld 
bijeengebracht. Men besloot hiervan aan 
een 25-tal vrouwen een gezellige dag aan 
te bieden. 
Na enige tijd van voorbereiding werd Vrij· 
dag 12 Juli een zeiltocht georganiseerd op 
de Loosdrechtse plassen. 's Morgens om 9 
uur startte het gezelschap. geladen in twee 
bellenw:agens, vanaf de garage Hagenouw. 
Ongeveer kwart vóór tien scheepte het zich 
in in twee grote zeilboten te Loosdrecht, en 
precies 10 uur stootten de boten van wal. 
Dank zij de attentie van verschillende da
mes om hun sigarettenrantsoen mede te ne
men, hadden de KP-ers vrij roken, terwijl 
zij bovendien getracteerd werden op zuur
t jes en dergelijke. 
Omstreeks half een werd een boterham ge
geten en enkele consumpties g�ruikt in 
een gezellig restaurant. 

Dat onze vrouwen niet bang voor water 
zijn, werd wel bewezen door het !eit, dat 
vrijwel allen de moed hadden zien in het 
water te begeven. Behalve dat de vrouwen 
hiervan genoten, was dit zwemfeest ook 
een grote vreugde voor de KP-ers. Wij heb· 
ben gezien dat KP-ers ook nog iets anders 
kunnen dan overvallen plegen en spoor
lijnen opblazen. Verschillende dames, die 
niet zwemmen konden, werden voorzien van 
een opgeblazen autoband en weldra werden 
ze netjes door de jongens voor:geduwd. 
IDat allen volop genoten, werd wel bewe· 
zen door het gezang en het gebabbel. Om 
ongeveer 5 uur werd in de "Moordkeet",
een huisje aan een der plassen, een portie 
yochurt met jam en suiker verorberd. Al 
zingend en lachend vertrok het gezelschap 
omstreeks half 6 in de bellenwagens weer 
naar Utrecht. Tante Mies verzocht namens 
alle dames haar dank uit te brengen voor 
de buitengewone prettige en gezellige dag. 
Het resultaat van dit origineel initia:ief 
was, dat 18 dames, die nog niet op de hoog
te waren met het bestaan van "De Zwerver."
zich hierop spontaan abonneerden. A. H. 

r 

COMMISSIE "GOEDE" BEDRIJVEN. 

Op 18 Juli werd namens den Minister van 
Economische Zaken geïnstalleerd de Com
missie "goede" bedrijven.
In deze Commissie hebben zitting vertegen
woordigers van de verschillende Rijksbu
reaux, van de georganiseerde Middenstand 
en de hoofdgroep Industrie, van het betref
fende Departement en uit de illegaliteit de 
Heer H. M. Mos. 
Als voorzitter van de Commissie is benoemd 
Prof. Mr. F. de Vries; secretaris van de Com
missie is Mr. E. G. J. v. Meerbeke, ambte
naar bij het Ministerie van Economische 
Zaken 
De Commissie heeft tot taak advies uit te 
brengen: 
a. omtrent de vraag, of ondernemingen in

aanmerking komen voor een voorkeurs
behandeling, omdat · zij een juiste hou-·
ding hebben betracht in verband met de
bezetting en dientengevolge of ten ge
volge van oorlogsgeweld (plundering
daaronder begrepen) schade hebben
geleden:

b. omtTent de vraag, waaruit een zooda
nige voorkeursbehandeling zou kunnen
bestaan.

Voor behandeling komen in aanmerking al
len, die door daad of houding tot het verzet 
hebben bijgedragen. 
Aanvragen om voorkeur�behandeling als 
vorenbedoeld moeten vóór 1 October a.s. 
worden ingediend bij den secretaris der 
Commissie Mr. E. G. J. v. Meerbeke, Depar
tement v. Econ. Zaken, Bezuidenhoutsche
weg 30, 's-Gravenhage, onder overlegging 
van alle ter zake dienende bewijsstukken. 

M. 

RECTIFICATIE. 

In "Grondslagen-Conflict", hèt hoofdar
tikel van "De Zwerver" van verleden 
week, staat in de eerste kolom in de aan
vang van de voorlaatste alinea tussen 
haakjes: .,Wij zullen ze constructies noe
men." Dit moet zijn: .,Zij zullen ze con· 
structies noemen". 
Verder zijn de namen van de schrijvers 
van de twee ingezonden brieven wegge
vallen. De eerste was van L. v. d. Werf en 
de tweede van D. C. van Ginhoven. 

REDACTIE. 

Het is buitengewoon -voorspoedig gegaan met de actie, om de militairen in Indië 
wekelijks hun "Zwerver" te sturen. Bob, de administrateur, wist van het Roode 
Kruis gedaan te krijgen dat iedere week portvrij 1000 Zwervers naar de Oost vlo
gen, om daar over alle onderdeelen verspreid te worden. En reeds komen van 
onze jongens zelf de dankbetuigingen binnen. Wat zijn ze blij. dat ze nu weer 
geregeld in verbinding staan met hun L.O. of hun L.K.P. 
Duizend Zwervers méér kosten echter geld, veel geld zelfs tegenwoordig. Spon
taan kwamen dan ook de bijdragen en toezeggingen van veie abonne's binnen, 
toen de eerste oproepen om hulp geplaatst waren. Velen wilden wel een abonne
ment voor een Indië-ga_nger voor hun rekening nemen. Vandaar, dat we nu de 
eerste verantwoording van binnengekomen gelden kunnen publiceren. Er zijn nog 
veel meer toezeggingen gedaan, maar daar hebben we nog geen gelden voor 
gekregen. Regelmatig zullen voortaan de betaalde Indië-abonnementen worden 
verantwoord. We hopen, dat er veel plaatsruimte voor nodig zal zijn en de be· 
dragen hoog.· 

- 1e verantwoording.
F. V. te S. 1.50; G. V. te R. 5.-; P. A. H. te H.
5.-; Mej. J. P. te B. 4.50; A. E. te A. 6,-; Mej.
N. de B. te 's-Gr. 4.50; fa. S. M. te H. 1.25; C. M.
de R. te M. 5.-; Mej. H. M. V. te V. 1.50; R. F. H. B,
te U. 2.50; W. de F. te H. 1.75; Mevr. G. S.-W. te
H. 1.50; H. B. te D. 1.50; H. G. te E. 10,--,

REQ. 

Deze tekeni�g werd belangeloos voor dit doel afgestaan door den heer H. 11. n3 en te Baarn. 
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VOORLOPER 

In veel opzichten hebben de leden onzer 
organisatie in de bezettingstijd in raadselen 
gewandeld. Er gebeurden dingen, waarvan men 
de resultaten zag, doch de oorsprong niet ken
de, of niet wilde kennen. 
We bewandelden wegen, waarvan we wisten, 
dat ze tot het doel moesten leiden, zonder te 
weten hoe de route was. Mensen kwamen op 
onze weg waaraan we, door de introductie 
welke ze medebrachten, ons vertrouwen gaven, 
doch naar wier werk wij verder maar niet 
vroegen. 
Wie veel weet, heeft veel te verantwoorden. 
Dat was vooral in die jaren een waarheid als 
een koe. En daarom wisten we liever dikwijls 
maar niet zoveel, al was dan ook ons hart 
dikwijls "brandende" in ons, omdat !"ij toch 
zo graag eens wat meer achter de schermen 
zouden hebben· gekeken. 
Zo hier en daar is wel een enkel scherm· op
gegaan. ,,De Zwerver" heeft daartoe het zijne 
gedaan. Als straks ons grote Gedenkboek 
verschijnt, zal zeer veel in het licht komen, 
dat tot nu toe nog met nevelen omhµld was. 
Zolang te moeten wafhten, zou echter veler 
geduld op een te lange proef stellen. Daarom 
verschijnt onze "Voorloper", Den Vijand 
Weder staan. 
Hoe dikwijls hebben u:ij dat verschijnen reeds 
aangekondigd, doch telkens was er weer iets, 
dat het uitkomen in de weg trad. Verschil
lende moeilijkheden, waardoor de uitgave 
werd gestagneerd, zijn thans in zoverre over
wonnen, dat zeer . binnenkort met het drukken 
kan worden begonnen. Vooraf evenwel, is het 
voor ons van groot belang enigermate geo
rienteerd te zijn op het aantal exemplaren, 
dat voor onze abonnees benodigd is. Wij zou-· 
den het namelijk zeer betreuren wanneer straks 
=ou blijken, dat trouwe medewerkers niet in 
de gelegenheid zouden zijn zich dit boek via 
de boekhandel aan te schaffen. Wie van toe
zending verzekerd wil zijn, zorge er voor, dat 
de 'in dit nummer bijgevoegde bestelkaart 
voor de JOe Augustus a.s. in ons bezit komt. 

l:f.o.e fan(J nO(f ?
,,DE OCHTENDPOST" OVER DE K.P. 

Na ongeveer veertien maanden bevrijding, zijn 
wij wel gewend geraakt aan teleurstellingen en 
aan het verkeerde begrip over de werkzaam
heden der verzetsbeweging. 
Niet elke gelegenheid, waarbij de verzetsbewegmg 
- en met name de L.O. en L.K.P. - in een ver
keerd daglicht werd gesteld, is door ons gesig
naleerd. Wij zijn zo langzamerhand wel tot d<!
overtuiging gekomen,. dat ons Nederlandse volk
nog niet veel begrip heeft over het vele en veel
omvattende werk der L.O. en L.K.P. tijdens J.�
bezetting.
Onlangs kwam ons echter in "De Ochtendpost"
van 6 Juli 1946 onder het opschrift: ,,Feiten,. over
de kampen" een artikel onder het oog waarin op
een ergerlijke wijze gesproken wordt over cle
hoedanigheden van K.P.-ers. De schrijver van dit
artikel, L. A. R(odriguez) L(opez), blijkt iemand
te zijn die de K.P.-sfeer van nabij niet heeft ge
kend. Hij vervolgt n.l., schrijvende over de toe
standen bij het personeel in de Nederlandse
kampen:

,,Dit f1ersoneel werd voorlopig grotendee:. 
gerecruteerd uit, de B.S., en het is nu voor 
een ieder wel aannemelijk, dal het met d,1 
B.S., de goede niet te na gesf1roken, niat
altijd zuivere koffie is. Er zaten nog veel
Nazi-vrienden in ondergedoken; en in dr?
knokploegen, waar de meeste ambitie v'Jo1·
het bewalwrsbaantje vandaan kwam, zateu
vele mensen, die in het gewone leven vracht
auto-chauffeur, slagersloopjongen, schill..:n
boer of monteur waren, die door de buiten
gewone omstandigheden tijdens de bezetting
op meer dan één wijze uit het lood g!i5lu-

D EN V IJ AN D WE D E R STAAN 

Historische schetsen van de werkzaamheden der: 

L 0. · Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en 
LKP. • Landelijke Knokploegen. 

f 4.50 

A
LDUS luidt de titel van het binnenkort verschijnende boek dat een juist in
zicht geeft van het omvangrijke werk van de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers en de Landelijke Knokploegen, gedurende de Duitse 

tyrannie in de foren 1940-1945. 
Dit is het eerste boek, voor de betrouwbaarheid waarvan de beide grootste orga· 
nisaties van het verzet volledig kunnen instaan. omdat het geheel onder haar 
toezicht uit de gegevens van persoonlijke belevenissen door schrijvers uit de 
illegaliteit zelf is samengesteld. , 
Het is bovendien een goed en onderhoudend geschreven boek, omdat de samen
stellers ook de kunst van het schrijven verstaan. Wij behoeven U slechts enkele 
namen te noemen als die van: Jan H. de Groot, Joh. van Hulzen, K. Norel. Anne 
de Vries en "Frits de Zwerver". 
Het is niet minder een spannend boek, omdat hierin alles historie-getrouw wordt 
verhaald en daarbij meer spanning wordt ondergaan dan in gewoonlijk slechts 
op fantasie berustende verhalen. 
Om U eenig denkbeeld te geven van den rijkdom en verscheidenheid van het 
boek, verwijzen we naar de reeds meerdere malen gepubliceerde inhoudsopgave 
in vroegere nummers van "De Zwerver'.', O.m. komt erin voor een volledig histo
rische beschrijving van de grote overval op de gevangenis Weteringschans o.l.v. 
Johannes Post. 
Het boek, ongeveer 300 bladzijden groot, is royaal geïllustreerd door teekeningen 
voornamelijk van de hand van den bekenden kunstenaar Charles Eyck. Het is 
gedrukt op goed papier, gebonden in fraaien halflinnen band met omslag in
kleur. De prijs van de uitgave is in verhouding laag, n.l. slechts f 4.50 gebonden.
De levering kan geschieden door iederen erkenden boekhandel. 
Van de opbrengst komt een belangrijk gedeelte ten goede aan onze nagelaten 
betrekkingen. Dit wordt afgestaan aan de Stichting 1940-1945. 

gen waren en dikwijls reeds veel buite,,
sporigheden op hun kerfstok hadden zitten. 
Deze "Knokbroers" werden nu ineens ge
schikt geacht om als bewakers voor schuldi· 
gen en onschuldigen de "vruchten" van huil 
illegaal bestaan te mogen plukken. Vele pan 
hen hadden van de Moffen zo het een en 
ander geleerd; ze "wisten" hoe er met ar
restanten en geïnterneerden moest worden 
omgesprongen. Zij huldigden ook gaarne, voor 
zover bona fide "illegalen", het schone begin
sel van "Oog om oog, tand om tand" en
llrijgen nu de kans om eens te lonen dat 
Nederlanders ook wel moffenmethoden kun
nen toepassen, wanneer deze JYederlanders 
maar eens de gelegenheid krijgen om zich 
op hun vijand te wreken." • 

Uit het bovenstaande blijkt wel. heel duidelijk, 
dat dez(è schrijver de K.P. niet van nabij heeit 
gekend, noch ooit ee11 werkelijken K.P.-er heeft 
ontmoet. Zijn denigrerende qualificatie laat geen 
enkele twijfel hierover bestaan. Het maakt slerk 
de indruk van het gemis aan elke verzets-,,fee
ling". Iemand die zó schrijft, bewijst er mee, nog 
maar héél weinig begrepen te hebben van .le 
geestelijke achtergrond van het verzet, met name 
van .de L.K.P. Wij kunnen dit betreuren, doch 
hierover vallen wij niet. 
Waar wij echter wèl tegenop komen, is dit, dat 
zo iemand zich een oordeel aanmatigt over za
ken, waar hij geen verstand van heeft. 
Want werkelijk, geachte schrijver, had U de K.P.
sfeer ook maar enigermate van nabij leren kc;nnen. 
wij weten het, U had de K.P. niet aangeduid als 
lieden, die "door ;de buitengewone omstanrlig
heden tijdens de bezetting op meer dan een wijze 
uit het lood geslagen waren en dikwijls reeds veel 
buitensporigheden op hun kerfstok hadden lit
ten." 

In de eerste plaats moeten wij U mededelen, dat 
er maar zeer weinig lieden van de K.P. zijn in
gedeeld bij de bewaking van onze gevangenea. 
Voor zover zij hierbij wèl een taak hebben ge
zien, kunt U ervan overtuigd zijn, dat zij deze 
werkzaamheden opvatten met dezelfde plichts
betrachting, waarmee zij gedurende de bezetting 
hun illegale werkzaamheden hebben verricht. 
Het was niet de zucht naar avontuur, die onze 
jongens in de K.P. dreef; het was niet de lU5t 
om te moorden, die hen naar de wapenen deed 
grijpen; het was geen liefhebberijt je om een over
val op een gevangenis te plegen. Het was t:en 
van Godswege opgelegde roeping, een roepinb, 
die de K.P.-ers terdege begrepen hebben. 
Zegt het U niets, L.A.R.L., dat de leider van een 
K.P., met het oog op de ernst van die roeping,
veelal vóór het plegen van een overval, met zijn
mannen een gebed om bijstand en bescherming
opzond tot God? Zegt het U niets, dat de .i:gn.
Topvergaderingen van de L.K.P. met gebed ge
opend en met dankzegging gesloten werden?
Zegt het U niets, dat het merendeel der K.P.-s:rs
uit christen-jongeren bestond? Zijn dit "liedt.:n,
die door de buitengewone omstandigheden tijdem
de bezetting op meer dan een wijze uit het lood
geslagen waren en dikwijls reeds veel buitc·1-
sporigheden op hun kerfstok hadden zitten?"
Wij ontkennen het ten stelligste en spreken over
de toon, waarin dit artikel in "De Ochtendpost''
gegoten is, onze diepste verontwaardiging uit.

FRIT:3. 

Noot redactie. - Dit artikel bg reeds op de pers, 
toen ons een volgend nummer van "De Ochtend
post" onder ogen kwam. Hierin wordt gezegd, 
dat "de kamp-K.P. geen bonafide K.P." zou zijn. 
Waarmee het blad de bonafide K.P. voor gere
habiliteerd houdt . . .. 



(Slot). 
In het duister van de winteravond, die over de 
Friese hoofdstad ligt, zijn 12 groepen bevrijde 
gevangenen hun weg gegaan. Twee daarvan, 
waarop niet gerekend was - de vijf 's middags 
binnen gebrachten, de drie die 's avonds, vergezeld 
van de S.D., aan de poort klopten, - moeten 
zelf trachten onderdak te komen. De tien overigen 

hebben een plaats opgekregen, waar zij zich 
moeten vervoegen en waar men hen verder zal 
terecht helpen. Bij de laatste groep is ook nog 
de bewaker T. ingedeeld. Men acht het n.l. 
verstandig hem te laten verdwijnen, waardoor 
alle verdenking op hem zal vallen en de· overige 
bewakers hopelijk buiten schot zullen blijven. 
Zo verlaten in de avond van de Se December 
1944, 51 gevangenen en een bewaker het Huis 
van Bewaring te Leeuwarden. Zij hebben op
dracht allen via de electrische Oosterbrug de 
stad binnen te gaan en vandaar de kortste weg 
te kiezen naar het aangegeven verzamelpunt. Bij 
elke groep is zoveel mogelijk iemand ingedeeld, 
die geacht wordt de weg in Leeuwarden naar 
behoren te kennen, waardoor misverstanden zo
veel mogelijk beperkt worden.· 
De maatregel, dat allen de electrische Ooster
brug moeten nemen is genomen om op dit punt 
alle sporen in éénmaal grondig te vernietigen. 
Zowel op de toegangsbrug als op het gevangenis
terrein als op de electrische Oosterbrug wordt 
na het vertrek van alle gevangenen en deelne
mers een hoeveelheid peper gestrooid, voldoende 
om een hele kennel honden het spoor bijster te 
doen worden. 
Daarmede is de taak van de K.P. afgelopen. Het 
is nu de zaak zo snel mogelijk te zorgen, dat allen 
in veiligheid komen. Het merendeel verlaat on
middellijk, goed bewapend, de stad, om via bin
nenwegen de onderduikkwartieren in de omlig
gende dorpen op te zoeken. 
In minder dan een uur tijd is de gehele onder
neming afgelopen. Omstreeks 5 minuten over 
half zeven verlaat Wim als laatste man het Huis 
van Bewaring en omzichtig strooit hij op de 
gevangenisbrug en de electrische Oosterbrug de 
zo belangrijke peper. 

Het is nu de beurt aan de afvoertroepen om hun 
arbeid in de kortst mogelijke ti.id te verrichten. 
Zij zijn tegen de avond in de Grote Kerkstraat 
bijeen gekomen en om half zes staan ze op een 
negental punten in het stadscentrum klaar om 
hun arbeid aan te vangen, n.l. op de electrische 
Oosterbrug, hoek Kanaalstraat, hoek Achter de 
Hoven. h0,·k Zuider Grachtwal, Serre Hotel de 
Klanderij, Brugwachtershuis je Beursbrug en Hoofd
ingang Koepelkerk. Elke post is door twee man 
bezet. Bovendien zijn, onmiddellijk na het slagen 
der onderneming, vijf mensen op pad gegaan, om 
de familieleden van de bevrijden mede te delen, 
dat zij moeten verdwijnen. Bovendien gaat er 
hulp naar de vrouw van den gevangenbew;,arder 
T. om haar behulpzaam te zijn bij het verhuizen.
De leiders van de afvoertroepen, Willemse en

-
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DE<j;l!Jl� KNOKPLOEGEN

u DE GEVANGEl'III TE

Karel, hebben zich van de aanvang van de over
val af, dicht bij het H. v. B. opgesteld. In grote 
spanning' hebben zij alles gevolgd, van het bin
nendringen van de eerste groep tot het verschij
nen van de S.D. toe. Allerlei vragen bestormen 
hen en hun blikken boren zich door het duister of 
zij niet iets gewaar )Qinnen worden van hetgeen 
zich daarbinnen afspeelt. Doch de gevangenis
muren, die dreigender en zwarter dan ooit op
rijzen uit de stinkende grachten, zijn gewend te 
verbergen, wat er achter hun rug gebeurt. 
Karel heeft de afvoergroepen gecontroleerd. Dat 
klopt als een bus. Om kwart over zes - ein
delijk - gaat de deur open om de eerste groep 
gevangenen uit te laten. 
Wat zijn ze zenuwachtig. Hun ogen moeten 
tasten voorzichtig of ze wel de vaste bodem heb
ben. Velen struikelJn over de verkeersheuvel vlak 
voor tl,e brug. Maar haast hebben ze allen. Som· 
migen zijn de kluts volkomen kwijt. Willems:: 
grijpt dan in en brengt ze een eindje op weg. 
Ka.rel is de afvoergroepen gaan waarschuwen dat 
de "patiënten" in aantocht zijn. 
De regeling is prachtig in orde. Toch dreigt de 
zaak door de zenuwachtigheid der bevrijden nog 
spaak te 'lopen. Enkele groepen zijn door elkaar 
geraakt en de afvoergroep op de Oosterbrug 
wacht vergeefs op de mensen, die zij zullen 
moeten wegvoeren. Ze gaan er onmiddellijk op 
uit, om hu,n mensen, die doorgelopen zijn, te zoe
ken. Dat lukt spoedig. 
Er vragen die avond in Leeuwarden vele men
sen aan voorbijgangers: ,,Weet U ook hoe laat h('t 
is?" En het blijkt, dat er velen zijn, die het hoog 
tijd achten om thuis te komen. Dat zijn de wacat
woorden, waarmede men elkaar herkent. Welnu, 
ze zijn allen tijdig, d.w.z . . voor zeven uur onde;· 
dak gekomen. 
Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk van d-: 
fiets gebruik gemaakt. De afvoergroepen hebben 
de fiets bij zich en de laatste mensen van de te 
transporteren gevangenen, worden op de baga,;e
drager gezet en zo naar hun ku,thuizen gebrach:. 
Eén met name genoemde gevangene moet in ieder 
geval per rijwiel vervoerd wor<l"n omdat hij 
geruime tijd te bed heeft gelegen en voor een 
speurhond gemakkelijker te volgen zal zijn. De 
gastheren zijn gewaarschuwd dat zij moeten zor
gen 's avonds thuis te zijn, daar de "spoorman
nen" ongeveer tegen 7 uur verwacht kunnen 
worden. De gastheren zijn er schriftelijk op ge
wezen, dat zij hun logé's niets mogen vragen over 
hun herkomst e.d., terwijl de bevrijden is mede
gedeeld, dat hun eigen veiligheid vordert, dat 
zij in hun kosthuizen niet reppen van hun iden
titeit en ontsnapping. Ook tijdens het transport 
mag niet gesproken worden. Maar ja, daar wor1t 
wel eens de hand mee gelicht. 
Dat is nog niet het ergste. 
Niet alte mensen zijn even verstandig en even 
voorzichtig. 
Doch één van de juist-bevrijden maakt het wel 
erg bont. Hij is nauwelijks binnen en heeft een 
stoel gekregen of hij begint in de huiskamer, 
waar het gehele gezin bijeen was, in geureu en 
kleuren te vertellen wat er gebeurd is. Gelukkig 
was de gastheer verstandiger. Hij nam den man 
apart en legde hem het zwijgen op. 
Die avond gebeurt er niets bijzonders meer. 
Te vijf minuten over half zeven had de laatste 
K.P.-er de gevangenis verlaten. Bewakers en per
soneel waren in twee cellen opgesloten en de:,
deuren bleven geopend. Om kwart voor zeven
arriveerde een S.D.-officier aan de gevangeni�.
Yond alles open en belde naar het BSG, waarop
men vandaar met sleutels kwam om de cellen
open te maken waarin i'\et personeel was op
gesloten. Om 10 minuten vo'or zeven werd de
S.D. van de overval in kennis gesteld. Onmid
dellijk werd een aanvang gemaakt met het ver
horen van de bewakers, het afzetten van de uit-

gangen van de stad, doorzoeken van plantsoenen 
e.d. Doch het luchtalarm, waarop algemeen door
de bevrijders gerekend werd, bleef uit. Dezelfde
avond werden huiszoekingen gedaan bij den be
waker T. op wien inderdaad de verdenking v!d
en bij verschillende bevrijden. Alles echter zonder
succes.
De Leeuwarder S.D. zoekt dan contact met de
beruchte collega's uit het Scholtenhuis in Gro
ningen, die adviseren straffe repressaille-maat
regelen te treffen. De Leeuwarder S.D. voelt
daar blijkbaar echter niet veel voor en ·iendt
dezelfde nacht nog een specialen koerier naaf
Den Haag om instructies. Den Haag blijkt van
hetzelfde gevoelen te zijn, zodat van repreo5aille
wordt afgezien.
De volgende morgen brengt echter wel een i:-rote
razzia. Om zeven uur is alles afgezet en als c]e
sirene loeit weet iedereen hoe laat het is. Men
sen, radio's en papperassen verdwijnen in de
schuilplaatsen.

-----

De eerste die wegkruipen zijn natuurlijk de be
vrijde gevangenen. 
De meesten ja, niet allen. 
Het eigenwijze mannet je, dat de vorige avond 
reeds door zijn gastheer op z'n nummer moest 
worden gezet, voelde er niet veel voor om onder 
de grond te lèruipen. Gelukkig zocht men hem 
niet in dit huis. Doch de volgende morgen, 
's Zondags, ging hij rustig naar zijn vrouw en 
kinderen om te bespreken hoe zij naar familie 
in de provincie konden komen. Ze besloten 
's Maandagsmorgens om 4 uur er wandelend 
heen te trekken. Toen hij die Zondag bij zijn 
vróuw thuis was heeft een buurman hem he, huis 
uitgejaagd met de mededeeling, dat er elk "gen
blik S.D. kon arriveren. Zodoende kwam hij 
's Zondagsavonds nog weer gastvrijheid vragen 
op zijn onderduik-adres. Als hij thuis i;, zorgt 
de organisatie ervoor, dat de verschijning van er.n 
paar glimmende laarzen er de angst biJ ht!m in
brengt. 
Tweede Kerstdag is er een tweede deserteur, die 
rustig naar zijn familie terugkeert, en er een
voudig niet over denkt wat hij voor zichzcli en 
anderen op het spel zet. Doch de orgamsatie 
'zendt hem al spoedig iemand achterna, die hem 
vertelt, dat "verkeerden" van zijn aanwe·lighcid
thuis op de hoogte zijn en hem tevens beloaft, 
·dat, wanneer hij bij evt. arrestatie zou gaan pra
ten, de gehele boerderij in vlammen zal opgaa.1.
Zo bleek ook hier weer, hoe zorgeloos velen leef
den. Een kraak als die te Leeuwarden, tot
in de puntjes voorbereid en uitgewerkt, zou <lo,,r
de lichtzinnigheid van zulke mensen uiteindelijk
nog verkeerd kunnen aflopen.
Gelukkig heeft de S.D. ondanks het feit, dat een
speciaal commando uit Den Haag enkele weken
in Friesland opereerde, nooit een der bij deze
overval betrokkenen of bevrijden in handen ge
kregen. Wel werd Klaas, een der hoofdpersonen
om wie de kraak op touw werd gezet, weliswaar
drié weken later door de S.D. gearresteerd en
naar Groningen overgebracht, doch hij leefde
toen onder een andere naam en men is er nooit
achter gekomen, dat hij één der bevrijden van
Leeuwarden was. Hij werd later naar Willems
haf en gezonden, doch wist daar te ontsnappen.
Direct na de bevrijding keerde hij in Leeuwarden
terug. Op 29 Januari trachtten 2 S.D.-ers één der
K.P.-ers te arresteren. Doordat zijn wapen meer
dere malen ketste, moest hij vluchten en werd
door een kogel zodanig getroffen, dat hij enkele
uren later overleed. Het lid van de afvoerploeg
der N.B.S., S. van Dam, werd op 7 April 1945
gearresteerd en aan zware verhoren onderworpen.
Ook omtrent de gevangenisoverval werden hem
vragen gesteld. Hij is echter tot in de dood
standvastig gebleven. Op 11 April werd hij met
12 anderen te Dronrijp gefusilleerd.
In het begin van 1945 werden nog een drietal
andere leden van de kraakploeg gearresteerd.
Twee werden er in Drente tewerkgesteld en ont-



vluchtten; de derde werd op de dag der bevrij
ding uit de gevangenis gehaald, waaruit hij in
dertijd zelf anderen bevrijdde. 
9ok van de afvoerploeg zijn er l<!ter nog drie 
10 handen van de Moffen gevallen. Eén ont
vluchtte. De tweede werd op 15 April bevrijd, 
terwijl de derde, na aanvankelijk op vrije voeten 
te zijn gesteld, op 7 April, gelijk met S. van Dam, 
opnieuw gegrepen werd. Op 10 April zou hij 
met een medegevangene te Ritzemazijl gefusil
leerd worden. Hij wist echter onderweg de beide 
S.D.-ers buiten gevecht te stellen en met zijn
kameraad te ontkomen.

Tenslotte nog een enkel woord :ver de verzorging 
der bevrijde gevangenen in hu kosthuizen . .Dat 
was de taak van de L.O. 
In de eerste plaats moesten allen zo snel moge
lijk van nieuwe P.B.'s worden voorzien. Daarvoor 
was nodig, dat de L.0.-fotograaf alle kosthui
zen bezocht om er de bevrijden opnieuw te "knip
pen". In record-tijd leverde hij 41 foto's af, die 
naar het Fabu (falsificatiebureau) gingen. Alle 
P.B.'s werden van passende namen en beroep
voorzien en toen trokken twee L.0.-medewerkers
erop uit om de gedokenen in het bezit van hun
papieren te stellen.
Stel het U alles niet te licht voor. Er moet eerst
een introductie zijn, er worden wachtwoorden
afgesproken, dan moeten er vingerafdrukken
worden gemaakt en zegeltjes geplakt.
Daar blijft het niet bij. Er is behoefte aan kle
ding, schoeisel, voedsel en geld.
Er worden zakenlieden bezocht. En het lukt won
derwel er iets los te peuteren. Er komen ettelijke
paren oude-kwaliteit herenschoenen, costuums en
ook ondergoed. De voorraad groeit zelfs uit tot
een klein warenhuis je, dat in een slaapkamer
wordt ondergebracht. Er komt zelfs een pak pa
ling voor elke bevrijde binnen. Waarschijnlijk
heeft de gever de hoop, dat de bevrijden even
glad zullen blijken als zijn gave is. En ook het
"zoethouwertje" ontbreekt niet. Een goede geest
stelt voor eiken kwartiergever vijf pond suiker
ter beschikking. De verzorgers besluiten deze
"gewichtige" gave per geleende auto te gaan
halen. In het betrokken pand huisden echter ook
enkele zware jongens, zodat door het stilhouden
van de wagen een algemene alarmtoestand in
trad. Gelukkig behoefden de pistolen, die al in
de broekzakken rammelden, geen dienst te doen.
Maandelijks werd op de onderduikadressen het
verschuldigde kwartiergeld uitbetaald. Zo groeide
een hechte band tussen verzorgers en 'Verzorgden.
Er werden verplaatsingen geregeld en verzorgd
en een enkele maal moest een gerezen conflict
beslecht worden. Een enkele had in de aanvang
wel wat veel noten op zijn zang. Hem werd aan
het verstand gebracht, dat men met vragen meer
bereikt dan met eisen. Doch over het algemeen
bestond de best-denkbare verhouding. Toen de
bevrijding daar was, had de L.O. te Leeuwarden
nog een 20-tal bevrijden in verzorging. De ove
rigen waren geleidelijk aan afgevoerd.
Zo werd de gevangenis-,,kraak" te Leeuwarden
door de goede voorbereiding, stipte uitvoering en
nauwe samenwerking tussen K.P., N.B.S. en L.O.
tot één van de meest succesvolle operaties tijdens
de bezetting.

2).e. ç;edenf</J.o.ef<-eo.nuniu ie 
moet tiet o.o.i w.eten ! 
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1n Indië 

NEDERLANDERS IN INDIE. 

Men was altijd geïnteresseerd in de levensbeschrij
ving van onze pioniers in Indië. Een Regeerder als 
Coen, een militair als van Heutz, een figuur als 
Nienhuys uit de tabakscultuur etc. 
Mensen van formaat in hun drift om het gestelde 
doel te bereiken. 
Deze mannen maakten hier de historie. Steeds in de 
historie waren liet sterke figuren, vechters op hun 
terrein, die de loop der gebeurtenissen bepaalden. 
In een moeilijke en verdwaasde tijd kwam er één 
man naar voren die alles richtte naar zijn wil, hetzij 
ten zegen, als een Willem van Oranje, hetzij ten 
verderve, als Napoleon. 
Indië zit in grote moeilijkheden; het losgeslagene 
in den mens trekt hem af van het normale en voert 
hem naar het abnormale. Oorspronkelijk groeide 
alles hier over het kleine heen en naar het grote 
toe. Nu is alles anders; de stijl is eruit. 
Allereerst moreel; ook hier is het aantal mislukte 
huwelijken schrikbarend en de levenshouding van 
velen laakbaar. Strikte eerlijkheid en onkreukbaar
heid hebben als deugden afgedaan; .,stunten" en 
"organiseren" zijn de nieuwe geesteskindFren. Het 

;5taren op de naast hogere rang is door de snelle
promoties in de plaats getreden van het zich rich
ten op aller belang. 
De Hollanders hier hebben door de omstandigheden 
een hogere plaats dan vroeger gekregen en ze zijn 
door diezelfde omstandigheden een lagere positie 
waard. 
In de staat van beleg die hier in Indië heerst heeft 
de militair de boventoon op de civiele autoriteit. 
Deze onmogelijke eis is opgelost door de militairise
ring van het civiele gezag. 
En ondanks dat, 'zijn de aan hen te stellen eisen, 
ho_ger geworden. 
Nu zijn aan militairen, met hun in 't algemeen ge
sproken eenzijdige opleiding, bijv. staatseigendommen 
toevertrouwd, waarvan het administratieve- en or
ganisatorische beheer, een vakman slapeloze nachten 
zou bezorgen. 
Ik zag Morotai en Hollandia; vooral die laatste 
plaats is een gruwel voor een vakman. Ik zal er niet 
teveel van zeggen, ik weet, dat het verdwaasde den 
boventoon voert. 
Ik constateer alleen de onbekwaamheid; een ondeugd 
nog zwaarder wegend door de boter, die zij op 
hun hoofd hebben. Misselijke en ten hemel schreiende 
chaos. 
We zijn een straatarm volk, dat zijn rijkdommen niet 
weet te beheren. 
Men knoeit maar, men lapt aan zijn laars, men 
zoekt zijn eigen genoegen, men verrijkt zich, men 
is oneerlijk, men doet alsof, men heeft geen gevoel 
voor de materie, men is onbekwaam. 
De weinigen van goede wil lopen tegen de muur van 
onwil. 
De eis van hard werken en noeste vlijt verloopt in 
het verkrachten van een jeep en een griet. De los
geslagen man paart hier met de losgeslagen vrouw. 
Alles ten koste van de schaarse materie. Wij ver
kwisten en verkwanselen onze weinige en zo brood
nodige goederen. 
Alle nonsen� vindt zijn culminatie in het militaire. 
In het civiele is het niet veel beter. Het Hollandse 
M.G. wordt geëvenaard door het Indische Nica en 
Nigieo, het goede niet te na gesproken.
Het is een kwestie van geest, deze gebroken en ver
broken houding. Hier allereerst dient een geestelijke
herbewapening te komen. Deze gaat TÓÓr en boven
de materiële herbewapening op militair en civiel
gebied.
En momenteel geschiedt het net andersom en de
chaos wordt niet minder. Meer dan ooit moet alles
uitgaan en steunen op de weinigen die zich onbevlekt
hebben weten te houden.
J?e bewindsman die alleen maar de juiste man op de
juiste plaats weet te stellen, heeft zijn steen bijge
dragen.
En van deze juiste man op de juiste plaats begint
dan de lange en moeilijke weg.

HOLLANDERS IN INDIE. 

Er zijn nog slechts weinig Hollanders in Indië over
gebleven die in staat zijn daar krachtig aan de 
wederopbouw mede te werken. De Jap heeft duch
tig huisgehouden; niet alleen hebben velen het leven 
gelaten, maar de overlevepden zijn meer of minder 
beschadigd. Maar hun aanwezigheid is noodzakelijk 
en de zo nodige repatrieering voor geestelijk herstel 
valt weg en zij gaan weer aan het werk. 

Lof voor hen die zich zo weer inzetten tot ernstige 
arbeid op een ernstige wijze. 
Maar allernoodzakelijkst is het, dat de fleur van 
Hollands werkers zich bij hen komt voegen om hier 
het huishouden weer op gang te brengen. En dan 
mensen met pit en werklust en. . . . een hoog moreel. 
Want ook op dit terrein moet herbewapend worden. 
De meegemaakte- en de heersende ellenden, waar
onder mede te verstaan het gehele gebied van vragen 
waar geen antwoorden op komen, hebben een moe
deloosheid en een matheid veroorzaakt, dre ongunstig 
werken op morele standvastigheid. 
De aandacht moet weer ten volle vallen op het 
grote werk, dat aanwezig is en moet wegvallen van 
de persoonlijke ondeugden. Wij moeten hier mannen 
hebben die waardige vertegenwoordigers zijn van de 
beste eigenschappen van ons volk. En het is niet zo 
moeilijk deze ondeugden te bestrijden. Maar gemak
kelijker is het, indien men achter zich heeft het 
eigen gezin of de gedachten daaraan. 
Laat men toch beseffen de grote zegen die in het 
gezin is gelegen. Laat men voor zichzelf weer serieus 
de voorwaarden scheppen om daartoe te komen. Het 
gezin beschermt, voedt op, stimuleert, sterkt en het 
weert af tegen alle verleiding. Het is een gave Gods, 
Zijn groot geschenk aan alle mensen. 
Wij hier in Indië die dien schat in Holland bezitten, 
beseffen hier nog eens te meer zijn grote waarde. 
Wij leven in een tijd van verbreking van huwelijks
banden; dat is ook hier sterk toegenomen. Maar 
men ontbindt daarmee tevens de krachten die trek
ken naar morele afglijding. 
Daarom is het noodzakelijk de gezinswaarde weer te 
gaan beseffen en wij Christenen hebben in deze de 
taak met onze gezinnen als een zuurdesem te wer
ken. 

-Er is nog een ander terrein, dat gezuiverd moet
worden. De geestelijke moedeloosheid die verooqaakt
wordt door de druk van vele vragen, vooral die op
het gebied der rechtshandhaving, moet weggenomen
worden.
Enige tijd geleden waren in Zuid-Celebes ongeveer
80 B.B.-ambtenaren verzameld wier gemoedere.n
verontrust waren over het geval Niewenhuis. Deze
zaak houdt de gedachten bezig, vertroebelt de werk
sfeer en het geheel lijdt eronder.
Moeten om een te sparen, velen bezwaard worden?
En niemand, die bevoegd is bindt deze kat de bel
aan en de allen bezig houdende vraag naar het
recht in deze wereld blijft onbeantwoord.
Niewenhuis was een Controleur B.B. op -Saparua
(ten Zuiden van Ceram). De Jappen hadden Ambon
al •bezet en Niewenhuis kreeg het bevel van den
J apsen kolonel aldaar om zich bij hem te vervoe
gen. Deze droeg hem de voortzetting van zijn be
stuurstaak op Saparua op tot nader order.
Terugkerend op Saparua trof hij aldaar een z.g.
Controleur Indonesia, aangesteld door een andere
Japse instantie en belast met de uitoefening der
bestuurstaak. Na eni.ge dagen discussie over de
vraag wie wel en wie niet, kreeg Niewenhuis er 
genoeg van en het gelukt hem, via Amahai, waar hij 
den daar aanwezigen Controleur Van de Hoeven
ontmoette en aan wien hij zijn wederwaardigheden
vertelde, Australië per prauw te bereiken. Hij meld
de zich bij de reeds uitgeweken Indische Regering
te Brisbane. Daar kreeg hij van een hoog Rege
ringspersoon, wiens naam bekend is, de wind van
voren; hij verweet hem zijn standplaats te hebben
verlaten en• stuurde hem terug naar het schijnbaar
nog niet bezette Toeal (hoofdplaats van de Afde
ling Kei-eilanden, Residentie Amboina) om het be
stuur aldaar in handen te flemen.
En Nieuwenhuis ging, arriveerde op Toeal en trof
daar den Jap. Hij werd herkend en ervan beschul;
digd zijn op Ambon ontvangen opdracht niet te heb
ben uitgevoerd. Bovendien kwam hij uit Australië
en werd dus, logisch, beschuldigd van spionnage. Na
een week van onmenselijke marteling werd hij naar
het fort Victoria te Ambon vervoerd en daar offi
cieel terechtgesteld.
Hij werd, naar de B.B.-ambtenaren zeggen, door
een leidende figuur van de Indische Regering, op een
onrechtvaardige beschuldiging, voor de wilde bees
ten geworpen.
Het verhaal is waar, daar is geen twijfel aan. Al
leen de schuldvraag dient onderzocht te worden.
Maar het gebeurt niet en inmiddels rust de vloek
der twijfel op deze ambtenaren; het vertrouwen is
zoek en het werk lijdt eronder.
De zuivering is eèn probleem, maar waar niet ge
zuiverd wordt, blijft een probleem. M.
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·tDE G.A.C.·--------
!De Grote Advies Commissie der Illegaliteit is niet meer. 
Daar reageert men op, naardat men gezind is. Zo zijn er, die zich 
hierin bovenmate verheugen. 't Zijn de mensen, die hun in de be
zettingstijd verrichte wandaden in sluiers hullen, opdat hun gelaat, 
dat de sporen van hun onvaderlandslievende daden nog draagt, 
hua misdrijven niet zal verraden. 
En die s.chaamteloze rabauwen der iHegaliteit nu hebben di,t jaar 
geen middel ongebruikt gelaten om de sluiers van hun pokdalige 
gezichten af te rukken. Welnu, wie nog een sluier heeft, die kan 
zich veilig voelen, en men feliciteert elkaar in zwarte kroegen, 
limousines en achter bureaux, waarin 't nog stinkt naar colla-
boratie. 
Anderen gaan met een glimlach, schouderophalend voorbij. 't Zijn 
de zeer kundigen. Nooit is door hen dit verzèt hoog aangeslagen. 
Spel was het voor hen en, waar ze het spelen misprijzen, bleven 
ze er ook verre van. Hoogstens vonden ze het spel wat gevaar
lijker, toen deze lieden zich het recht gingen aanmatigen, (nota 
bene alleen omdat ze in de bezettingstijd ook gespeeld hadden), 
hun spel uit te breiden tot zuivering en berechting. Dat moest op 
niets uitlopen en ze zorgden er dan ook wel voor, dat hun des
kundigheid op deze gebieden doorslaggevend zou zijn. Gelukkig, 
de heren ontbinden nu het spel zelf en de zeer kundigen zullen 
van hen geen last meer hebben. 't Zou onrechtvaardig zijn. als we 
niet toegaven, dat deze zeer kundigen het effect van het verzet 
tegenover het buitenland op prijs stellen. Zoiets als een goed voet
balteam in internationale wedstrijden. Maar daartoe is Il.et nog 
beter, wanneer het hele geval historie is. Eerst aan de groeve kan 
men gaan waarderen. Dan is het niet gevaarlijk meer. 
Vervolgens zijn er zeer velen, die bij dit alles niets denken .. Dood
eenvoudig omdat ze niets weten. Dat is ons volk. Het vraagt brood 
�n spelen. Voor het brood kiest het zijn politieke partij en voor 
de spelen de film, waar de illegalen nog eens in de arena ver
schijnen, ongevaarlijk nu, maar met hetzelfde griezeleffect. En wat 
aardig, dat die kerels zelfs in een concentratiekamp nog geestig 
zijn . .,Je �omt hier door de poort binnen en gaat er door de schoor
steen uit" zegt iemand in .,Buchenwalde". De zaal daverde. En 
terecht want 't is toch spel? Was dan vroeger zoiets werkelijkheid? 
Och kom, wat leeft U diepzinnig. Zorgt U maar, dat ik meer loon 
krijg. Zorgt daar die G.A.C. soms voor? Nou dan, wat wilt U. Eén 
van tweeën, of brood of spel. Als U een van die snaren in mijn 
hart aanroert, dan ben ik Uw man. 
Diep is de ergernis over dit verdwijnen bij vele mannen uit de 
verzetsbeweging. Een jaar lang geprutst en nu het lijk begraven, 
is hun visie. Men moet met de hamer zuiveren en berechten zeg
gen zij. Wij hebben ons laten inkapselen, we zijn te netjes ge
bleven en handelden zelfs nog correct, als de vijand ons met 
slinkse streken de loef afstak. Zo moeten we verliezen. Ze springen 
op uit hun stoel en dreunen je hartstochtelijk in enkele minuten 
tijd, zeker tien gevallen van het grofste onrecht in je oren. 
En toch moel de G.A.C. verdwijnen. Maar we zijn aan die laatste 
groep verplicht te vertellen, waarom en te laten zien wat er ons 
nu te doen staat. 
De zege van onze tegenstanders is maar schijn. Maar ze wordt 
werkelijkheid, wanneer over tien jaren onze mannen zich nog op
vreten van ergernis over zuivering en berechting. Ik heb maling 
aan alle ongezuiverden en ik weet, dat de toekomst van Nederland 
afhangt van de vraag of de mannen uit het verzet hun oogkleppen 
zullen afdoen, en de lens kapotslaan, die alle stralen van hun 
belangstelling bundelt op die zuivering en berechting. 
Je hebt maar twee mbgelijkheden. mijn vriend. Te smoren in de 
brei van onrecht, waarin we vastgelopen zijn of je los te werken 
en te gaan zien op de toekomst van ods vaderland. Natuurlijk, 
deze dingen hangen samen, maar dat betekent niet, dat ons land 
verloren is als de zuivering mislukt. Ons landt lijdt veel ernsUger 
schade als jij ondergaat in de reeds mislukte zuivering. 
't Is een onwaarheid, dat onze vrienden hun leven gegeven heb
ben voor het welslagen van zuivering en berechting. Ze hebben 
hun leven gegeven voor onze vrijheid en nationale zelfstandig
heid en dat zijn de zaken, waarvoor jij nu op de bres moet staan. 
En moet dus ieder deze problemen van zuivering en berechting 
laten varen? Alleen zij, die in deze kwesties nog bij kunnen 'dragen 
tot rechtsherstel en die er boven staan. kunnen, ja moeten aan 
de afwikkeling ervan meewerken. Maar zij, die ervan bezeten zijn, 
die ermee opstaan en naar bed gaan, die wanhopig worstelen met 
hun gevallen, zij moeten om hunszelfs wil, ja om der wille van de 

- toekomst van ons vaderland, afstand gaan nemen, zich losmaken
uit de brei. Breek je agitatie af, werp je wapens neer, ontbindt je
groepen, om der wille van je eigen toekomst, om der wille van
ons land, dat ook en vooral van jouw optreden afhangt,, dat jou
niet nodig heeft in een revolutionaire woeling, in een cel in de 
gevangenis, maar dat je nodig heeft in het volle leven met je 
karakter en je bekwaamheid.
Jouw zuiverjngsgeval is onbelangrijk voor ons vaderland. Be
langrijk is jouw toekomstig optreden.
Ik ben niet afgedwaald lezer. Het verdwijnen der G.A.C. is o.a.
hiervan het symbool. Maar . dit verdwijnen mag niet betekenen,
dat men klaar is met ons. Men zal nog op een andere wijze met
ons kennis maken. De verzetsmannen zullen hun plaats nog in
gaan nemen, niet>' met geweld, maar door overtuiging der idealen
en feiten.
En thans nog dat andere punt. Was de G.A.C. een fiasco?
Zij was een succes der democratie, onze trots tegenoyer het bui
tenland. Zij heeft het volk getoond, dat de Hlegaliteit het verschil
wist tussen het verzet tegen den onderdrukker en de democratie
in vrijheid. Zij had geholpen de voorwaarden te scheppen voor
ons volksbestaan, zij heeft tot elke prijs deze voorwaarden willen
eerbiedigen. Optreden naar wet en recht, zelfbeperking in haar
taak, ziedaar de basis van het historisch monument, dat de G.A.C.
in ons volk opgeric;:ht heeft.
Maar ook het monument zelf verdient geen smalende kleinering.
Wij noemen maar enkele dingen.

Het is natuurlijk niet mogelijk om in een kort bestek alle werk
zaamheden door de G.A.C. verricht, te schilderen. Ook moet men 
in het oog houden, dat sommige werkzaamheden door de G.A.C. 
t,edelegeerd werden. b.v. de hulp aan nagelaten betrekkingen, 
waarvoor de Stichting 1940-'45 zorgde, zo ook de hulp aan prin
cipiële onderduikers, door L.O. en N.S.F. voorbereid en door 
N.V.H. uitgevoerd.
Laten wij beginnen met enkele werkzaamheden op sociaal gebied.
Van meetaf is ernstig bepleit de voorrangsverlening voor oud
illegale werkers en de voorrangsverlening 'Voor principiële onder
duikers. Wat het eerste betreft is natuurlijk niet alles bereikt, wat
gewenst werd. maar onze ·aandrang is toch van die aard geweest,
dat veel oud-illegale werkers maatschappelijke of andere vergoe
ding kregen voor de lijchade, die zij in bezettingstijd geleden heb
ben.
Voor het overheidspersoneel, bij P.T.T. en Spoorwegen en - bij ver
schillende particuliere werkgevers werd de voorrangspositie der
illegale werkers erkend.
Wat de principiële onderduikers betreft, de voorkeurbehandeling
van hen hebben wij na een lange strijd kunnen verwezenlijken en
de illegaliteit kan in dit verband terugzien op één van haar
grootste successen.
Het rechtsherstel van .ontslagen ambtenaren is een zaak geweest,
waarvoor de G.A.C. zich zeer geïnteresseerd heeft, zodat op het
ogenblik in regeringskringen het inzicht. dat inderdaad aan ont
slagen. ambtenaren rechtsherstel moet worden verleend, althans
waar het ontslag genomen of verleend werd om principiële rede
nen in verband met de bezetting, een feit i$ geworden.
Inzake het rechtshersel van ondergedoken militairen zijn we nog
niet zo ver. Ook de nagelaten betrekkingen van zeelieden wach
ten nog op een afdoende regeling.
Minder succesvol was de G.A.C. op het gebied van de zuivering.
Maar men moet ook in· dit opzicht niet overdrijven en ziéh eens
de vraag stellen, wat er van de zuivering terecht gekomen zou
zijn, wanneer de G.A.C. zich daar niet mee bemoeid had. Niet alleen
heeft de G.A.C. oud-illegale werkers voorgedragen voor de zui
veringscommissies, maar ook heeft zij in tal van gevallen door her
haa!de aandrang een rechtvaardige oplossing kunnen bewerk
stelligen.
In enkele gevallen heeft de bemoeiing van de G.A.C. niet kunnen
voorkomen, dat de zaken verkeerd liepen. Tegen de zuivering in
eigen kring van spoorwegen en posterijen heeft de G.A.C. een
vergeefs protest laten horen. Inzake de zuivering van de Hoge
Raad is de G.A.C. niet minder dan bij de neus genomen. De zuive
ring van het politiecorps is slecht te noemen.
Over het algemeen• kan gezegd worden, dat ook de G.A.C. niet
heeft kunnen voorkomen. dat men voornamelijk onder de lage
ambtenaren gezuiverd heeft en vele hoge, meer verantwoordelijke
ambtenaren de dans ontsprongen.
Wat de berechting betreft heeft de G.A.C. althans dit succes ge
had, dat door haar fel protest, gevoegd bij het protest van dat
andere lichaam der illegaliteit, (de Centrale Advies Commissie
van het M.G.). voorkomen is, dat verleden jaar op een losbandige
wijze politieke delinquenten werden losgelaten. (U herinnert zich
nog wel het geval van de 100 in de adelstand te verheffen oud
illegalen).
Verder wijzen wij nog op de bemoeiingen van de G.A.C. met de
strafkampen in verband met te bruut optreden of te slappe be
waking. Ook in dit opzicht heeft de oud-illegaliteit bij kunnen
dragen tot een betere toestand.
Helaas zijn hiertegenover maar al te veel adviezen van de G.A.C.
in de wind geslagen.
Vervolgens vermelden we de instelling van een ereraad, door de
procureurs-fiscaal te raadplegen. voor het geval oud-illegale wer
kers in verband met het verzet, met de rechtbank in aanraking
komen.
Dan heeft de G.A.C. zeer belangrijk werk gedaan in verband met
de terugvoering van onze politieke gevangenen uit. Duitslanp, een
terrein, waarop de regering uit Londen vrijwel geheel gefaald
heeft.
Het standpunt van de G.A.C. inzake de onderscheidingen heeft zij
consequent volgehouden. Het betrof het uitsluitend posthuum ver
lenen van onderscheidingen, waarbij vanzelfsprekend ook het ver·
leenen van onderscheidingen aan verminkten - in het verzet, door

I ons toegejuicht werd.
Als we goed zijn ingelicht, dan deelt H.M. ons standpunt. althans
in. grote lijnen.
In de bezettingstijd reeds heeft de G.A.C. voorbereidingen getrof
fen voor de instelling van een Nationale Advies Commissie. Het
plan was uitstekend en de juiste uitvoering ervan had veel onheil

/kunnen voorkomen. Helaas heeft het. zoals wij reeds eerder op-
merkten, aan deze juiste uitvoering ontbroken.
Op het gebied van de publiciteit heeft de-G.A.C. practisch geheel
gefaald. Noch een flim, noch een gedenkboek is tot stand geko
men. Wel werd er een tentoonstelling vervaardigd en, kon die in 
artistiek opzicht de critiek doorstaan, een zuivere afbeelding v.an 
het verzet kon zij niet geven; daartoe waren de vervaardigers te 
eenzijdig geörienteerd. 
Overziet meh dit geheel van werkzaamheden tler G.A.C., dan is 
het moeilijk na te gaan, of zij haar taak beter had kunnen ver
richten. Men hee'ft namelijk geen vergelijkende maatstaven, en 
wil men met absolute maatstaven gaan werken, dan . zal men 
falen. omdat de onberekenbare factor, de grote onbekende overal 
tegenwoordige en nergens grijpbare tegenstander der illegaliteit, 
ons niet in staat stelt de balans op te maken 
'Maar hoe dan ook, naast de resultaten, die de G.A.C. op velerlei 
terrein geboekt heeft. blijft als belangrijkste waarde van haar 
bestaan, het feit, dat ze in haar bestaan de Nederlandse demo
cratie ere heeft aangedaan. 

H. v. R.



HENDRRKUS MARTINUS 
JAN GOTTLIEB. 

.. 

WILLEM HANEGRAAF 
(Wigleven) (Van Loon) 

Beide gefusilleerd op 7 Nov. 19H. 

Als politieman, verbonden aan het 
parket, heeft hij niet geschroomd zijn 
jonge leven in te zetten voor de zaak 
der vrijheid. 

Al spoedig was hij buiten LO-ver
band fiezig met het verzorgen van 
onderduikers en deetl dit op keurige 
wijze . Zijn verloofde stond hem hier
bij trouw terzijde. NoJit was hem 
iets teveel, wanneer hij de Duitsers 
de voet dwars kon zetten. 
Daarna had hij conta,ct met de KP 
van "van Loon" en behoorde tot de 
beste leden van deze KP. Zijn pistool 
was snel en gewis. Onbaatzuchtig 
heeft hij 'zich gegeven. Maar ook 
naar hem strekten de vingers der SD 
zich uit. 
We verblijdden ons allen op Dolle 
Dinsdag en in ons sloeg de ver
wachting omhoog. Nu kwam wel
licht de vrijheid en als een loden 
last scheen alle druk van ons af te 
vallen. Helaas kwam het juichen te. 
vroeg en weinig vermoedden we 
die dag, welke zware tijd nog voor 
ons lag. 

Henk werd op de Laan van Nieuw
Oost-Indië gegrepen, tegelijk met 
zijn verloofde. Deze kwam na ver
loop van tijd weer vrij, m11ar Henk 
viel 7 November 1944 voor het vuur
peleton. De vijand moest van ·hem 
erkennen: ,,Jammer, van zo'n Hin
ken vent". 

Bij alle verhoren heeft hij gezwegen 
evenals "van Loon", een zijner vrien
den. Samen hebben zij gewerkt en 
samen zijn ze de dood ingegaan. 
God nam hem van ons, maar ver
geten kunnen en willen we hem niet. 

Nog herinner ik me zijn eerste be
zoek, om over illegaal werk te spre
ken. Dat was reeds in 1940 en '-41. 
Het eerste werk, dat hij verrichtte, 
was niet in organisatie-verband. 
Een van de eerste keren, het was 
de Mei-herdenking in 1941, hadden 
we ettelijke duizenden circulaires 
te posten in Rijswijk en Delft. On
gelovelijk koelbloedig stopte hij en
veloppe na envcloppé in de bus, ter
wijl de Duitsers bij groepjes pas
seerden. 
Om half elf gingen we nog naar 
Delft en postten daar de rest. Om 
half twaalf naar huis, want om 12 
uur moesten we binnen zijn. Natuur
lj.jk kwam toen de nodige pech, 
Wims achterband begaf het. Achter
op gezeten met een fiets aan de 
hand, kwamen we over twaalven 
thuis. 
In Mei 1943 moesten 22.000 circu
laires gericht aan de officieren en 
soldaten der Nederlandse landmacht 
verzonden worden. Wim. was er, di
rect voor te vinden. De gehele massa 
arriveerde op een bakfiets bij hem 
thuis, rechtstreeks afkomstig van den 
drukker R. Versèveldt, die eveneens 
zijn leven liet. Ondanks standrecht 
en patrouilleren van de Grüne Poli
zei trok Wim met zijtassen vol en
veloppen en circulaires er op uit. 
Later nam hij de rayonleiding der 
LO in het Laakkwartier te Den 
Haag over. Vol ijver en ambitie 
werkte hij. Zijn burgerlijke betrek
king moest hij in de steek laten, 
maar zo kon hij zich ook geheel aan 
het werk wijden. 
Spoedig echter had hij ook een 
knokploeg bij elkaar en menige stunt 
heeft hij voortreffelijk in elkaar ge
zet. Het werk was hem toevertrouwd. 
Na September 19H bemoeide hij 
zich alleen met KP-werk en droeg 
de rayonleiding der LO weer over. 
Ook verzorgde hij de P.T.T.-groep. 
Helaas werd ook om hem het net 
der SD al dichter gesponnen. En 
bij de arrestaties op de Laan van 
N.O.I. werd ook Wim gegrepen. 
Juist om hem was h t de SD te doen. 
"Tinus Osendarp" sloeg zijn slag en 
op 7 November werd Wim gefusil
leerd met zijn vriend Henk Gott
lieb. Hij was een flinke kerel, die 
wist wat hij waagde, maar ook wist, 
dat zijn leven in Gods hand was. 
God heeft hem geroepen en aan ons 
blijft slechts het herdenken en de 
plicht om nooit te vergeten. 

"Niemand heeft groter liefde dan· wie z1Jn 

leven geeft voor zijn vrienden." 

Dit opschrift staat gebeiteld op het monument, dat Zater
dçig 20 Juli 1946 om 2 uur op de begraafplaats "Zorgvlied" 
is onthuld ter ere van de vier mannen van de "K.P. Linie
Oost". die op 5 Mei 1945 gevallen zijn in een gevecht met 
de Grüne Polizei in de Valkenburgerstraat te Amsterdam. 
Wij willen hier in het kort de geschiedenis van de ver
raderlijke overval van de G.P. op het gebouw "De Valk" 
memoreren. Het bleek, dat de G.P. dit gebouw - waar een 
gedeelte van de Geneeskundige afdeling van de Brug
genlinie Oost geconcentreerd was - omsingèld had en 
een aanval hierop wilde doen. Theo, de cdt. le comp. had 
Frits en Koning bevel gegeven om assistentie te verlenen, 
aangezien hij en zijn vrienden het met hun bewapening 
van 1 stengun en 3 pistolen toch niet vol zouden kunnen 
houden. 
Inmiddels was de Grüne tot de aanval overgegaan; hun 
aantal werd op ca. 60 man geschat. Besloten werd dan 
ook, eerst de vrouwen in veiligheid te brengen. Dit was, 

· vanwege de omsingeling, een moeilijk probleem. Een po
ging om via een schuit aan de achterzijde van het gebouw 
een ontsnappingsweg te openen, mislukte. Tenslotte slaag
den verschillenden erin, zwemmend naar de overkant te
ontsnappen. 
Na verloop van enige tijd was de Sten-sectie van Frits,
bestaande uit 18 man te hulp gekomen. Na een zwaar 
vuurgevecht werd de G.P. teruggedreven naar de Noorde
lijke uitgang van de Valkenburgerstraat. De gevechten
hadden grotendeels plaats Ïn de straat en verscheidene 
sten-schutters namen steliing ·achter de puinhopen van de 
afgebroken huizen. Door hun moedig optreden konden ie 
jongens van Frits nog 20 mensen, die als gevangenen te
gen een muur stonden, bevrijden. Bij dit gevecht hebben 
vier jongens hun levén gegeven t.w.: 

Frederik Barend Jernberg 
Hermanus de Kok 
René Pijck 
Johan van Reede Jr. 

terwijl gewond werden Jan Jacobs, B. Reyne en Ph. Kem
me. 
Met zekerheid kon worden vastgesteld, dat van de Duit
schers 8 man zijn gedood en meer dan 20 gewond. 
Het z?u te ver voeren, wanneer de vele staaltjes van per
soonbJke moed werden opgesomd. Het volgende dient ech
ter te worden vermeld: Op straat lagen twee gewonàen. 
Eén van de Grüne riep: .,Oberleutnant Koch, komm mal 
hier." Deze begaf zich naar de gewonden en vroeg hen 
enige malen iets, waarop zij ontkennend hun hoofd schudden. Herr Koch trok daarop zijn r1;tvolver en schoot beide gewonden dood; een nekschot ma�ü:te een einde aan hun leve�. Zo toonde het beest op de dag der bevrijding zich 
nog m ware gedaante. 
Nu, ruim een jaar later, waren familie, vrienden en be-1<:'ngstellenden va� de gevallenen op Zorgvlied aanwezig om de onthullmg va, het monument, opgericht voor deze mannen, bij te wonen. Onder de aanwezigen waren 
vele oudleden van de Bruggenlinie "Oost", nu in allerlei 
militaire uniformen. 
Nadat de belangste)lenden zich achter de familie in de 
Aula van de begraafplaats hadden opgesteld, nam de heer 
Heere namens het comité Gedenkteken "Linie Oost" het
woord. Hij zei, dat de oqthulling lang op zich had laten 
wachten, maar nu was het toch zo ver. Wij hebben allen 
gestreden voor het Vaderland, maar deze mannen heb
ben hun leven ervoor geofferd. De teleurstellingen zijn voor ons groot geweest maar toch· mogen deze mannen niet tevergeefs gevallen zijn. Het is onze plicht om in degeest van deze mannen door te strijden. 
Hierna kreeg Ds. Bik het woord. Veertien m·aanden ge
leden stond ik aan de groeve van deze mannen aldus 
!)s. Bik; wat is er :"'eel veranderd in die tijd. De be;rijding is �en ontgoochelmg gebleken. Mensen vallen ons tegen. Er is echter Eén, die ons niet tegenvalt, n.l. de Trooster, de Man der Weduwen, en de Vader der Wezen. Toch blijft de teleurstelling groot en dit komt mede door de . illegalen", die nooit illegaal gewee�t zijn. Dat zijn diege'nen, die met de ellebogen hebben gewerkt, en alleen eigen 
v?ordeel zochten, die op het allerlaatste moment "illegaal" z11n gaan werken. Toch moeten wij op God blijven ver
trouwen. Die ons nooit tegenvalt. Al vallen onze idealen als kaartenhuisjes ineen, ik roep U toe: Zet doorl Blijft 
tr_ouw tot in de dood. In stilte herdenken wij deze heldendie gestorven zijn voor het Vaderland. 

Voorts sprak de heer v. d. Meulen, voorz. Bond van oud B.S.-ers. Wij herdenken deze vier mannen. die gestreden hebben tegen een overmacht en geen stap zijn teruggegaan. Zij hadden het vertrouwen, dat tyranny niet kón blijven bestaan. Da.� wij heden leven onder de· vrije hogeluchten, hebben WIJ tnede te danken aan deze jongens God geve ons de kracht aan te vullen wat we tekort scho: 
�� 

Tenslotte sprak sectie-cdt. Frits nog een kort woord. Hij 
wees. op het feit, dat de corruptie, door de Duitsers in het 
leven geroepen, nu hoogtij viert. Onze taak is, mede te 
werken in openbare diensten, dat het werk vcrn onze ge
vallenen niet tevergeefs is geweest. 
Hierna onthulde mevrouw De Kok het monument, dat be
dekt was met de nationale driekleur. Verscheidene spre
kers voerden nog het woord, terwijl diverse kransen neer
gelegd werden. Tenslotte eindigde Ds. Bik deze plechtige 
bijeenkomst met het bidden van het Onze Vader. 

v. d. H.



WI� 
INLICETINGEN VERSCI-IAFFEN?·, 

• l r#
669 Gijsbertus Adrianus Jacobus Huussen, gearr 

op 25 Juli 1942 door de Duitsers, en in Oct. 
1943 naar Duitsland overgebracht en wel 
naar Natzweiler, alwaar hij 22 Maart 194-i 
is overleden. Wie heeft hem gekend in 
Natzweiler? 

690 Jacob, Frederik, Willem Jos, geboren li! 
December 1896, tele-
grafist Rijkstelegraaf
kantoor te Amsterdam, 
gearr. op 22 Maart '44 
door S.D. te Ams�er
dam, via Amstelveen
scheweg naar Vught, 
begin September 1944 
naar Sachsenhausen, in 
Maart 1945 daar nog 
gezien. Gevangennum
mer 95.. of 96 ..
(Honderdtal onbe

kend). Wie kan ons 
verdere inlichtingen 
verstrekken na Maart 1945.

691 Wie heeft er in de Weteringschans van G 
Febr. tot en met 27 Febr. 1945 in de cel 
gezeten met één der volgende personen: 

L. J. M. van der Weyden (Lowie),
H. Dirkzwager (Hil),
A. B. van Waarden (Brammet je),
P. A. H. de Koning (Piet),
A. P. de Visser (Adje),
J. A. Rof!üln (Co),
J. Dol (Jan),
Z. Besterveld (Zeeg en ook wel Leo),
L. Bosch (Leo),
A. Vermaat (Philip),
P. H. de Booy (Pieti,
G. Philipsen (Ghiel),
P. Bergman (Piet),

"En weer als toen", een verhaal van het leven bij 
onze Stoottroepen in Semarang door J ot Polman. 

Een sympathiek geschriftje met een even sympathiek doel. Een deel van de 
opbrengst komt namelijk ten goede van de oprichting van een herdenkingskapel 
voor gesneuvelde Stoottroepers te Leeuwen (N.B.). Maar ook een boekje, dat 
de moeite van het lezen zeer zeker waard is. Jot Polman, 0 & 0-officier bij 
I RS brengt ons niet alleen in het dagelijks leven en de gewone beslommeringen 
van onze jongens in Indië, maar doet dit op zo boeiende manier, dat men het 
verhaal in een keer uitleest, of men tijd heeft of niet. 
De lezers van "De Zwerver" kennen Jot Polman en genieten wekelijks van zijn 
verhalen "Aan boord van de Alcantara", verplaatsen zich in het leven aan 
boord, dat tegenwoordig het leven van duizenden is. In "En weer als toen" 
spreken diezelfde jongens tot U, leest men hun gedachten, maar nu aanwezig 
op de plaats, waarvan zij aan boord droomden. 
De moeilijkheden, het vechten, de zorgen en ontspanning proeft men uit deze 
enkele bladzijden, die geschreven werden door een man met de juiste Stoot
troepgeest, de oude illegale mentaliteit, om, zij het onder het noodzakelijke 
gemopper, door te vechten tot de opdracht is volbracht. 
Jot Polman geeft ons ook een beeld van het leven in deze onzekere tijden in 
Indië. En men krijgt uit die paar pagina's verhalen, die geen politiek bevatten, 
maar meer "voorlichting" over de toestand op Java dan ooit een tienmaal zo dik 
boek van de Regerings-Voorlichtingsdienst zou bevatten. Dit boek je is populair 
geschreven, verzwijgt slechte dingen niet, maar vergeet ook niet het goede te 
prijzen; kortom, het is eerlijk en open. Ook daarom is "En weer als toen" een 
succes. P. 

ADVERTE.NTIES 
Ve r l o o f d: 

TILLY RIJKE (Annie) 
en' . 

M. A. J. SMINK (Kleine Jan)
Den Haag, 27 Juli 1946. 
Irisstraat 116. 

Rotterdam, pl.v. commandt. v. Blankenburgstraat 85.
Geen ontvangdag. 

Den Helder, hoofdverpleger. 
Den Helder, groepscommandt. 

Den Helder, groepscommandt. 

Den Helder, groepscommandt. 

Den Helder, groepscommandt. 

Den Helder, lid Stoottroep. 
Den Helder, lid Stoottroep. 
Den Helder, lid Stoottroep. 
Den Helder, lid Stoottroep. 
Den Helder, lid Stoottroep.
Den Helder, lid Stoottroep. 
Anna Paulowna, kwartiergever. 

Ve r l o o f d :
CORRY PETERS 

en 
RIJK JANSEN (Bob van der Linden) 

's-Gravenhage, 3 Augustus 1946. 
's-Gravenhage. lste Braamstraat 11. 
Rijswijk, Josef Israëlslaan 14 (Z.H.). 
Receptie van 3 tot 5 uur lste Braamstr. 11. 

N.V. Vereen. Ned. K!teermakerijen, Den Haag,
vraagt voor hare diverse eerste klasse
maatzaken:
,.HULPEN" ( opleiding), ,.HALFWASSEN",
,.GROOTWERKERS", ,.BONTWERKERS" te • 

Allen gearresteerd te Anna
. 
Paulowna, gefusil

leerd Februari 1945 Hoofddorp, Halfweg en 
Medemblik. 

Den Haag, Amsterdam, Breda, Utrecht, Gro
ningen en Leeuwarden. Pensioenfonds. Brie
ven onder nr. 216 a. d. blad. 

Aankomend reclame-tekenaar gevraagd. 
Zelfstandig kunnende werken. Op de hoog
te met spuitwerk. Administratief onderlegd, 
geniet voorkeur. Brieven onder nr. 219 a. d. 

* 

1-2 BS/SG
Stoottroep Den Helder-Anna Paulowna.

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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 
• 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: ,,,, ___ ... ,_ ............. _ .. _____ , ____ _

Ingang abonnement: _ .... -........... ·-·-... -........ ..·-··--····-.. ····-·-· .. -·-·-····--·---·-·-.. ·-----·-···-· .. ·--·--·-····-·-· .. ··-

Abonnementsgeld · wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald'. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LICP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

blad. 

Huishoudster gevraagd ter verzorging van 
Gereformeerd gezin met 3 schoolgaande 

kinderen, in of extern, leeftijd 25-40 jaar. 
Huisvrouw, weduwe, beheert chocolaterie
zaak. Brieven onder nr. 217 a.d. blad. 

Gevraagd door "De Zwerver" een allround 
journalist, ll}et ruime, ervaring op verzets
gebied. Br. onder nr. 215 a. d. blad. 

Jongeman, oud 19 jaar, biedt zijn diensten 
aan bij oud KP-er of LO-er, liefst vertegen
woordiger. Zwaar werk wegens oorlogs
invaliditeit uitgesloten. Brieven onder nr. 
218 a. d. blad. 

Jongeman, oud KP-er, 25 jaar, zoekt een 
toekomstbaan, liefst in het Zuiden op bank
instelling of ander groot bedrijf, liefst ad
ministratief. Ook genegen deel te nemen in 
Boek- en kantoorhandel. waar perspectief 
in zit. Wie helpt mijt Brieven onder nr. 220 
a. d. blad .

Welke XP-er is nog in het bezit van een 
nieuw Walther·plstool, kal. 6.35, meegeno
men van de LO in Andijk-Oost (N.H.). Dit 
pistool behoort toe in eigendom aan: K. Dij
kema, Adj. commies ter Secretarie te Leek, 
A 368. Gaarne bericht · aan dit adres. 

Wie kan ons ten behoeve van ons weekblad 
aan een goed, middelzwaar of zwaar mo
torrijwiel helpent Brieven met volledige ge
gevens en opgave van prijs onder nr. 221, 
v. d. blad.



lANDRUKS ORt:ANIIATI' VOOR 

MUlP 'AAN ONDERDUIKIRS 

De geesteshouding tijdens het verzet. 

Als een die het verzet bewust geestelijk door
leefd heeft, die de sfeer in het Geallieerde kamp
heeft kunnen peilen en die tenslotte in eenzame
opsluiting met de problemen van vandaag en
morgen heeft mogen worstelen, voel ik mij ge
drongen te spreken in de hoop U, waar ik me één
mee weet, iets te zeggen. 
Wat bewoog ons tot het verzet? Dit is met vele
en met weinige woorden weer te geven, omdat
voor ieder het accent toch weer anders was. 
Maar dat het buiten en boven onszelf lag staat
vast! Nooit zou het egocentrische ons hebben
kunnen drijven op een weg, die honger, mishande
ling, ja de dood kon betekenen. Voor sommigen
was de aandrift zeer bewust en scherp het-zich
van-God-geroepen-weten in een worsteling met
demonische machten. Maar dit betreft slechts
enkelen. Voor de meesten was het of het voor
beeld van een ander of een vaag voelen, dat
het zó niet langer ging, dat een verzet tegen dit
mensonterend systeem gebóden was. En dan kwam
vroeger of later de dáád: eerst een weigeren,
een vluchten, doch daarna het offensief. Weer
later, werd gezocht naar de motivering. 
In gesprekken met gelijkgezinden, door invloed
van de illegale lectuur vormde men zich een
mening over wat men deed en waarvoor men
het deed. J a w a a r v o o r ? Een betere
orde, een nieuw Nederland. Vage idealen, mau
i d e a 1 e n ! Iets wat buiten en boven onszelf
lag, wat te maken had met alle mensen in hun
onderlinge verhoudingen. Tijd voor diepe bezin
ning was er niet. Het wèrk eiste alle aandacht 
op! Trouwens die lag de meesten onzer ook niet.
Voor alles trok ons de d a a d. Mènsen waren in
nood en moesten geholpen worden. 
En de toekomst? De dàg had ons nodig, teerde
al onze krachten op. Slechts weinigen hadden de
tijd en de verbeeldingskracht om over die toe
komst constructieve opmerkingen te maken.

De ontnuchterende werkelijkheid. 

Toen kwam dan de vrijheid. En graag gaf men
zich over aan de roes van deze verrukkelijke
ervaring. Maar al spoedig kwam de ontnuchte
ring. Want waar bleef die nieuwe orde? De
baatzucht kreeg de overhand. Vele, aan de geest
van het verzet vreemde lieden drongen zich naar
voren of beter: ze doken zo maar op, op belang
rijke plaatsen. En dit was niet zo erg, maar ze
gingen nog invloed uitoefenen ook, zij gingen
praten en schrijven. En dat doen ze nog. Maar
is dat wel zo verwonderlijk? Wie waren wij?
Een klein groepje. En jong van jaren. Met niet
veel ervaring in publieke functies. Doordat wij
in het verzet met elkaar, steeds met elkáár in
aanraking kwamen, sloten wij de ogen voor het
nuehtere feit, dat het overgrote deel van de
Nederlanders neutraal was! 0 nee, zij waren
geen NSB-ers. Maar daadwerkelijk hebben zij
zich niet verzet. ZU hebben geen o f f e r s
gebracht. God noch hun medemensen 1 e e f
d e n voor hen. En toen kwam de bevrijding!
Eindelijk zeiden ze. Nu roerden ze zich. En
geducht. Ze hadden immers al die tijd moeten
w a c h t e n ? De verzetsdáád stond niet in 

VOORTGAAND VERZET 
hun woordenboek. Terwijl wij eigenlijk moe wa
ren. Terwijl wij plotseling een leegte voor ons
zagen. Hoe moest het nu? De anderen, zij wisten
het wel: het oude! Enkele irreële plannenmakers
van de overkant wisten het ook. Al met al echter
voor ons teleurstellend. Begrijpelijk en ook niet
erg. Wat wel érg is, als de teleurstelling ons
verbitteren zou. Een verbitterd mens kan niet
constructief werken. Ook de meeste NSB-ers 
waren lieden, die zich miskend voelden, overhoop 
lagen met de maatschappij en hun plaats daarin.
En er is voor ons geen reden om verbitterd te
worden. 
Want voor onze begeerte om ons in te zetten, is
een uitweg. Nièt voor hen, die alléén maar
ontevreden zijn over hun persoonlijke positie. Tot
dezulken zeg ik: Vinc'. eerst de get:st terug,
waarin ge destijds u verzet hebt. Toen streed
ge niet om een beloning. Dan moogt ge het ook
thàns niet doen. Ook thans moet ge U inzetten
voor den ander. Want ook thans is Uw mede
mens in nood.

De strijd van vandaag en morgen. 

Ja, want die is er. Al _zijn de tegenstellingen
niet direct duidelijk. Maar daarvoor moeten we
elkaar de ogen openen. 
De He ere Jezus tekent ons vlak voor Hij van de
aarde heengaat het laatste oordeel. En de maat
staf die dan aangelegd wordt is verbluffend
eenvoudig. Er wordt niet gezegd: wat hebt ge wel
van Mij gezegd, of van God gedacht, wat hebt
ge wel, niet georganiseerd.... neen, er wordt
geoordeeld naar waarachtige mensenlief de in ons
leven getoond.
Ge leest het maar na in Matth. 25. 
Ik kan me niet herinneren er ooit over te heb
ben horen preken. 
Dit typeert mogelijk de zwakheid van on, officiële
Christendom. Dat het n.l. nog niet in de gaten
heeft waar de schoen wringt, het ontbreken van
ware liefde! Die overigens niet aan te praten is.
Het gaat dus om de mens en zijn nood. Deze is
tweeledig: geestelijk en materieel. Of betè'r,
doordat er in het wézen, in de geest van den
mens een trieste gespletenheid is, openbaart die
gescheurdheid zich in de stoffelijke vormen als
riikdom en armoede, als gezondheid' en ziekte ....
Maar willen we de uitweg wijzen, dan moeten
we beide aanpakken: de geestelijke en materiële
nood. Dat deed de Here Jezus! Dat vraagt hij
van ons. Dat betekent ooien medemens waarl�ik
liefhebben. 
En nu concreet. Als wij er tegen zijn, dat de "
staat de productiemiddelen in handen neemt, en
daar ben ik tegen, dan zie ik als consequentie dat
wij als individuen, als gelijkgezinden l e v e n s
g e m e e n s c h a p p e n vormen, om van daar
uit bevruchtend in te werken op de samenlev .g.
Het wordt hoog tijd, dat de griezelige grenzen
om ons knusse huis doorbroken worden van
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waaruit we o zo minzaam de buitenwereld tege
moet treden. Maar ook o zo gereserveerd. De
arbeider, hij mag mogelijk in onze fauteuil weg
zakken, als hij komt. Maar hij komt niet. Hij is
onze vriend niet. Hij woont in een buurt waar
wij ons niet thuis voelen en als wij er door de
huidige woningtoestanden bijna in verzeild ra
ken, dan beklagen onze kennissen ons. En toch
is de arbeider van vandaag de mens, die open
staat, hij de geestelijk onverzorgde. Zij, de mil
lioenen schapen zonder herder! 
Nogmaals concreet. Als onze ogen er voor open
staan, dat de w e r e 1 d in nood is, en die nood
schreeuwt U van de krantenpagina's tegen, dan
wilt ge ook die volkerenwereld beïnvloeden. 
Dat kunnen we niet alleen. We hebben er elkaar
voor nodig. Want de tak.en in dit verband zijn
zeer groot. We moeten net zo lang worstelen tot
we een regering hebben, die eensgeestes met ons
is. Die de Verenigde Naties in het aangezicht
slingert, dat zij in haar onderlinge verhoudingen
zedelijke maatstaV\en moet laten gelden, normen
aan liefde ontleend. Maar daarop kunnen wij niet
wachten. En daarom moeten wij .:ontacten met
gelijkgezinden zoeken in andere landen. Indien
gij zegt: ik zie hier geen taak; dan kan dit lig
gen aan het "nog niet ziende zijn". 
God heeft zinvol werk voor U, werk dat diènen
zal betekenen. 
Het kan vroeg of laat ook dit zijn, dat voor U
als jongere, Uw taak buiten ons land ligt. Als
ge dit voelt, ga dan als groep gelijkgezinden. Ga
nooit onder als eenling in sferen, waar het geeste
lijk klimaat soms zo dodend is. 
Als we allen open en oprecht zoeken naar vor
men om met elkaar verder te strijden, zullen 
zij zich aandienen. De tijd begint rijp te worden.
En dan zal de continuiteit van den verzetsgeest
blijken, de geest van het offer, de geest van liefde
tot den mens in nood.

H. G. DE JONGE. 
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Ontstemmend, hoe wem1g stemmingsvol stem
plichtige stemmen hun stembil jet hebben be
stemd voor onbestemde, -als stemmenloos be
stempelden. Stem Uw stemming af op de Nwe. 
Apeld. Cour. van 29 Juli, die ons het volgende 
stembericht voorbestemde: 

"Aan een der stembureaux te Apeldoorn
leverde een kiezer zijn biljet blanco in, 
doch voorzien van de volgende ontboe
zeming: Mijn partij is er niet meer bij, 
maar wij komen terug op dezelfde golf
lengte, want Hitler leeft nog!!!" 

Een onkiese, onverkiezelijke kies-methode, van 
een kiezer die actief en passief kies- en kiezen
loos behoorde te zijn. 
Overigens waren de verkiezingen voor de ge
meenteraden dit keer erg "stemmig" om niet 
te zeggen "gedrukt". Alleen in Den Haag wa
ren ruim 6°/o burgers, die het niets kon sche
len, wie hun vroede vaderen werden. De 

.Haagse Cour. van 27 Juli berichtte: 
• ,,De vacantie, het warme weer en wel

licht nog andere omstanding'heden zijn er
oor-zaak van geweest, dat, in vergelijking
met de Prov. Statenverkiezingen 15.518
Hagenaars niet op het verkiezingsappèl
zijn verschenen. Vergeleken met de Ka
merverkiezingen waren het dus 9968 stad
genoten meer, die verstek hebben laten
gaan."

Mogen wij de Haagse gemeenteraad een wel
gemeende raad geven? Geef bij een volgen
de verkiezing alle opgekomen stemmers een 
blik je melk cadeau. Nu onze koeien volop 
melk produceren, kan men het rantsoen, voor
al bij die droge verkiezingen, best wat ver
hogen. En anders laat men de C.C.D. even 
voor blik jes zorgen. Leest U maar, wat de 
Gelderlander van 29 Juli schreef: 

· ,,Een directeur van een zuivelfabriek was
etin geslaagd, ruim 40.000 blikjes gecon·
denseerde melk ten eigen bate vrij te
maken. Hij had daartoe o.a. gebruik ge
maakt van z.g. ,,Bezugscheine" van het
Duitse bezettingsleger, waarop niets af
gegeven was."

Zelfs directeuren van boterfabrieken houden 
wel eens van een illegaal karweit je, ondanks 
het feit, dat ze soms ook boter op het hoofd 
hebben. 
Was deze man in daden groot {zoals tegen
woordig vele van zijn landgenoten beweren), 
de Nederlanders zijn dan toch in feite kleiner 
geworden. Dit bericht- De Vrije Alkmaarder 
van 25 Juli: 

,,Volgens een rapport van de ondersteu
ningscommissie van het Internationale 
Rode Kruis is door ondervoeding de ge
middelde lengte van den Nederlander met 
vijf cm. verminderd." 

Ziet U wel, dat we meer melk nodig heb
ben? En hier is nog een "bewijs';, dat Neder
land in het verzet groot is geweest. Dr. Stein
bauer, de verdediger .van Seyss, heeft volgens 
het Limburgs Dagbl. van 23 Juli tijdens het 
proces te Neurenberg beweerd: 

,,Hier, in dit proces, hebben wij geleerd, 
dat van alle bezette landen Nederland 
de hardnekkigste en taaiste politieke en 
een steeds effectievere daadwerkelijke 
tegenstand heeft geboden en dat dit volk 
door alle jaren heen nooit de hoop opgaf, 
dat de dag der vrijheid weer eenmaal 
komen zou." 

Wanneer het laatste momenteel geen reali
teit was en het eerste deel van zijn uitspraak 
niet zo vleiend, dan zouden we deze advocaat 
bijna gaan geloven .... Wat een vergif schuilt 
er in deze woorden. Wellicht zoveel gif, dat 
De Tijd van 23 Juli kon schrijven: 

,,De bekende spion-_Çhr. A. Lindemam, 
bijgenaamd "King Kong", die er o.m. van 
verdacht wordt de geallieerde operaties 
bij Arnhem te hebben doen mislukken, is 
Zaterdag te 's-G,,,avenhage in een zieker.
huis door vergiftiging overleden. Een 
verpleegster zou hêm geholpen hebben 
aan een te sterke oplossing slaap
tabletten." 

Oplossing van dit slippert je voor de bewa
kers: De verpleegster was de verloofde van 
Lindemans. Zij was vroeger zelf getnterneerd. 
Hoe kan zij nu nog slaaptabletten binnen

smokkelen? 
(Antwoord komt.... nooit). 
Aan bewakers schijnt het bij ons anders niet 
te ontbreken. Of zou onderstaand bericht je 
mogelijk zijn geworden door ;,de vrijlating op 
grote schaal van onze politieke delinquenten"? 
Het stuk je komt uit de Winschoter Crt. van 
4 Juli: 

,,Het voetbalelftal van het internerings
kamp "De Kazemat" te Veendam speel
de Ma!lndagavond tegen een elftal van 
het kamp in d'è Carel Coenraadpolder. 
In een goede wedstrijd, waarbij het aan 
spanning niet ontbrak, moesten de Vef!1:· 
dammers in hun gasten de meerdere er
kennen." 

* 

lacrf kei renet 
leven rooPde jeuqd 
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Stuurt nog vandaag Uw be
stelling in op de kaart, die U 
vorige week in "De Zwerver" 

vond! 

* 

Hoera, , we leven nog en zijn ·nog met ver-· 
moord door de vrijgelatenen. Maar die 2.1tten 
worden, tenminste nog goed bewaakt. Zagen 
we het aan Lindemans, onderstaand berichtje 
uit De Graafschapper bewijst het ten over
vloede: 

,,In Leiden bevindt zich een internerings
kamp voor politieke delinquenten, dat of
ficieel als 

"
opgeheven" geldt, ma.-zr dat 

nog in gebruik is voor 9 geintemeerden.
Om dit negental te bewaken zijn 16 be
wakers nodig. Voorts moet men nog be
denken, dat voor de z.g. buitenbewaking 
de gezagstroepen in actie die•ien te 
komen." 

Wij Nederlanders zijn een wijs, moedi[ en 
zuinig volk. Ook het stuk je 'uit het Dgbl. 

Jvan het Oosten leert dat: 
,, . . . .  kwam vast te staan, dat de jonge
ma.n inderdaad nog studeerde, doch dat 
hij dit nu combineerde met een baantje 
van f 6.000.- per jaar, waarbij hem de 
taak was toebedacht een zekere gr:md-' 
stof toe te wijzen, waar hij - hij durfde 
het zijn vriend gerust bekennen - niet 
het minste verstand van had." 

Excessen? Goed. Alleen jammer, dat wij nooit 
eens zo een exces je mee· mogen maken. 

P. P. 

15 AUG.- Alweer een .collecte! 
Maar de Prins Bernhardstichting rekent op U ! 

Alweer een collecte! Lezeres en lezer schrik niet. Ook 
wij weten dat dikwijls, ja zeer dikwijls, een beroep 
wordt gedaan op Uw milddadigheid en dat men zich 
wel eens afvraagt, waar is het eind. En toch menen 
wij voor de collecte van 15 Augustus, de grote Lande
lijke inzameling van gelden ten behoeve van het wçrk 
van de Prins Bernhardstichting, een opwekking te mogen 
plaatsen, Uw offer te mogen vragen. 
Onbekend maakt onbemind. Dit geldt ook voor de 
Prins Bernhardstichting. Te weinigen weten nog, dat 
de stichting bestaat, te weinigen weten, hoeveel werk 
nog moet worden verricht, hoeveel geld nodig is om 
aan het doel van de stichting actief uitvoering · te 
kunnen geven. Daarom menen wij goed te doen in kort 
bestek weer te geven de voorgeschiedenis van de Prins 
Bernhardstichting, haar totstandkoming, haar doel en .. 
haar geldgebrek. 
September 1944. Z.K.H. Prins Bernhard thans ere-voor
zitter van de Stichting, werd benoemd tot Bevelhebber 
der Neder!. Strijdkrachten. Bevelhebber, niet alleen 
over de geuniformeerden, in de Irene-Brigade vech
tende aan de zijde van de geallieerden, maar ook over 
dat grote leger van onbekenden in het vaderland, vech
tende voor hun vrijheid, voor de zelfstandigheid van 
ons vaderland, vechtende voor alle idealen en vrij
heden, ons door den bezetter ontnomen. Deze onbe
kenden, tezamen vormende het leger van het binnen.
li,nds, ondergronds verzet, ook zij stonden onder de 
bevelen van onzen Prins. 
En reeds aanstonds kwam de vraag naar voren: wat 
moet er met deze jongens gebeuren, als de oorlog 
voorbij is? Waarheen gaan onze militairen, onze oud
illegalen, onze oorlogsvrijwilligers als zij straks uit 
Indië terugkomen. Wie zorgt voor hun materiele be
langen, wie trekt zich hun geestelijke, hun morele no
den aan. 
Onmiddellijk na de bevrijding van het Westen werd op 
initiatief van Z.K.H. aan Zijn staf toegevoegd een 
Sectie IX, ter behartiging van de sociale belangen der 
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Deze sectie, spoedig uitgegroeid tot een groot apparaat 
- thans vormende de kern van de Sociale Dienst van
het Ministerie van Oorlog - heeft in het afgelopen jaar
met zeer beperkte middelen, maar bezield door een
grenzeloos iáealisme en enthousiasme, bergen werk ver
zet.
Het past niet in het kader van dit korte verhaal, hier
over te gaan uitwijden. Maar degenen, die hulp nodig
hadden, zij hebben nimmer tevergeefs aangeklopt. Dag
en nacht hebben de officieren van deze Sectie, onder leiding van hun eminenten leider Majoor J. W. Duiff 
klaar gestaan. 
Veel, ontzaggelijk veel, kon gedaan wor�en: Morele en jmateri.eele steun werd geboden, waar dit m hun ver
mogen lag ' en het past ons hiervan in het kort te 
gewagen. . . . Want uit het werken van deze groep, mt hun idealisme 
en enthousiasme is geboren de Prins Bernhard Stich
ting. 
Toen het werk van de voormalige Sectie IX werd 
overgenomen door de Soc. Dienst van het Min. van 
Oorlog, toen inplaats van naar zelf, gemaakte regels 
moest worden gewerkt naar officieel vastgestelde richt
lijnen, toen bleek, dat in vele gevallen ook de besJ: 
g(:organiseerde officiele dienst tekort zou schieten, toen 
bleek, dat er naast de sociale dienst plaats was voor 
een particuliere instelling, toen hebben zij, de mannen 
van de voormalige Sectie IX, het initiatief genomen 
tot de oprichting van een Stichting. . . Er. simpel staat in art. 2 van de statuten dezer shchtmg: 
,.De Stichting stelt zich ten doel de behartiging van de 
z1:delijke, maatschappelijke en stoffelijke belangen van 
de militairen van Land- en Zeemacht, met inbegrip van
de oud-leden der Binnenlandse Strijdkrachten en van
hen, die zich vrijwillig voor de milita�re dienst hebben
g(:meld en voor de nagelaten betrekkmgen van perso
nen als bovenbedoeld." 
De Prins Bernhardstichting wil nauw samenwerken met 
d.t· sociale diensten van oorlog en marine en aanvullen, 
waar deze diensten, om welke reden dan ook, niet in 
staat zullen �ijn datgene te doen, wat nodig geacht 
moet worden. 
·wat nodig geacht moet worden!
Een breed arbeidsveld ligt voor de Stichting open. On
noemlijk veel kan worden gedaan.
Maar zoals voor alle dingen hier op dit ondermaanse,
ook hiervoor is geld en veel geld nodig.
15 Augustus a.s. zal het Nederlandse volk kunnen to
nen. Wat het over heeft voor hen, die als soldaat of
als ondergronds strijder hun plicht hebben gedaan.
15 Augustus. Margrietendag. Collecte voor de Prins
Bernhardstichting.
15 Augustus, de dag van de capitulatie van Japan,
krijgt het Nederlandse volk gelegenheid zijn bijdrage
te schenken.
Voor de lezers van dit blad lijkt ons een verdere op
wekking overbodig. Zij allen kennen de noden van
onze mensen. Zij op de eerste plaats zullen zorgen dat
deze collecte een succes wordt!
15 Augustus, geen Nederlander zonder Margriet-speld je.



0 ,()LA.RA.. 
0, Clara, had je ooit gedacht, dat je rede op de 
landdag zoveel stormen zou ontketenen? 
Ik wed van neen, maar nu 't zover is, dat de 
illegale wereld er over in opschudding is, nu 
zul je er nog een extra plezier aan beleefd heb
ben, omdat je het probleem van de illegaliteit 
door je rede (in je onschuld?) aan de opper-
vlakte gebracht hebt. 
De sluimerende ontevredenheid der illegaliteit 
heb je voor de voeten van ons volk gegooid, op 
een landdag, in de pers, door de radio. 
En je hebt de redactie van "De Zwerver" ge
dwongen daarin haar standpunt te bepalen. Voor 
of tegen Clara. Staan de zaken zo? We zullen 
zien. 
Maar hoe dan ook, 't feit dat deze zaak aan de 
orde komt, dat de aanklacht der illegaliteit, over 
ons volk door Clara als aanklaagster is gelan
ceerd, heeft, welke bezwaren men ook tegen de 
rede mag hebben, in ieder geval deze verdienste, 
dat we een aanknopingspunt hebben om ons prQ
bleem door te denken en door te praten. 
En wat den lezer betreft, die het langzamerhand 
welletjes vindt met de behandeling van de rede 
van Clara, hij bedenke, dat zo'n uiting van ver
zadiging op z'n minste genomen zeer onhoffelijk 
is tegenover een dame. 
Welnu, we zullen, om te zien waar de schoen 
wringt, een greep doen uit de overstelpende hoe
veelheid ( ja lezer, inderdaad) pro Clara-brieven. 
Het heeft helemaal geen nut om kiekeboe te 
spelen. ' 
90°/o van de brieven waren pro, evenals ruwweg 
90°/o van de landdagbezoekers pro waren. Dat 
is indrukwekkend, niet waar. 
Zijn de contra's daardoor zwakker? Laat ik U 
verzekeren, dat, al was alleen de redactie contra, 
dat ze dan nog het recht, ja de plicht had om 
contra te zijn ook. En dat bij dergelijke verhou
dingen er nog niets gezegd is over de vraag, 
wie nu eigenlijk gelijk heeft. 

Als oud-plaatselijk leider van de LO te Katwijk vraag 
ik U bij deze beleefd of U mij enige plaatsruimte wilt 
afstaan in ons blad. 
Met belangstelllng heb ik de ingezonden stukken ge
lezen naar aanlejding van datgene wat Clara heeft 
gezegd op de landdag te Zeist, waar ik ook tegen
woordig was. 
Ze hedt volkomen" weergegeven. wat ook in mijn hart 
leeft, en in de harten van duizenden anderen. Het recht 
wordt moedwillig verkracht. Hier in Katwijk lopen 
verschillende moffenknechten rond, die enorme kapita· 
]en hebben verdiend aan den vijand. 
Ik geloof, dat er weinig plaatsen zijn in Nederland, 
waar zo is samengewerkt met den vijand als hier. en 
wat is nu het eind? 
Deze mensen, dü� sinds Mei 1945 in de cel moesten 
zitten wegeos hun collaboratie met den vijand, hebben 
met alles nog steeds een grote voorsprong, In alle 
bedrijven geven zij nog steeds de toon aan. hebben 
grote voorraden, uit de bezettingstijd en trappen den 
patroon, die zkh als een goed Nederlander heeft ge
dragen, in de hoek. 
Niet een is er opgepakt en opgeborgen. 
Clara heeft geen sensatie.rede gehouden. maar enkel 
gezegd, hoe of de toestand is 
Clara is een echte Nederlandse vrouw en haar werk 
uit de oorlogsjaren was daar een bewijs van. 
Ik weet zeker. dat ik handel in de geest \an het 
grootste gedeelte van de landdag-bezoekers wanneer 
ik haar nu openlijk huldig voor haar krachtige tov
spraak, die zij heeft gehouden. 
Zij heeft mij moed gegeven, om op de ingeslagen weg 
voort te gaan. en te trachten nog zo veel mogelijk deze 

moffenknechten te ontmaskeren. 
U nogmaals dankend voor de plaatsing tekent met de 
meeste hoogachting, WASSENAAR, 

Katwijk aan de Rijn. 

Voorlopig volsta ik met op te merken, dat als 
Clara gezegd heeft wat in ons hart leeft, 't in 
de eerste plaats de vraag is, of ze zeggen moest
wat in ons hart leeft en in de tweede plaats of 
ze niet meer gezegd heeft dan in ons hart leeft. 
Wat 't eerste betreft: Zwijgen is nog altijd goud, 
en bovendien: Stelt U voor, dat ik graag een 
horloge wil hebben, dat ik toch niet zal krijgen, 
is 't dan onder alle omstandigheden juist af5 
mijn vriend mij die wens nog eens in 't hart 
gr� 
't Tweede is belangrijker. Als Clara nog meer 
gezegd heeft, wel dan is 't daardoor mogelijk, 
dat ze het geheel meer kwaad dan goed doet. 
Ik zeg: mogelijk. We zullen straks nog nagaan of 
't in feite zo is. 

Ondergetekende neemt hiermede beleefd de vrijheid het 
volgende te schrijven. 
Een en ander omtrent de inhoud van Uw blad. naar 
aanleiding van de gehouden landdag te Zeist. 
Het blijkt, dat verschillende personen het niet eens 
zijn, met de gehouden rede van Clara. De één geeft als 
motief op, dat de landdag niet de plaats was om zo'n 
rede uit te spreken, daar het een herdenking was onzer 
gevallenen. De ander heeft een ande.r motief. 
Daarom juist doet mij dat naar de pen grijpen. 
Mijn persoontje is van mening, dat hetgeen Clara zo 
duidelijk naar voren heeft gebracht, de werkelijkheid is. 
En juist omdat de werkelijkheid na de bevrijding maar 
al te dikwijls op zijde wordt geschoven. heb ik ge.boor 

gegeven aan de uitnodiging voor de Landdag. 
Waarom was de Landdag de dag waar men gezamen
lijk de gevallenen van het verzet herdacht, niet de plaats 
om voor het recht op te komen? Hebben de gevallenen. 

· dan niet voor het recht hun leven geofferd? Ik meen 
dat de Landdag de juiste plaats was: en dat Clara op
die plaats jubt door haar rede, plechtig heeft herdacht. 
zij die zijn gevallen voor God. Koningin en Vaderland! 
Ilc zou U willen vragen spreekt eens met hen, die ge ... · 
vallenen in hun naaste kring hebben. 

Die met hen samen geleden. geJ:,eden en 9estreden 
hebbe'I, yoor het algemeeii welzijn\ Velen brachten het 
graotste offer. En zij. die achterbleven getrcfosten zich 
financiële offers. 
Laa'f men niet zwijgen over het ontecht, maar er gerust 
voor uit durven komen. En zeke, Iliet daar zwijgen, 
waar men onze gevallenen herdenkt. 
We zijn vergevingsgezind, maar als het oÎlrecht gaat 
zegevieren. <2:al dit zeker nu of later ten ondergang 
voeren. J. C. VAN SCHAIK. 

Bènschop. 

"Vrouwen hebben de spraak niet gekregen om te 
zeggen wat ze denken", heeft eens iemand ge
zegd. Niet aldus Clara. We zijn het met den 
schrijver eens: Voor zover Clara de toestand 
schetste, gaf ze weer, wat er gebeurt in Neder
land. Milar verwijzend naar ons vorig commen
taar, merken we weer op, dat met dit feit de 
rede zelf nog niet gerechtvaardigd is, te meer 
daar dit geen historische:, rede, maar een actie-· 
rede was. 
De schrijver merkt bovendien op, dat de rede 
juist op z'n plaats was op een herdenkingsdag. 
Wij zijn die mening niet toegedaan en het is een 
van de redenen, waarom we ernstig bezwaar 
hadden tegen het uitspreken van deze speech. 
Wanneer wij onze gevallen vrienden herdenken, 
dan past ons ingetogenheid en geen laaiend 
enthousiasme, dan moeten we in het aangezicht 
van de dood op een hoger plan verkeren, dan 
dat waarop strijd (om welke zaak ook) gevoerci 
wordt. Daar komt nog bij, dat ook in deze op
merking de vergissing doorwerkt in de mening, 
dat onze vrienden gevallen zijn voor zuivering 
en berechting. Zij. zijn daar niet voor gevallen. 
Zij vielen voor onze vrijheid en nationale zelf-
standigheid. 
Hun verzet, waarvan zij geloofden, dat zij daar
toe door God geroepen waren, betrof niet een 
aantal Nederlanders, die zich misdragen hebben, 
maar de vrijheid van hun land, hun volk, hun 
kinderen. 
Heeft dat niets met zuivering en berechting te 
maken? Jawel, maar 't is niet hetzelfde. 't Kan 
op een ogenblik zeer goed zo zijn, dat verder 
zuiveren onze volksvrijheid juist in de weg staat, 
dat er terreur uit voortkomt. En daarom waren 
die onderwerpen in een actierede op de herden
kingsdag niet op hun plaats. 

We 'hebben onze landdag gehad. We hebben het verslag 
gelezen in De Zw�rver. Wre be:bben daarna enkele 
brieven gelezen, die binnengekomen waren. naar aanleiding 
van de rede: van Clara. 
En nu is het we:e:r voorbij. 
Clara weet het, we zijn het niet met haar eens. Wees 
niet over het paard getild" we klapten maar, omdat we 
opgezweept wa,reu. 
(Vreemd, dat we niet klapten voor die: volksmenners 
en zijn trawanten. die steeds van die grote redevoeringen 
hielden, Arme N.S.B.-ers. jullie waren maar opge
zweept!) 
Maar toch zou ik de briefschrijvers wiJlen vragen: Aan 
welke vrouwen geeft gij dan de voorkeur? Zouden 
we niet willen. dat het grootse gedeelte. zeg niet, allen 
zo waren? 
Geloof maar. zij laten zich b.v. bij een collecte voor de 
Stichting niet van de deur sturen. net als sommige man
nen, door het gezeur van Och, waar geven we voor. Kijk 
maar naar de HARK. enz. Zij zu1Ien feiten vragen. 
Zij vechten. zoals ze in oorlogstijd gevochten hebben. 
Zij zijn nog bezield. met dezelfde geest. Zij heeft het ge
zegd, zoals we het zo dikwijls tegen elkander zeggen. 
Haar rede. beeft ons mannen, een riem onder het hart 
gestoken. 
Was ze fel? Welnu. weet dat een vrouw nu eenmaal 
radicaler is en tot het uiterste zal gaan, om haar doel 
te bereiken, hebben wij daarvan niet geprofiteerd in de 
bezettingstijd? Ik zou daarvan voorbeelden kunnen noe
men. M3ar wie van de oud"illegalen weet dat zelf niet? 
Waar nog angst of twijfel was. gaf de vrouw dikwijls 
de doorslag. Hulde aan die vrouwen! 
En dat we klapten omdat we opgezweept waren, dat 
bestrijd ik en velen met mij. Ik heb deze vrouwen 
gekend in oorlogstijd. Ik heb ze ook zelf gezien in het 
kamp Ravensbruck, en ik heb ze tot voorbeeld moeten 
stellen voor vele mannen in ons kam,p. 
Als we ze achter prikkeldraad na stonden te kijken. 
wanneer ze voorbij gingen op Arbeitskommando, wan
neer ze kipkarren vol stonden te scheppen met zand en 
wij toekeken. Ik heb ze bewonderd als ze ons niets toe 
konden roepen, spraken hun ogen nog: houdt vol. kop 
op. laat de moed er niet bij zakken, de bevrijding komt. 
Ik kon toen niet klappen. maar Jk had respect voor ze, 
Deze vrouwen uit Ravensbruck en uit het verzet zijn 
nog dezelfde. Ze zijn onze stuwkracht. 
\Vîas de rede niet op zijn plaats? Als de weduwen en we
::en van onze vrienden zeker wisten, dat wij allen zo door 
willen gaart in de geest van hen die hun ontvaJlen. zijn, 
dat wij zo voor hen op zulten, komen. zoals Clara het 
zei. dan zullen ze gesterkt worden en weten, dat het 
offer niet voor niets gebracht is. Daarom hebben we 
geklapt. We zijn trots op deze vrouw. Zolang Neder
land nog zulke vrouwen en moeders ,1eeft, heeft het r\ e
.komst. J. v. d. HOEK, 

Ge11àringen. 
P.S. Ik ben geen schrijver. Toch meen ik dit onder 
Uw aandacht te moeten brengen. en indien mogelijk 
onder de aandacht van de lezers. Vele vrienden zijn 
het met mij eens. We zijn veel aan onze vrouwen ver ... 
plicht. Daarom zag ik het graag opgenomen. · 

Met 0.1.'Wl.-groeten, 
JOOP. 

Hoe sympathiek ook deze brief ons is, hij raakt 
zomin als de voorgaanden de kern van de zaak 
en vervalt bovendien in de fout, die we zo juist 
signaleerden. ' Gelooft U werkelijk, dat onze 
rrienden, toen God hen riep uit de strijd, aan 
zuivering en berechting dachten? U weet wel 
betet Hun gedachten waren bij groter en be
langrijker dingen. Zullen zij niet verwijld hebben 
bij de strijd om de vrijheid, bij hun eigen yer-

. lossing uit h�t lijden? H. v. R.
(Wordt vervolgd). 

Congres 
C. N. R. te Parijs
Na het .congres van de U.I.R., dat te Praag ge
houden is, werd thans een nieuw congres van 
de oud-illegale werkers belegd te Parijs. 
Zo hebben de twee concurrende firma's van de 
Franse illegaliteit, (overeenkomende met wat 
men bij ons noemt de G.0.1.W. en de G.A.C.) 
dus ieder hun eigen congres gehad. 
En op dit tweede congres zijn vanzelfsprekend 
ook weer resoluties aangenomen en plannen ge
maakt, die parallel lope,n met de plannen• van 
het Praagse congres. De bedoeling is duidelijk: 
het Praagse congres moest geto·rpedeerd worden. 
En als Praag afsprak documentaire gegevens 
over het verzet onderling uit te wisselen, plan
nen beraamde voor een bond van nagelaten be.
trekkingen enz., dan is het duidelijk, dat deze 
zaken met evenveel gc:noegen in Parijs weer aan 
de orde kwamen, waardoor met negatie van alles 
wat er gebeurd was, nieuwe organen in het leven 
geroepen werden. 
Erg verkwikkelijk is dit alles niet en het bewijst 
in ieder geval, hoe weinig in de illegaliteit, bui
ten ons land en met name in Frankrijk, de een
heid voor practische samenwerking gevonden is. 
De hoofdreden hiervoor is, dat men zich niet 
tot practische aangelegenheden wil beperken. 
Juist daar waar men op het poiitieke gebied 
komt, lopen de meningen uiteen, en is de een
heid schijn. Het is inderdaad een voorrecht, dat 
in Nederland van meetaf de illegaliteit zich een 
scherpe taakbegrenzing voor ogen heeft gesteld. 
Daar door konden wij blijven samenwerken. 
Als het nu in deze congressen gebleven was bij 
inwendige ruziet jes en pogingen om elkaar te 
torpederen, dan zou men er vrede mee kunnen 
hebben en zich kunnen beperken j:ot luisteren en 
het drinken van een glas bier in Praag of Parijs. 
Parijs heeft echter bewezen, dat er wel wat meer 
achter zit en dat de ongerustheid, die wij reeds 
eerder in verband met dergelijke congressen ge
signaleerd hebben, geen schijn is. Hier werd de 
poging gedaan om de verzetsbeweging te adop
teren door een politieke partij, met name door de 
communistische. Wij twijfelen er niet aan, of de 
Hollandse waarnemers hebben daar van zich 
doen horen, uit protest tegen deze historie-ver
valsing en politieke demagogie. Maar men houde 
in het oog, dat zij, die een dergelijk plan hebben 
met de verzetsbeweging, zich niet zo bezorgd ma
ken om protesten. De "Humanité", het Franse 
communistische blad schreef dan ook rustig, dat 
ook de Hollandse delegatie accoord was met de 
resoluties. Terwijl n.b. deze delegatie al)een toe
hoorder was op het congres en meer dan eens, 
duidelijk liet blijken, dat zij het met de resolutie 
niet eens was en dat zij zich van stemming ont
hield. Dit is het gevaar, waarop wij herhaaldelijk 
gewezen hebben. Op een congres zoals dit, met 
politieke doeleinden, verscholen achter een schijn
baar vriendschappelijk overleg der verzetsbewe
gingen, komt een fatsoenlijk mens niet aan de 
beurt, en wordt er met zijn rechten gespeeld. 
Natuurlijk kwam het Franse standpunt inzake 
Duitsland aan de orde, benevens de afkeuring 
van het Franco-regiem. Het is natuurlijk te 
dwaas, dat illegale werkers in een politiek pro
bleem van een dergelijke omvang als het Franco
Spanje is, en bloc stelling gaan nemen. \1aar 
waar de communistische voorzitter van het con
gres met al zijn satellieten kennelijk politieke 
munt uit dit congres wilde slaan, is het duidelijk, 
dat hij geen middel onbeproefd liet om de reso
luties, die hij in zijn hoofd had er door te jagen 
en in de pers te krijgen. 
Welnu, daar �taat dan in, dat de Hollandse ver
zetsbeweging tegen het Franco-regiem is, m.a.w. 
dat de Hollandse verzetsbeweging zich een oor
deel aanmatigt over een probleem, waar de ille
gale werkers over het algemeen nauwelijks aan 
geroken hebben. 
En over de middelen gesproken: wanneer het 
zo te pas kwani, liet de v.oorzitter stemmen. met 
handen opsteken, kwam het beter uit, dan werd 
er per delegatie · gestemd en in een ander geval 
was het weer ver.l<ieselijker, om per hoofd der 
afgevaardigden te· stemmen. Pogingen om reso
luties bij acclamatie te doen aannemen, werden 
natuurlijk ook gedaan. Gevaarlijke tegenstanders 
van resoluties, kregen het woord niet. 
Zie-hier, waar we terecht komen als nette de
mocratische Nederlanders, wanneer we ons naar 
een congres begeven, waar een politiek spel mee 
gespeeld wordt . 

H. _;, R.



W.A. marcheert, W.A. Illarcheert. Voor .... De rest 
ging teloor in de opstand der menigte. 
Het was maar een menigte uit een klein stadje. Een 
stadje met veel smalle straten en kronkelige steeg
jes. Een stadje met een muziektent boven een soort 
g1 acht, waaromheen een marktpleintje. . . . ergens 
in ons land aan de zee. 
Het was op een Zaterdagmiddag en het werk van 
alle Zaterdagen had weer een aanvang genomen: 
stoep schrobben. ,Men zag niet veel anders dan ge
bogen ruggen, water en een venijnig heen en weer 
bewegende bezem. 
Af en toe zag men een assisterende arm, die een 

emmer water om het hoekje zette, wat bijna altijd 
gepaard ging met een plens erover, om dan de 
geledigde weer mee terug te nemen. Daar omheen 
joelde en speelde de vrije schooljeugd en een enkele 
visser, die zich zelf al bijtijds had opgeknapt, maakte 
al pruimende en spuwende dit Zaterdagmiddagse 
stadsbeeld compleet. 
Het genoeglijke en vreedzame stadje, dat zich al 
doende in alles voorbereidde op de Zondag, de 
stoepen helder schrobde en naar de kinderen in een 
eerste zomerbloesje of vrolijk bloemetjesjurkje zo 
tussen lente en zomer zich waagden, werd plotseling 
opgeschrikt door een gezang, dat de hoofden rood 
deed aanlopen en de lippen stijf opeen deed klem
men. 
'N.A. marcheert, W.A. marcheert. Voor.... Toen 
was het al gebeurd. 
Voordat ze er erg in hadden, kregen ze al voor Volk 
en Vaderland om de oren. 
Klompen vlogen door de lucht en men zag opeens 
niet veel andçrs dan klompen en zwaaiende bezems, 
die zeer zeker de blanke sabel konden vervangen. 
Hoe het kwam? Ze weten het eigenlijk zelf niet goed 
meer. Of er nu één niet wilde wijken voor de W A, 
die zich vanuit een andere plaats den volke kwam 
tonen, of door iets anders, maar de vrouwen waren 
meen ik in de aanval, al ras bijgestaan door de 
jeugd, en het haastig toeschietende mannelijke deel 
der plaats. Ze jonasten net zo lang tot ze geen pap 
meer konden zeggen en veler neusen hadden kennis 
gemaakt met de Elburger kinderkopjesbestrating. 
Dt. einduitslag was alleszins bevredigend voor de 
schrobbende, spelende en pruimende partij. Negen
tien van de twintig W.A.-helden werden ter ver
dere behandeling aan het ziekenhuis afgeleverd, " 
waar diverse builen en schràmmen moesten worden 
verduisterd. 
Enkele ingezetenen uit dit anders zo rustige en 
vreedzame stadje zagen zich een maand gastvrij 
opgenomen in een der bajessen. Toch hebben ze geen 
spijt gehad van het verzetje en nog twinkelt de lach 
in hun ogen als ze eraan terugdenken. 
Zo eindigde anno 1941 de slag tegen de Zwart
hemden onder aanvoering van Het Zwakke Ge
slacht. 

INGER HORSTINK. 
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HOE G ESCH IE.DEN IS "GE� 
Er staat een klein courantenbericht 
in een plaatselijk blad. Zo'n be· 
richtje over een bekend plaatsge
noot, om wien de dorpsgemeen
schap verhalen geweven heeft, 
die hem deden uitgroeien ver bo
ven de betekenis van zijn daden. 
Zo zelfs, dat hij de glorie van de 
plaats geworden is en het noemen 
van de plaatsnaam onmiddellijk 
gedachtenassociaties met de zijne 
oproept. Misschien heeft hij het 
zelf niet gewild; heeft hij aanvan

-kelijk gezwegen over hetgeen hij 
deed in verband met de crossing 
van Engelse parachutisten over de 
rivier bij Renkum. Doch langza
merhand is men er achter geko
men en telkens weer moet hij ver
tellen van dat stoute ondernemen, 
dat de nieuwsgierigen gretig naar 
meer doet vragen en waarin zijn 
aandeel langzaam maar zeker 
stijgt boven de oorspronkelijke 
proporties. 
Tot een persman lont ruikt en 
dankbaar zijn kans grijpt om ook 
eens een hartig hapje te kunnen 
deponeren in de onverzadigbare 
muil van het op sensatie beluste 
massa-monster. Dan is Jan zich
zelf al niet meer en het beschei
dene, maar kranige werk, dat hij 
verrichtte, is hijzelf gaan zien als 
door een microscoop. Het radertje 
van een goedlopend uurwerk voelt 
zichzelf als de gespannen veer, die 
heel het samenstel van hef
boompjes en radertjes in beweging 
bracht. 
En dan is er de schrijver, die op 
een goede dag dat krantenknip
seltje op zijn bureau vindt. Ge
spannen leest en herleest hij. De 
figuur van "Jan" gaat voor hem
leven. Hij ziet hem sluipen door de 
Veluwse bossen, behoedzaam om
ziend of die 200 parachutisten hem 
wev volgen en omzichtig de rivii:;r
oever naderen, waar de boten 
klaar liggen om de mannen veilig 
naar de overkant te loodsen. Als 
hij te langen leste het knipsel ter
zijde legt, dan heeft hij met die be
weging voor zichzelf vastgesteld, 
dat binnen niet te lange tijd op de 
plaats van dat knipsel de levens
roman van Jan zal moeten liggen. 
Jan krijgt bezoek. Van een schrij
ver van naam nog wel. En voelt 
zich natuurlijk vereerd. Begrijpelijk 
nietwaar? Al was je 't zelf; zeg 
nou eens eerlijk. Jan moet vertel
len. Hoe meer hoe liever. Hij had 
nooit zulk een aandachtig gehoor. 
Trof nooit iemand, die zó intens 
alles in zich opnam, zo sterk zich 
inleefde en maar vroeg. . . . vroeg 
. . . . Jan vertelde, iets meer dan 
rechttoe. Maar Ja, de man was oolt 
nooit te verzadigen. En toen wilde 
hij ook nog van alles weten, uit 
het leven van Jan, dat niet recht
streeks met dat éne grote feit ver
band hield, doch daarna plaats 
vond. En toen kwam de moeilijk
heid om de daden van dat éne 
grootse ogenblik in overeenstem
ming te brengen met alles wat 
daarna plaats vond. En zo werd het 
mogelijk ook die latere episode, 
het leven van den man, die met 
normale Duitse papieren en be· 
schermd door de Wehrmacht voor 
de voedselvoorziening werkte, te 
schetsen als de daad van een on
verschrokken verzetsman. Dan 
neemt Jan deel aan een dropping, 
waarbij hij nooit tegenwoordig 
was en spreekt mee over voorval
len in de verzetsbeweging, waar· 
van hij geen lid was. 

Zo ongeveer kan men zich de 
voorgeschiedenis denken van het 
boek. .,'t Begon onder Melken&· 

tijd", door L. J. Peelen (uitgave: J. 
N. Voorhoeve, Den Haag).

.Oaar ligt dan het boek voor ons.
Geen onverdienstelijk boek. Een 
roman, die Je in één adem uitleest, 
waarin geen onwaarschijnlijke din
gen gebeuren. Een boek, dat men 
onmiddellijk als waar gebeurd 
zou aanvaarden . . . . als wij niet 
over gegevens beschikten, afkom· 
stig van de organisatoren van de 
crossing bij Renkum, waardoor wij 
overal vraagtekens zien en on
juistheden moeten signaleren. 
Op grond daarvan moeten wij dit 
boek tot onze spijt rangschikken 
onder de boeken, die historiebe
schrijving willen zijn, doch tekort
schieten omdat het verzamelde 
materiaal onvoldoende gecontro
leerd is. Peelen wekt hier de in
druk dat "Jan" de hoofdfiguur is
bij de overtocht der Engelse 
parachutisten. Daarom vindt hij 
alles belangrijk wat zich om die 
figuur afspeelt. En waar hij alles 
als historisch aandient bestaat de 
grote kans, dat straks de naam van 
"Jan" zal voortleven als die. van
den held van Renkum, aan wien 
200 (het waren er maar 120, mijn· 
heer Peelen) Engelse Airborns hun 
leven te danken hebben. 
En dan te lezen op de omslag, dat 

Jan een aparte plaats moet in
;;,emen onder de vele helden, die 
vereerd moeten worden; dat de 
schrijver nergens geromantiseerd 
heeft, maar de gebeurtenissen ee1;'; voudig op de voet heeft gevolgd., 
was het maar wèl een geromanh· 
seerd verhaal geweest, zonder 
concrete gegevens iDan was er veel 
te genieten en waarderen geweest. 
Doch nu ons de levensgeschiede
nis van een bepaalden mens en 
de bijzonderheden van een zo be
langrijke overtocht als die bij Ren
kum als historisch beschreven 
worden, moeten daarbij tal van 
aanmerkingen gemaakt worden. 
Wij doen dit op gezag van de groep 
uit Ede welke de organisatie van 
de ove�tocht voor haar rekening 
nam, een bron welke blijkbaar door 
den heer Peelen niet werd aange
boord. 
De Edese groep had een vertrouwd 
man nodig, in wiens gezelschap 
men vrij kon verkeren op het ter
rein van "Oranje Nassau Oord". 
Daarvoor was Jan de juiste man. 
Hij heeft zijn taak naar behoren 
vervuld en meer gedaan dan van 
hem verwacht werd. doch dit was 
op geen stukken na, wat nu in het 
boek voor hem wordt opgeëist. 
We willen hier in 't kort enkele van 
deze onjuistheden signaleren. Tot 
tweemaal toe in het boek krijgt 
Jan een schietwapen, eerst een re
volver en later een stengun. En 
beide malen wordt er even een da.
monstratie en een proef mee ge
nomen. In werkelijkheid kreeg hij 
nooit een wapen in handen. Het 
schieten zou waanzinnig geweest 
zijn. Het aanwijzen van de eerste 
verzamelplaats geschiedde niet 
door Jan, doch stond reeds op de 
kaart toen de Majoor en zijn hel
per bij Jan kwamen. Niet Jan is 
het die later de groepen in ont
vangst neemt, doch de jongste 
persoon, die 's morgens bij de be· 
spreking was (de woordvoerder). 
Het boek suggereert, dat Jan tij· 
dens de aankomst der groepen een 
mieuwe mortieropstelling ontdekt. 
Deze was bij de aankomst der En
gelsen reeds bekend en een nieuwe 
schuilplaats ,gevonden, waarheen 
de jongens, echter niet door Jan, 
gebracht werden. Jan gewaagt 
telkens van Engelse sigaretten en 
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chocolade. Waarheid Is, dat de 
Engelse sigaretten van inlandse 
shag gedraald waren en dat de 
chocolade er heel niet was. Peelen 
laat Jan telkens grote risico's lo· 
pen In verband met het Duitse 
Stalkwartier op "Nol In 't Bosch". 
Doch dit was reeds op Zaterdag· 
morgen door Engels artillerievuur 
vernietigd en geheel verlaten. In 
het verhaal verlopen tussen de 
aankomst en het vertrek der En
gelsen twee nachten, In één ervan 
verricht Jan verkenningen, In de 
tweede slaapt hij. In werkelijk· 
held ligt daar één nacht tussen, In 
welke Jan sliep. Van Zaterdag op 
Zondag werd verkend door enkele 
Engelsen, waarvan er inderdaad 
één In het water gevallen Is en 
door Jan van droge kleren voor· 
zien werd. De aankomst van de 
auto's met de laatste deelnemers 
aan de tocht ligt kort voor het ver
trek.. Dat Jan de toch leidde Is on
juist. Hij Is mee geweest op het 
eerste gedeelte tot aan de boer· 
der!j. IDe tocht van de boerderij 
naar de Rijn maakte hij zelfs niet 
mee; toen berustte de leiding bij 
den Eng. kapitein, die de nacht te
voren de weg had verkend .• Vol
komen uit de lucht gegrepen Is 
het verhaal van de beide Duitse 
patrouillegangers, die wegens te 
grote nieuwsgierigheid op 't laat
ste ogenblik gepakt werden en de 
tocht mee moesten maken. Een be
wijs voor het lelt, dat Jan niet tot 
de Rijn Is meegewee1t ligt In het 
lelt, dat hij er blijkbaar onkundig 
van 11, dat de groep nog op een 
Duitse patrouille gestoten Is en er 
een vuurgevecht heelt plaatsge
had. 
Wat het deelnemen van Jan aan 
een dropping betreft, werd ons 
medegedeeld, dat dit een onmoge
lijkheid Is omdat op de aangege
ven tijd te Ede geen dropping heeft 
plaatsgevonden en de opgegeven 
slagzin niet klopt. Bovendien staat 
vast, dat Jan nooit aan een drop· 
ping heelt deelgenomen, omdat hij 
eenvou!:llgweg geen verzetsman 
was, doch zuiver en alleen op een 
gegeven ogenblik als goed vader· 
lander datgene gedaan heeft, wat 
door de organisatie van hem ge
vraagd werd. 

Dat de S.O. In Lunteren ergerlijk 
heeft huisgehouden Is juist, doch 
de beschrijving Is zoo ver bezlj· 
den de waarheid, dat het p!JnllJk 
aandoet, wanneer het lijden van 
onze beste Nederlanders hier mis
bruikt wordt om aan dit boek wat 
meer fleur te geven, want In deze 
tijd Is Jan niet "één der hunnen", 
doch rijdt hij, door offlcleele Duit
se papieren gedekt en door Duit
se militairen bewaakt, officieel 
toegestane voedseltransporten. 
Het schrijven van de geschiedenis 
der verzetsorganisaties Is geen 
eenvoudige zaak.. Wij ervaren dat 
zelf dagelijks. Het Is niet gemak
kelijk een voor 100 procent verant
woorde lezing te geven van be
langrijke episoden uit die tijd. 
Daarom Is het zo betreurenswaar
dig, wanneer met een zo ergerlijke 
oppervlakkigheid als hier voor ons 
volk "geschiedenis wordt geschre
ven." 
Waar dit mogelijk en noodzakelijk 
11 zullen wlJ niet nalaten zaken 
all deze te algnaleren. Wij vertrou
wen, dat onze lezers ons daarbij 
behulpzaam willen zljnon!et alleen, 
doch ook - waar zulk• mogelijk 
11 - het ver1chlJnen van dergelijke 
niet volkomen verantwoorde ge· 
sch!edenl1boelr:en zullen helpea 
voorkomen. AD. 

REN 

Het was ia de bezettingstijd altijd een vraag, die 
tot discussie leidde: moeten we onze kinderen in 
het ondergrondse werk betrekken, neen, dan wel 
ja. Het "neen" bad de meeste aanhangers. En ik 
heb onderscheiden vaders gekend, die bun kin· 
deren nauwlettend totaal onwetend lieten, over 
het gevaarlijke werk dat hun vader deed. 
Ik heb bij de "ja" -groep behoord en ik heb er 
nooit spijt van gehad. Integendeel: meermalen 
heb ik er vrc•gde van beleefd. 
Het begon al op de eerste dag der bezetting. 
Toen - later heeft één vao mijn dochters, die is 
uitgegroeid tot kdericrster van "Trouw" co de
Inlichtingendienst, mij er aan herinnerd - heb 
ik aan tafel tot mijn gezin (de oudste was 16 jaar) 
gezegd: Kijk eens nu begint voor ons de oorlog 
pas. Wc blijven, die we waren en bukken voor 
de Duitsers doen we nooit. Het is mogelijk, dat 
vader zijn positie verliest (ik had een plaats in 
de Christelijke Dagblad journalistiek en in het 
Christelijk organisatieleven), dat hij gevangen ge
nomen wordt, zelfa de.t hij dood�choten wordt, 
ma.ar - wc blijven dezelfden. . 
In die geest ben ik blijven handel�, ook toen de 
twee eerste punten werkelijkheid werden. 
Nooit heb ik verheimelijkt wat ik deed. En -
mijn lç;oderen hebben meegeleefd, meegewerkt 
en mcc-gczwcgrn. waar het nodig was. 
Enkele voorbeelden. 
Eens was ik in Rotterdam met één van mijn 
kleine jongens, toen 5 jaar. We zaten in de 
tram. Hij trekt me aan mijn arm en als ik me 
naar hem overbuig, om te horen, wat hij heeft, 
pakt bij mijn hoofd en fluistert heel zacht in 
mijn oor: een tram vol met rotmoffcn. 
Een jaar later. Bij het luisteren met een nogal 
hoog-opgeborgen radio-toestel was ik gevallen 
en had een middcnvoctbeentjc gebroken. De· 
zelf de knaap komt in èen winkel en de winkc· 
lirrster vraagt hem: .. Heeft je vader zijn voet 
gebroken? Hoe kwam dat?" 
De vrouw zelf vertrouwde hij: ze was één der 
bezorgadressen van "De Nieuwsbode", maar er 
was nog een klant in de winkel en hij zei dus: 
"Helpt U nu eerst die juffrouw". En pas toen 
die weg was, zei luj: ,.Hij luisterde naar de 
radio." 
In de hongerwinter kon dezelfde jongeman voor 
belangrijk werk dienst doen. Het was voor de 
grootste jongens - mijn oudste was KP-er -
wat tè gevaarlijk. En er moest een zending wa
pens vervoerd worden. De oplossing werd ge· 
vonden. Arnold trok er op uit met zijn zeep-kist 
op wielen. Geen Duitser heeft ooit geweten, dat 

onder die onschuldige sprokkcltakjes, die het wa
gentje te zien gaf, een lading wapenen verborgen 
lag. En tot op de dag van heden - ik was van 
April 1944 tot Mei 19H niet thuis - heb ik er 
nog nooit een woord van hem over gehoord. 
Ik sprak al over "De Nieuwsbode". Die moest 
driemaal in de weck verspreid worden. Die taak 
werd toevertrouwd aan mijn stellet je jongens van 
6-IO jaar. En ze hebben het trouw gedaan. Er 
wàs een attractie bij. Want bij verschillende 
"klanten" liepen ze wel eens een appel of een 
koekje op. Dat verhoogde buo toewijding, maar 
schaadde de zwijgzaamheid niet. Eén der klanten 
vertelde me eens: ,.Ik heb toch zo'n schik gehad 
met één van Uw jongens. Het meisje deêd open 
en vroeg, wat hij wilde. Hij moest Mevrouw 
spreken. En hij heeft dat zo lang volgehouden, 
dat ik wel komen moest, om het krantje in ont· 
vangst te nemen. Pas nu ik hem gezegd heb, 
dat het meisje ook vertrouwd is, geeft hij het 
ook aan haar af." 
April 1944. Een nachtelijke inval. Drie Neder
landse(!) politiemannen scharrelen door mijn 
huis, om mij te zoeken. Ik ben thuis, maar zit met
mijn oudsten zoon in een schuilplaats. De politie· 
mannen komen ook op de slaapverdieping. En 

één wendt zich tot de kleintjes: ,,Waar i� je 
Vader?" De oudste van het viertal - 10 jaar -
(die tevoren al tegen de anderen gezegd had: 
als ze iets vragen zal ik wel antwoordcp), zegt: 
,,Ik weet het niet, op reis!" 
.. Heb je hem dan gisteren niet gezien?" ,,Neen, 
wij blijven op school over!" Ik had 's avonds 
met mijn gezin gegeten, ik had ze heus van te· 
voren geen woorden in de mond gegeven, ik 
heb mijn kin deren altijd opgevoed in het waar
heid-spreken, maar de tien-jarige wist intuïtief: 
ik sta tegenover een vijand, die mijn vader wil 
pakken en ik breng hem op een dwaalspoor. La
ter, beneden gaf hij zijn Moeder een knipoogje 
in de richting van de schuilplaats. 
Kinderen in het verzet.\ 
Als de sfeer thuis goed was, wisten ze, wat ze 
doen moesten. 
Ik ben trots geweest op mijn koppeltje. En ik 
ben het nog. 

R. H.' 



door JOT POLMAN 

Woensdag, 7 November 1945. 

Vanmorgen liep het weer, het gerucht: vandaag gaan we verder naar 
Batavia. Je hoorde het overal, en overal in dezelfde termen en op de
zelfde toon, hardnekkig, zelfverzekerd, ja, betrouwbaar. Want door 
ervaring leer je de critiek van het gerucht. Je kan direct zeggen: het 
is aperte nonsens, of een droom die je graag gelooft, of een verbasterd 
woord. Dit gerucht was droog als een· order. Maar zolang de order 
niet wordt uitgevoerd, blijft het gevaar van tegenorder acuut. 
En de spanning die zich drie dagen lang in het bewegingloze schip had 
opgeladen, ontlaadde zich in een gejoel, toen het Kraaiennest rond
riep: We varen uit met kerend tij, langs Singapore, en leggen Vrijdag
avond in Tand jong-Priok aan. Over alle dekken en door de ruimen tege
lijk rolde het hoera. Langzaam draaide de Alcantara zich om. Het 
moeras, de jungle, de verre bergen en de wolkenvracht dreven weg. 
Deze kust had ons gelokt, maar niet verleid. Ternauwernood waren we 
aan het gevaar van deze wal ontsnapt. Nu stomen we weer naar volle 
zee. Vrijdagavond in Tand jong Priok. Hoera! 

* 

Donderdag, 8 November 1945. 

Singapore? De vuurmond van het Verre Oosten. Gordels van beton en 
koepels van metaal - waar wordt gewaakt -, grijze kaden en grauwe 
werven - waar wordt ges jouwd -, helle kroegen en duistere borde
len - waar wordt uit-geziekt -: dat was ons beeld van Singapore. 
Weggevaagd. Voortaan, wanneer we zeggen Singapore, denken we aan 
topaas en smaragd, aan zephir en champagne. Gibraltar hangt in ons 
geheugen als 'een aquarel, Suez is een kanten kleed, Trincomalee een 
mozaik, maar Singapore is een weefsel van glas. 
De blauwe kust ligt aan bakboord tegen het morgenlicht. Aan stuurboord 
steekt een eiland zijn groene rug in de zon en kartelt weg of glooit 
vooruit. Je ogen springen tussen de eilanden over de zee en zoeken de 
koers van het schip. Elk eiland is dat ene waar je alleen zou willen 
zijn, en toch zijn er geen twee gelijk. Doolt het schip hier zomaar rond, 
zoekend naar het beste plek je van het paradijs? Ja, aan bakboord, tus
sen twee eilanden door, zie je tegen de bergen dat gekriebel van hoeken 
en lijnen; menselijk constructiewerk. Het laatste eiland schuift voorbij. 
De baai gaat open: daar ligt een ragfijn knipselwerk van boten op de 
rede, wit en grijs en zwart - soms een pluim eruit -, van gebouwen 
langs de kade met de prikjes van ieder raam, de wolkenkrabber, de 
torens en de koepel van een witte kathedraal. 
Een kruiser vaart langs ons. We lopen drie landingsboten voorbij. Een 
roeiboot kruist onze koers. Bruine zeilen hellen hier en daar naar loef 
of naar lij. En als je een streepje ziet of een stip, kan het een kano zijn 
of een boei. 
Singapore, nee, dit alles was het niet. Het zijn je zee en je hemel, die 
je overstrijken met die glans van porselein. Je zomerhemel met die 
wolken waarop je engelt jes verwacht, je zee met die sporen van violet 
en groen dwars door elkaar, ultramarijne schaduwen hier, en koper
rode zandvlekken daar. 
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En als je na zoveel regenbooglicht dan het rood-wit-blauw van onze 
vlag ziet, achter op de boot die ons tegemoet kwam, uit Indië op weg 
naar Singapore, dan sta je te wuiven als een kind. Dat deden we dan 
ook met zevenduizend armen, voor die vlag, voor jou, Singapore. 
We legden ons in de schaduw van dek en boord. Een enkeling bleef 
dromerig uitzien over zee. Tot hij iets zonderlings zag. Hij stootte an
deren rechtop. Verwonderde ogen werden uitgewreven. - Draaien we? 
- Nee, we kiezen koers tussen Banka en Billiton. - We draaien wel. -
Verder en verder wipt de vinger van het voordek over de horizon naar
het roode Westen. Verder. Tot Noordwest - Noord.
Vier en twintig uur vóór Tandjong Priok: Rechtsomkeert naar Singa
pore. Je verstarde, evenals de dag die door de wolken dichtgetrokken
werd. De avond viel, het water woelde, de moesson .... 
Gevraagd: een eiland voor 4000 daklozen. Het anonieme briefje dat 
plotseling tussen de tekening van onze reisroute en de platte grond 
van Batavia in de vitrine van C-dek hing, maakte een droge lach uit 
duizend kelen los. De spot rolde open. Zelfs de nuchteren lachten scham
per, zelfs de dromers maakten een grimas. Daar, waar de barometer 
van ons humeur de sterkste uitslag toont, - in de troep -, wees hij 
storm: naar huis. 
De troep? Nee, een van de troepen. Want deze teleurstelling is de 
grootste: terwijl zestienhonderd man verstarden, zongen zestienhonderd 
anderen een lied van plezier. - Ja, we zijn allen gelijk: Light lnfantry 
Battalions. Was het verschil waar altijd over werd geredetwist geen 
waan-idee? Waarom moesten die Stoottroepen anders zijn? Waarom: zij 
staken de vuist in de zak, ,de anderen zwaaiden de armen van pret. -
Soekarno dreigt met opstand als wij landen, en Christison zegt vriendelijk: 
ze landen niet, en Hollanders lachen van genoegen. - Krimpt dan je 
hart niet·samen? De blijde parade liep uit in een mars door de mist, dich
ter dan die sedert eeuwen om Holland hing. Komt dan niet dat woord 
ook over jouw lippen; is Holland toch verdoemd? 

* 

Vrijdag, 9 November 1945. 

ê.n ro.cA ...• 

Moesson en mist. Uit de grijsheid van nevel en zee, daar waar Singapore 
moet liggen, schemeren de vage vlakten van de boten op de rede. De 
eilanden hopen zich hier en daar uit het water op. Tegen de nevelige 
bergen aan stuurboord vagen de vormen van de stad. Singapore is down 
als wij. 
Al trekken de nevelen langzaam open en vloeit de middaghitte over zee 
en kust en stad, toch blijft de Alcantara dof in de baai. We zien de dag 
bewegen alsof we in een ver verleden zijn. We liggen voor anker buiten 
deze wereld. 
En toch . . . . toch varen we voort. Dat tonen ons de driehonderd zwer
vers van de LSK, die als weeskinderen zijn meegereisd van Liverpool 
tot Singapore. Van alle dekken kijken we over stuurboord naar de 

, landingsboot die aanlegt bij de trap. En met elken jongen die uit de wand 
van de Alcantara overspringt in dit schip, - driehonderd maa,l dat 
kahkipak en driehonderd maal die blauwe muts -, springt iets van onszelf 
van ons weg. De Alcantara is ons Nederland. Die boot daar beneden. 
dat zijn wij. Hoera's worden heen en weer gegooid alsof we.. allemaal 
elkaar kennen. Driehonderd zwervers gaan aan land. De trap wordt 
opgetrokken. De boot laat los. Mag er bij het Wilhelmus worden ge
wuifd? We deden het. De open bak wuift als een wervelwind, en drijft 
van ons weg. Een vlekje verliest zich tussen de schepen, naar de avond 
en de lichtenrij van Singapore. Een stuk je Nederland naar Malakka. 
En wij? - En toch zullen we eens vanuit de dessa die jongens in de 
lucht herkennen. - Ja, Holland is verdoemd, en toch varen we voort. 

....._ __ l._-_·�_�
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ENGELINUS P. VAN OOYEN 
Geboren 7 Sept. 1910. Gevallen 12 Febr. 1945.

Op het herinneringsbord voor de vrijheid, dat 
bij ons aan de schoorsteenmantel hangt, staat: 

"Standvastig is gebleven 
Mijn hert in tegenspoet.

" 

Ja, dit geldt ook van onzen Engelinus en 
daarom was hij een goed zoon van den Vader 
des Vade11lands, wien deze regels uit het 
Wilhelmus door Marnix zijn opgedragen. 
Het is een bittere ervaring, dat dikwijls juist 
de besten in Kerk, Staat en Maatschappij, naar 
onze mening al te vroeg worden weggenomen. 
Wat God doet is zo onbegrijpelijk. 
Engelinus had een groot aandeel in het ver
zetswerk in het Westen van de Bommeler
waard. Een man uit één stuk, onverzettelijk 
strijder voor zijn idealen, vriend noch vijand 
ontziende als dat nodig was. Alles moest wij
ken, als hij zijn doel wilde bereiken. Ja, dat 
bezorgde hem wel eens vijanden. BloodaarJs 
noemde hem dan smalend "de dictator". 
Ach, 't was te begrijpen! Als enkeling stak 
hij torenhoog boven eeµ lijdelijke omgeving uit. 
't Was niet altijd even gemakkelijk om de 
anderen mee te krijgen. Maar hij wàs geen 
dictator. Uit zijn ogen sprak zachtheid en 
vriendelijkheid. Hij wist zich van God afh!ln
kelijk. 
Engelinus was ook een gro.ot kindervriend. 
Ik zal niet schrijven over zijn Kerkelijke en 
politieke verdiensten. Zij zijn vele. Hier gaat 
het er om over hem als illegaal werker iets 
te zeggen. Naarmate het einde naderde, werd 
dit werk omvangrijker. Aanvankelijk was 't 
vooral de zorg voor de onderduikers, die hem 
ter harte ging. Later was 't onderbrengen van 
verschillende Joodse kinderen in Aalst vooral 
zijn werk. Wat heeft hij afstanden afgelegd op 
z'n fiets met surrogaatbanden! Toen het front 
verlegd werd naar de Bommelerw,aard zette 
hij zich geheel in voor de Spionnagedienst. 
En moesten de dorpen evacueren, Engelinus 
meldde zich aan als leider voor die jamm ·r
Iijke transporten door regen, sneeuw en koude. 
Hij troostte Vaders en Moeders en sprak kin
deren moed in. Op rustplaatsen las hij voor uit 
de Bijbel. 
10 Februari werd hij in de vroege morgen 
thuis gearresteerd door de "Feldgendarmerie''. 
Lichamelijk was hij toen reeds gebroken. Te 
veel had hij reeds van zijn krachten gevergd. 
Hij moest lopen naar Geldermalsen, tezamen 
met 6 andere "verdachten". De laatsten zijn 
teruggekomen. Maar Engelinus is tijdens het 
verhoor beestachtig doodgeslagen. 
Dat was Maandag 12 Februari 1945. De sa
disten in Geldermalsen konden niets uit hem 
krijgen! .... 
Waar is zijn ontzielde lichaam? We weten � 
het niet. Naar de misdadigers wordt nog 
gezocht. 
Dat Engelinus' offer niet tevergeefs geweest 
zij! 
Hij moge ons altijd bijblijven als een voorbeeld 
van moed, trouw, standvastigheid en onaf
hankelijkheid! Ds. v. d. K. 

CHRISTIAAN JOHANNES TEN BOOM 
geb. 27 Mei 1920 te Zuilen. 

Vanaf 1943 werkte Kik ten Boom met inzet van al 
ziJn krachten aan het LO-werk in Hilversum mede. 
Dag en nacht stond hij klaar om de strijd tegen den 
meedogenlozen bezetter door te voeren. 
Do01:: zijn rustige, kalme houding en zijn onwankel
baar geloof in een geallieerde overwinning, moedigde 
hij steeds zijn medewerkers aan. 
In begin 1944 trad hij toe tot de gelederen van de 
K.P. en deed aan verschillende overvallen mede. 
Daar de SD in Hilversum hem zocht, verlegde hij 
zijn arbeidsterrein naar Zeist, waar hij helaas 
siechts 3 maanden aan het werk was, toen de Duit
sers op de vroege morgen van 18 Augustus 1944 een 
overval deden op een contactadres .te Zeist, waar 
hij juist aanwezig was. 
Al schietend probeerde hij te ontvluchten en ver
wondde hierbij een Duitser. Nadat zijn laatste kogel 
verschoten was werd hij gearresteerd en via Vught 
naar een concentratiekamp in Duitsland gevoerd. 
Sedertdien werd niets meer van hem vernomen. 
Het moge zijn ouders, verloofde en vrienden tot 
troost zijn, dat hij gestreden heeft, in de kracht van 
het geloof il). Jez�s Christus. 
Door zijn geloof · was hij niet alléén een illegaal 
strijder, maar in de eerste plaats een strijder Yoor 
het Koninkrijk Gods. 

GEDACHTEN 

Ik weet niet, wat of celstraf is 
of concentratiekamp. 
Ik weet ook niets van bunkers af 
of 't eten, dat niet meer als draf, 
als aan een zwijn werd toegeworpen. 

Ik heb gedacht: hoe zal dat zijn, 
een martelend verhoor. 
Zal ik door alles heen wel · zwijgen.
Zullen z'echt geen namen uit me krijgen,
zo 'k ooit in 's vijands handen val."

llt heb 't alleen maar hoeven denken. 
Hoe erg 't moest zijn, het kamp, de cel, 
het zakelijke koude peloton, 
dat na één kort bevel de zon 
uit veler leven nam. 

Ik stond alleen maar stil bij dat, 
wat: 't lichaam lijden ma.est. 
En Jezus was er toch? 

Ik las een briefje. Eén der velen, 
dat toch· zijn weg vond naar 't verzet. 
,,'t Verhoor was zwaar, maar 'k ben niet bang, 
want Jezus is ook in 't gevang, 
mij weer; een hulp en sterkte. 

Ik zal ook ·op mijn laatste gang, 
niet eenzaam zijn. Wees niet verdrietig. 
Want ondanks pijn, gemis en srAart 
kan 'k juichen, 'k heb in het hart 
de zekerheid. ,,Hij zal mij dragen." 

En daaraan had ik niet gedacht, 
al was 't onnoemfflijk zwaar. 
Want Jezus was er toch! 

GRETHA. 

THEODOOR ALBERTS 
(,.Theo Middelkoop") 

geb. 6 April 1924 - gefusilleerd 6 Sept. '44. 

Onder de strijders, die aan het ondergrondse 
front hun trouw aan God, Oran je en Neder
land, met het hoogste offer, het leven, hebben 
bezegeld, behoort ook Theodoor Alberts of 
,,Theo", zoals zijn vrienden hem noemden. 
"Theo" werd töt deze strijd gedreven door 
sterke innerlijke krachten, n.l. zijn geloofs
overtuiging en karakter. Men kon op hem en 
zijn woord aan. De trouw aan zijn beginselen 
deed hem in 1943, toen hij voor de keus werd 
gesteld: of naar Duitsland, of onderduiker, 
onmiddellijk tot het laatste besluiten. Theo 

. dook onder, want voor de moffen werken, dat 
nooit! 
Nauwelijks ondergedoken, toog hij aan het 

· werk om andere medeslachtoffers van de ar
beidsinzet uit de 'Duitse klauwen te houden. 
Hij kon niet werkeloos blijven toezien bij de
aanschouwing van het grote onrecht en zoveel 
terreur door den gehaten bezetter bedreven. 
Velen hadden in die tijd aan hem e'en onder
duikadres en een bonkaart te danken. De
gevaren aan deze verzetsactie verbonden, ble
ven niet uit. ,,Theo" moest andermaal onder
duiken en kwam in Amsterdam terecht. 
Nadat hij van de rusteloze periode in het 
Noord-Oosten van ons land enigermate in de 
hoofdstad was bijgekomen, riep zijn overtui
ging hem naar de provincie Utrecht, waar
enkele krachten voor een nieuw op te rich
ten knokploeg werden gezocht.
Hij werd in de Utrechtse KP opgenomen en
vond in De Bilt een veilig duikadres. Aan
meerdere voorbereidingen van overvallen 
heeft hij in de Utrechtse knokploegen meege-.
werkt en in enkele kraken heeft hij een actief
aandeel gehad. 
Ondanks zijn jeugdige leeftijd - hij was 19-
20 jaar oud - kon hem veel worden toever
trouwd. Herhaalde malen popelde hij om
nieuwe opdrachten te mogen uitvoeren, en
gedurende de tijd, dat hij van een gewapen
de actie mocht "uitrusten", was hij altijd weer 
bereid om den plaatselijken LO-leider van
Den Bilt, bij diens werkzaamheden te as
sisteren.
Na de arrestatie van enkele leden uit de knok
ploeg, waarin hij werkzaam was, vertrok hij 
- overspannen en vrij ernstig ziek - weer 
terug naar Amsterdam. Gedurende enige we
ken heeft hij aldaar te bed gelegen, waarna
plotseling zijn arrestatie volgde. 
Zijn Moeder had hem steeds op het hart ge
drukt toch vooral voorzichtig te zijn. Het ant
woord van Theo was: ,,Het is voor het Va
derland, Moeder, en ik kan he.t voor God ver
antwoorden." In deze geest en overtuiging
heeft zijn werk gestaan en zo hebben ook zijn
vrienden hem gekend. 
In de nacht van 1 op 2 September 1944 stond 
Theo voor zijn beulen. Zijn tijd was gekomen; 
zijn loop was beëindigd. Biddend ging hij het 
einde tegemoet. Veel heeft hij gelukkig niet
geleden. Op 6 September werd hij in het
Vughterkamp, met vele onzer KP-vrienden, 
gefusilleerd. 
Het is voor zijn ouders en vrienden een grote 
troost te weten, dat hij nu tot groter heer
lijkheid is opgenomen. In zijn zakboekje, dat 
zUn Moeder zuinig bewaart, staat zo treffend: 
"Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons
zijn". 
Dit was Theo's overtuiging en zo heeft hij
door het geloof zijn strijd gestreden. Ook
Theo offerde het hoogste wat iemand geven
kan, zijn jonge leven. Hij deed dit in een hem 
door God in de handen gelegde Christelijke 
strijd voor vrijheid, waarheid en recht. 

FRITS. 



ADVERTENTIES 
Wilt U brieven op advertentie�, met vermdding vsn h1et 
nummer op de envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
,,De Zwerver"• Nic. Witsenstraat 21, Amste�dam�C.? 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd; gelieve dus 
geen buichten voor redactie of administratie ubij in 
te sluiten. 

De Heer en Mevrouw 
J. v. d. Heyden-Hentzen

geven met grote blijdschap kennis van de 
geboorte van hun zoon 

LUiDO ALEXANDER JOSEPH MARIE 
Rotterdam, 16 Juli 1946. 
Lef .de Montignylaan 30. 

Met dank aan God geven wij kennis van 
de geboorte van onzen zoon 

GEERT HARMANNUS, 
die wij naar zijn doodgeschoten grootva
der, Geert Kok en vermoorden oom, Har
mannus Haan noemden. 

H. Haan (H. Brands) 
W. E. Haan-Kok. 

Tijd. Wagenborgen, 1 Aug. '46. 

Verloofd: 
A. S. BAANT JER (Anke) 

en 
J. D. DE RIDDER (Dick) 

Zaandam, 11 Augustus 1946. 
Czaar Peterstraat 47. 
Pieter Pauwstraat 7 3. 

Geen receptie. 

Ondertrouwd: 
GERRIT JAN BOE VE 

en 
ALI PETERKAMP 

Huwelijksvoltrekking D. V. 15 Aug. 1946 om 
11.30 u. te Nijkerk. Kerkelijke bevestiging 
in de Geref. Kerk te Zwartebroek, om 1 3  u. 
door den Weleerw. Heer Ds. F. E. Hoekstra 
van Sassenheim. 
Receptie 9 Augustus van 15.30-16'.30 en 
van 19.00-20.30 u. te Nijkerk. 
Juli 1946. 
Terschuur, Hoevel.weg 32. 
Nijkerk, Hoogstraat 39. 
Toekomstig adres voorlopig: Geref. Pasto
rie ZwarJebroek. 

HEPKE PAAUW (Klaas) 
en 

JITSKE GJALTEMA 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol
trekking D.V. zal plaats hebben op Don
derdag 15 Augustus a.s. 's namiddags 3 uur 
te Buitenpost. 
Kerkelijke bevestiging in de Ned. Herv. 
Kerk te Augustinusga 's middags 4 uur 
door den Weleerw. Heer Ds. J. Wiersma. 
11 Juli 1946. 
Gerkesklooster. 

Augustinusga. 
Gelegenheid te feliciteren in het Lokaal 

der Herv. Kerk te Augustinusga. 

4 Augustus 'D.V. hopen onze geliefde Ouders 
F. LIEUWEN

C. LIEUWEN-VRIEND
hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. 
Dat zij nog lang gespaard moge blijven. 

Hun dankbare kinderen. 
Gelegenheid tot feliciteren: 6 Aug. van 8-
10 uur, Andijk Horn 14 c. 

Er kunnen nog enkele scl}Udersknechts en 
een halfwas geplaatst worden. Het werk 
bestaat uit burgerwerk en nieuwbouw. 
Brieven onder nr. 222 a. d. blad. 

Oud-L.0.-er en K.P.-medewerker, lid N.B.S./ 
S. G. gehuwd, zonder kinderen, zag zich 
gaarne geplaatst als jachtopziener, bos
wachter of iets dergelijks, bij voorkeur 
daar, waar woning aanwezig is. G.G., oud 
27 jaar. Brieven onder nr. 22 3 a. d. blad. 

Wie helpt jonge gehuwde kruidenier, z.k., 
leeftijd 27 jaar aan een hem passende be
trekking, liefst daar, waar goede vooruit
zichten zijn en fevenspositie aanwezig is. 
Is ook genegen als reiziger in flinke Gros
sierderij op te treden of als chauffeur op 
bestelwagen. Briev_en onder nr. 224 a. d. 

Verpleegster, ·ex.-ill., die van betrekking 
wenst te veranderen, zag zich gaarne ge
plaatst in kleine inrichting of sanatorium, 
geschikt om leiding te geven. Brieven on
der nr. 225 a. d. blad. 

Alleenstaand Geref. Meisje, 35 jaar, zag zich 
gaarne geplaatst als huishoudster in boe
ren- of eenvoudig burgergezin, waar vrouw 
ontbreekt. Brieven onder nr. 226 a. d. blad. 

..a. 
WIE KAN 

INUOETINGEN VERSCRAFFEN? 
i ·."1 1 _,, 

692 Hendrik Bethlehem, 
Ureterp 275, geb. te 
Drachten 19-1-'19, ge
arr. te Veenhuizen op 
27-2-' 44, overgebracht
naar Groningen van
daar in April 1944
naar Amersfoort, 
kampnummer 10038.
Van 10 op Il October 
overgebracht naar 
Duitsland, vermoede
lijk naar Neuengam
me, of Münster? Wie
weet waar dit transport gebleven is? 

693 Adrianus van Driel, 
(roepnaam "Janus") 
geb. 19 Jan. 1890 te 
Werlc1endam, typo
graaf, wonende Anna 
Paulownastraat 17 te 
's-Gravenhage. Signa
lement: pl.m. 1.70 M., 
bol gezicht, erg don
kerblond haar, kle
ding bij arrestatie: 
grijze gleufhoed, 
_zwarte winterjas met 
monogram A. v. D., 
blauw colbert costuum met wit en rood 
streepje, zwarte lage schoenen maat 42, grijs 
wollen sokken, blauwe stropdas met rood 
streep je. Op 12 Febr. 1945 door SD gearr., . 
op Scheveningen gevangen gezet. Begin 
Maart 1945 naar Amersfoort. Op 19 Maart 
1945 een clandestien brief je van hem ge
kregen uit Neuengamme. Volgens geruchten 
werd hij kort voor de bevrijding per trein 
vervoerd met onbekende bestemming. 

694 Arend Mes, geb. 11-
9-1924 met razzia in
Velzen gearr. op 15-
8-'44. Op 16-8-'44
naar Euterpestraat 
en W eteringschans, 
op 28-8-' 44 naar 
Amersfoort en op 9 
Sept. op transport 
naar Duitsland, ver-
moedelijk Neuen-
gamme. Overleden 
23-12-1944. Blond 
haar, flink postuur, 
had litteken op zijn rug van pleuris. 

695 C. Jacobs, geboren 
10-1-'24 te Arnhem.
hij is door verraad
als onderduiker thuis
in Arnhem van zijn 
bed gelicht! Van 
Arnhem naar Amers
foort en vandaar naar
Neuengamme. Vol
gens medegevangene
lag hij in Mei 1945,
dus na de bevrijding 
in Lubeck-Ost in ba
rak 26 ziek aan
dysenterie. Verder geen enkel spoor. 

VACANTIE. 
Te huur op Urk, nette, volledig gemeubi· 
leerde woning _van 2 t.m. 16 September. Ge
schikt voor klein gezin. N.O. polder, IJssel· 
meer, palingvisscherij. Brieven onder nr. 227 
a. d. blad.

LO-er te Amsterdam zoekt wegens over
plaatsing naar Den Haag,. da�� of in de om: geving (Scheveningen, R1jsw11k, Voorbur�J 
een ruime woning (minstens 5 kamers). Wie 
kan helpen� Brieven onder nr. 228 a. d. blad. 

.... in 1943 door de Moffen bij de Nederlandse 
Spoorwegen is ingesteld de z.g. railwacht; 
. ... deze rail wacht tot taak had het Duitse ver
voerapparaat tegen sabotage te "beschermen"; 
. ... onze mannen van de sabotageploegen der KP 
van deze railwachters veel hinder ondervonden; 
.... onze mannen saboteerden, in opdracht van 
het geallieerd hoofdkwartier; 
.... de Moffen voor dit "beschermen" der spoor
wegen veel burgers hebben gevorderd; 
.... deze burgers voetstoots de opdrachten van 
de moffen uitvoerden, met alle gevaren en con
sequenties voor onze KP-ers hieraan verbonden; 
.... de directie der N.S. thans aan deze moffen
knechten een gratificatie ve:tstrekt, op grond van 
deze "verdienstelijke werkzaamheden"; 
.... de directie der N.S. wel meer heeft bewezen 
niet zo flink te zijn, als tegenover de buiten
wereld vaak is voorgesteld; 
... . wij ons nergens meer over verbazen, ook 
niet over de "flinkheid" der N.S. 

LO.-LKP.-STICHTING 

De L.0.-L.K.P.- Stichting is min of meer vrijge
vochten, d.w.z. ieder kan organiser,::n, wat hij 
dienstig acht voor het reunistenverband en wat 
mogelijk is binnen het raam der statuten. Maar 
het moet tçch niet zo vrijgevochten zijn, dat we 
niets van elkaar weten. 
Overleg daarom Uw plannen even met ons 
bureau. Wij kunnen dan mededeling doen in de 
,,Zwerver" en eventueel een verslaggever stu
ren. 
Zo hoorden wij langs een omweg van een drie
daags congres in Wel (Limburg), een contactdag 
in de Alblasserwaard en de onthulling van een 
monument voor Pater Bleys, n.b. door de L.0.
L.K.P.-Stichting. Dergelijke feiten moeten wij 
weten. 
Geeft ons op, wanneer er iets in Uw omgeving 
in de kringen van de LO of LKP gaat gebeuren. 
Doet dit tijdig en bezorgt ons zoo mogelijk een 
officieele uitnodiging. Wij zullen dan ons best 
doen aanwezig te zijn en zo snel mogelijk een 
verslag je te plaatsen. 
Ook op andere manieren kunt U helpen "De 
Zwerver" tot een prettig leesbaar blad te maken. 
Artikelc::n, verhalen, Wist U dat 's, kortom alles, 
wat op de oude illegaliteit slaat kunnen wij 
gebruiken. 
Van iedere zending copy ontvangt U voortaan 
bericht. Mocht het gestuurde niet voor ons blad 
geschikt zijn, dan geven wij het door aan de 
afdeling "Gedenkboek". Die put de gegevens er
uit. 
Mogen wij op de hulp van alle abonné's rekenen? 

DAG. BE ST. 

STOOTTROEPERS I 

Een prachtige Herinneringsplaat aan Uw 
diensttijd in het Reg. Brabant, kunt U thans 
per postwissel onder nr. 0 3  bestellen bij: 
Studio "Lelox", D. 32 a Lieshout. Prijs f 1.50. 
Stuurt ook Uw vrienden in Indië een 
speciaal daarvoor verkleind exemplaar. 
Prijs f 0.80. Nr. 4. 
Vergeet ook vooral niet het boekje te be

stellen: ,.En weer als toen .... " Nr. 02, prijs 
f 0.75. 

Geef ,De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onder;taande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam: ............................. ,-... -............... -............ -................................ -.... ----------· 

Adres: ------ ·-·---------- ------·-· --· - · ··--------------

Plaats: ----------------·-·-------------------·-·-···---.. ·-----··-·---------·--------

Provincie: ...... _______ .................. -·-----·--------·------·--·---·--·--- ---

Ingang abonnement: ..... -............. - ........... _ .. _____ ..... ---.. --·-------·--------
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 

(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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ILLEGALITEIT EN ZUIVER1NG 
.door 

Prof. Mr. W. P. J. Pompe 

Met genoegen en niet zonder enige schroom 
voldoe ik aan het verzoek der redactie om een 
artikel voor "De Zwerver" te schrijven. Uw blad 
is een der weinigen van de vele weekbladen, die 
geregeld bij mij aan huis komen, welke ik met 
vrijwel onverdeeld genoegen lees. 
De herinneringen uit de bezettingstijd zijn zonder 
meer boeiend. Zij zullen stof kunnen oplevc;ren 
voor heldendichten en zijn bovendien echt ge
beurd. De toon van het blad mist in het alge
meen het bedillerige, kankerende, dat langzamer
hand de overheersende toon in de Nederlandse 
weekbladen gaat worden. Er straalt een zekere 
warmte in door. Men zou natuurlijk kunnen 
zeggen, dat de geest van het blad romantisch is. 
Inderdaad kan men verschillende verhalen, korte 
berichten en zelfs advertenties daarin lezen als 
een roman, ten opzichte waarvan het alleen 
jammer is, dat er nog zo weinig romanschrijvers 
in Nederland zijn opgestaan om ze te verwerken. 
De romantiek van het blad is onmiskenbaar, 
maar zij berust niet op illusie, doch op werkelijk
heid. Romantisch in de minder gunstige zin zou 
het blad eerst worden, indien het de lezers zou 
opwekken tot een onvruchtbaar dromen in het 
heldhaftig verleden zonder op te wekken tot 
daadkracht voor heden en toekomst. 
In één opzicht merk ik in het blad iets teleur
stellend, n.l. een onmiskenbare teleurstelling, 
soms tot verbittering overgaande, over de hou
ding t.a.v. de mensen van het verzet en daar
tegenóver ook over de zuivering en berechting. 
Over het eerste wil ik hier niets anders zeggen 
dan dat het Nederlandse volk beoordeeld zal 
worden naar de houding, die het t.a.v. de illegale 
werkers heeft aangenomen. 
Zouden de klachten, die hier verschillende malen 
werden neergeschreven karakteristiek voor de 
algemene houding van het Nederlandse volk zijn, 
dan zou ons volk zedelijk te klein gebleken zijn 
voor de waardering van daden tijdens de bezet
ting, welke naar mijn overtuiging in het alge
meen niet anders dan groot kunnen genoemd 
worden. Ik wil echter nog niet aannemen, dat 
deze klachten de algemene houding van ons 
volk weerspiegelen. Zoals er kleine berekenende 
figuren misschien geweest zijn in de verzets

.beweging, zo kan hier of daar ook kleinheid in 
ons volk ond

e,r
vonden zijn t.a.v. deze verzets

beweging. Dit was reeds tijdens de bezetting 
het geval en zal thans niet minder behoeven te 
wezen, maar evenmin als men het verzet naar 
deze berekenende types mag beoordelen, evenmin 
mag men het Nederlandse volk beoordelen naar 
deze kleingeestige bedillers van het verzet. 
Ik meen de algemene stemming in de illegaliteit 
het best weer te geven met deze wens: Geen on
derscheiding noch andere beloning, maar geef 
aan ieder, vooral aan hen, die door hun verzets
"":'�rk in hun maatschappelijke werkkring geschaad 
ZIJn, de gelegenheid om in een werkkring, die 
overeenstemt met bekwaamheid en karakter zich 
voor het herstel en de vernieuwing van het Va
derland verdienstelijk te maken. Dit kan .ge
schieden in een fabriek of aan een ministerie, • 
in hoge of lage functie, al naar gelang de kwa
liteiten van den desbetreffenden persoon. Voor 
het Nederlandse volk zou ik het vraagstuk van 

de illegaliteit nog zo willen formuleren, dat de 
moed, het beleid, de karaktervastheid en het or
ganiserend vermogen, welke verschillende ook 
eenvoudige personen in het verzet aan de dag 
gelegd hebben, thans na de bevrijding, nu deze 
kwaliteiten voor het heil van het vaderland niet 
minder nodig zijn, gebruikt moeten blijven wor
den. 
De bezetting heeft gewerkt als een toetssteen, 
waarbij verschillende ontdekkingen gedaan zijn. 
Er zijn gelukkig waarden ontdekt in tot nog toe 
vaak onbekende personen, welke waarden voor 
het vaderland thans niet mogen verloren gaan. 
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Er zijn mtussen ook andere ontdekkingen gedaan. 
Niet allen, die waarde leken te hebben, zijn tij
dens de bezetting waardevol gebleken. Hier ko
men wij op de het terrein der zuivering, waar
over ik sinds de bevrijding enige malen geschre
ven heb en waarvan ik, met vele anderen, lang
zamerhand afkerig geworden ben om nog meer 
over te schrijven. 
Dat de zuivering een mislukking geworden is, 
schijnt langzamerhand de algemene overtuiging 
te zijn geworden. In dit blad heb ik er ver-

, schillende keren een getuigenis van gelezen en 
wel met de bijzonder toevoeging, dat de illegali
teit de strijd om de zuivering verloren zou heb
ben. Ik kan deze opvatting zeer wel begrijpen, 

maar ik moet toch bekennen - vandaar mijn 
schroom tot het schrijven van dit artikel - dat 
ik het met deze opvatting niet eens ben. Het komt 
er helemaal op aan, wat men zich van de zui
vering heeft voorgesteld. Zij, die zich een totale 
zuivering hadden gedroomd in die zin, dat 
slechts die personen in ambten zouden blijven, 
welke zich tijdens de bezetting onberispelijk zou
den gedragen hebben, en dat allen, die in ern
stige mate gezondigd hebben tegen de trouw aan 
het vaderland, op enigerlei wijze uit de Neder
landse samenleving zouden verwijderd blijven, 
zijn inderdaad wel bedrogen uitgekomen. Maar 
deze gedachte is inderdaad een romantische 
droom. Wij zouden geen mensen, maar inderdaad 
goden of engelen moeten geweest zijn, om zulk 
een zuivering tot een goed einde te brengen. 
Rechtspraak blijft nu eenmaal menselijk werk. 
Ik denk hier nog niet eens alleen aan het kleine 
menselijke, dat op karakterfouten berust, maar 
vooral aan de fouten en dwalingen, die aan elk 
mensenwerk nu eenmaal eigen zijn. De recht
spraak van vóór de oorlog b.v., waarin betrouw
bare en ervaren rechters met academische op
leiding werkzaam waren, vertoonde reeds ernstige 
fouten. ,Men mag intussen zeggen, dat er een 
ernstig streven bestond bij de betrokkenen om 
deze fouten zoveel mogelijk te voorkomen of te 
herstellen. Maar nu is de zuivering gekomen, 
waarbij op een ongehoord grote schaal tucht
rechtspraak en strafrechtspraak voor ambtena
ren, kunstenaars, bedrijfsleiders en politieke de
linquenten door grotendeels niet ervaren perso
nen moest worden uitgeoefend. Een i;iieuwe taak, 
een tien- of meervoudig grotere taak dan in de 
rechtspraak van voor de oorlog en dan uit te 
voeren door personen, waarvan men, ;zonder 
aan waardering voor hun kwaliteiten te kort 
te doen, toch kan zeggen, dat zij voor het over
grote deel minder ervaring en minder bekwaam
heid voor deze buitengewone rechtspraak had
den dan de rechters voor de gewone rechtspraak. 
Hier mocht men de verwachtingen niet te hoog 
spannen. Men moet immers ons volk, dat reeds 
zoveel te dragen heeft, alle onnodige teleur
stelling besparen. 
Er moest na de bezetting krachtig worden inge
grepen. Wij hebben daar reeds een voordeel van 
gekregen, waarvan wij de be_tekenis misschien 
niet altijd voldoende beseffen, wij zijn Jl·l. ge
spaard gebleven voor een bijlt jesdag, die een 
schandvlek in onze geschiedenis zou geweest zijn 
en die, evenals alle onrecht, een onafzienbare 
reeks van narigheden na zich gesleept zou heb
ben. Maar daarnaast zijn er fouten gemaakt. Het 
is gemakkelijk dat thans in te zien. Voor verwij
ten aan degenen, die deze fouten destijds maak
ten, lijkt mij in het algemeen geen reden aan
wezig. Ik zou over deze fouten niet· eens willen 
spreken, als het alleen maar om klagen over iets 
onherstelbaars ging. Nakaarten lijkt mij nutte
loos, vervelend en prikkelend, maar mij dunkt, 
dat het zin heeft om op enige fouten te wijzen, 
aangezien deze, voorzover reeds geschied, niet 
onherstelbaar zijn en menigmaal voor de toe
komst nog met vrucht vermeden kunnen worden, 
Ik zie het niet als een fout, dat zo grote aan
tallen mensen onmiddellijk na de bevrijding zijn 



gearresteerd of gestaakt. Er zijn daaronder on
getwijfeld verschillende onschuldigen, voor wie 
eerhérstel om der rechtvaardigheid wille strikt 
geboden i�, maar in het algemeen was het in de 
geladen stemming onmiddellijk na de bezetting 
onvermijdelijk, dat op ruime schaal werd inge
grepen. Een fout lijkt mij wel, dat de berechting 
der gevallen zo langzaam gegaan is, maar deze 
fout was, gegeven de langzame aard van ons 
volk, moeilijk te vermijden. 
Ernstiger lijkt mij een andere fout, die eveneens 
samenhangt met een gebrek in het Nederlandse 
karakter. Het is voor een Nederlander blijkbaar 
moeilijk om grote en kleine dingen van elkaar te 
onderscheiden. Met zijn verlangen naàr preciesheid 
is hij geneigd, alles· voor groot en belangrijk aan 
te zien. De edelmoedigheid, nodig voor het 
over het hoofd zien van minder belangrijke te
kort\{omingen, gaat ons burgerlijk volk niet zo 
goed af en mede daardoor zijn verschillende 
slachtoffers gevallen, die uit het geheel van het 
Nederlandse welzijn gezien, geen slachtoffer had
den behoeven te worden. Ik geef onmiddellijk toe, 
dat er anderen zijn blijven vrijlopen, die wel 
hadden moeten wordei:i aangepakt. Vooral op 
het gebied van de bedrijfszuivering is het uiter
mate moeilijk alle grote schuldigen te grijpen. 
Maar intussen heeft men enkele onschuldigen 
en veel kleine schuldigen tot slachtoffers ge
maakt, tot verbitterden, en daarmede de zuive
ring in haar geheel bij velen in discrediet ge
bracht. 
Er schuilt in de zui"ering, zoals zij tot nog toe 
geschied is, een overschatting van menselijke 
rechtspraak, een overschatting van menselijk kun
nen, welke bepaald voor het landsbelang gevaar
lijk is te achten. Overmoed is 'altijd gevaarlijk. 
Het is nog niet zo erg, als dit gevaar den over
moedige zelf bedreigt. Veel erger wordt het, 
wanneer hiermede, zoals bij de zuivering, vele 
anderen in gevaar gebracht worden. Overmoed 
is bovendien in strijd met een der meest waar
devolle, tevens een der meest miskende christe
lijke deugden, n.l. de deemoed. 

De nieuwe regering heeft thans twee ingrijpende 
. maatregelen toegezegd, welke met één slag een 

einde moeten maken aan de ziekte, waarin de 
zuivering der ambtenaren en de berechting der 
politieke delinquenten dreigt te verkwijnen. Zij 
heeft toegezegd, dat dit jaar de zuivering ·der 
ambtenaren zal voltooid worden, en dat, nog 
wel vóór October, 45.000, dus ongeveer 2/3 der 
politieke gevangenen, zullen worden vrijgelaten. 
Ik beschouw deze aaµgekondigde maatregelen 
niet als een erkenning van de mislukking der 
zuivering. Onder de talloze voorlopige stakin
gen en arrestaties, onder de zeer talrijke eindbe
slissingen te dezer zake ook, zullen er niet weinige 
voorkomen welke als on juist· of minder on juist 
moeten worden bestempeld, maar van misluk
king zou ik niet willen spreken, omdat in het 
algemeen mij_ niet gebleken is, dat hier partij
zucht de overhand gehad heeft. Integendeel 
heeft de ervaring m.i. geleerd, dat het ernstige 
streven naar rechtvaardigheid de zuivering in het 
algemeen beheerste. Ik meen ook, dat de zuive
ring in ons land, op Nederlandse wijze verricht, 
de vergelijking mi;t die in verschillende andere 
landen behoorlijk kan doorstaan. Voor Neder
land is deze vergelijking nu eenmaal een over
matig grote behoefte. Ik geloof zelfs, dat de toe
passing der zuivering, zoals zij tot nog toe ter 
hand genomen is, beter is dan de wettelijke re
geling kon doen verwachten. 
Maar de aangekondigde regeringsmaatregelen, 
waarbij men het getal van 45.000 en de datum 
van 1 October wel niet letterlijk zal moeten ne
men, houden de belofte in, dat het overmatige, 
het teveel afdalen in minder belangrijke zaken, 
zal worden afgesneden. Dat de. ambtelijke zui
vering dit jaar een einde neemt, is om wille van 
het landsbelang strikt noodzakelijk. 
Dat een zeer groot deel der arrestanten wordt 
vrijgelaten is niet om financiële redenen, ook 
niet eens voornamelijk om economische redenen, 
hoewel de behoefte aan werkkrachten in ons land 
thans wel zeer groot is, maar voornamelijk om 
wille van de geestelijke gezondheid van ons 
volk, dringend te wensen. Hier hebben wij in
tussen de gelegenheid om nog een fout te maken 
of te vermijden, welke fout uiterst noodlottig 
zou wezen. Het slagen van de aangekondigde 
maatregelen hangt voor het grootste deel van de 
stemming af, waarin het Nederlandse volk de 
uitvoering ervan ontvangt. Zou hierbij een stem
ming van teleurstelling en verbittering over
heersend wezen, dan zouden de maatregelen 
natuurlijk toch wel feitelijk kunnen worden uit
gevoerd, maar dan zouden zij hun doel voor 
het belangrijkste deel missen. Hier is nodig: be
grip voor de noodzakelijkheid van beperkinJ der 
zuivering en bovenal voor de edelmoedigheid 
zonder welke ook de rechtvaardigheid tot on-

vruchtbare hardheid wordt. Ik wil hierbij niet 
aan alle kritiek op de tenuitvoerlegging voor 
bijzondere gevallen de kop trachten in te drukken. 
Er zullen weer fouten worden gemaakt, ook bij 
deze uitvoering. 
Waarvoor ik hier wil pleiten, is een besef, dat 
het welzijn van ons vaderland dergelijke ingrij
pende maatregelen nodig maakt en voor de edel
moedigheid, hier wil ik liever zeggen barmhar
tigheid, die de maatregelen, vooral de maat
regel der invrijheidstelling, aanvaardbaar 
maken. 
Het Nederlandse volk heeft een uiterst gevoelige 
zin voor rechtvaardigheid. Het gevaar moet; 
hierbij vermeden worden, dat deze zin voor 
rechtvaardigheid bij ons volk zou leiden tot het 
blijven steken in gevallen, welke, hoezeer ook in 
hun eigen kleine omgeving zwaarwegend, toch in 
het grote geheel van het vaderland op een be
paald ogenblik te licht voor verdere maatregelen 
moeten worden geacht.In het Nederlandse volk 
ligt tevens echter onmiskenbaar · een zin voor 
barmhartigheid. Ons volk heeft een grote Chris
telijke traditie. Het Christendom eist onverbid
delijk, naast haat der misdaad en zonde, liefde 
voor den medemens, ook al is hij een misdadiger 
en een zondaar. De zwaarste misdaden tegen het 
vaderland mogen· niet anders dan streng ge
straft worden, in het uiterste geval zelfs met de 
dood, maar oprechte naastenliefdé uit zich door 
blijdschap over den zondaar, die zich bekeert 
en over de kans tot bekering, tot beter inzicht 
en tot goedmaken bij die misdadigers, wier mis
daden verdere maatregelen niet strikt noodzake
lijk maken. Ons volk mag nimmer het besef ver
liezen van de laakbaarheid, soms zelfs de af
schuwelijkheid, van vele slappe en trouweloze 
daden tijdens de bezetting, maar indien daar
naast vergevingsgezindheid bestaat t.a.v. de 
daaraan schuldige personen zal het mogelijk 
wezen een groot aantal der tegenwoordige arres
tanten, niet alleen de z.g. lichte gevallen, maar 
ook alle gevallen, wier gewicht niet groot genoeg 
is, om langere internering te rechtvaardigen, vrij 
te laten. Ook dan blijven er moeilijkheden ge
noeg over, maar als de stemming in ons volk de 
invrijheidstellingen aanvaardt, is de grootste 
moeilijkheid overwonnen. 
Hier hebben de strijders in de verzetsbeweging, 
waar de werkers voor L.O. en L.K.P. een belang
rijke plaats innemen, een grote taak. Wie hebben 
meer te vergeven aan de slappen en trouwelozen 
dan zij? Indien zij de toon aangeven, welke 
andere Nederlander zou het dan wagen zijn stem 
tegen het tonen van barEhartigheid te verhef
fen? Ik schrijf dit alles, zoals ik reeds opmerkte, 
met schroom, maar ik weet dat er zijn onder de 
besten van de verzetsbeweging, en onder dege
nen, die het meest geleden hebben, die zelf ver
gevingsgezindheid getoond hebben. Zij putten 
deze vergeving uit dezelfde edelmoedigheid, 
waarmede zij hun goed en hun leven over had
den voor het vaderland. Velen putten ook deze 
vergeving uit hun Christelijk geloof. De Christe
nen moeten �romers te herkennen zijn áan de lief
de tot den evenmens. De illegaliteit heeft op 
grond van haar verleden, op grond van haar 
voortreffelijke verdiensten jegens het vaderland, 
meer dan iedere andere groep het recht van 
spreken in deze aangelegenheid. De overtuiging 
wint veld, dat krachtige besnoeiing der zuive
ring thans noodzakelijk is om haar niet geheel 
te doen mislukken. 
Ik heb vertrouwen in de geest der illegaliteit, 
in haar edelmoedigheid, dat zij ook deze dienst 
ten bate van het vaderland zal willen geven. 
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0, Clara. 

Geachte Redactie, 

(Vervolg van artLkel in no. 32) 

ROTTERDAM. 18 Juli 1916. 

Naar aanleiding van De Zwervers van 6 en 1;3 J ult 
J.J. wilde ik naar mijn bescheiden mening het een m 
ander onder Uw aandacht brengen. 
De Zwerver van 6 JuH· was geheel gewijd aan de 
grote Landdag van de L.0.-L.K.P. welke op 27 Juni 
op een schitterend, welgekozen gedeelte van het ieister 
hos was gchoudea. ter herdenking van onze ge,·allen 
vrienden., 
De rede van "Clara·• heeft enerzijds veel c.ritiek. an
derzijds grote instemming genoten. Nu is het merk
waardige dit. 
Van verschillende zijden was verzocht om de diverse 
toespraken Jn het bijzonder die van Clara, te publice
ren, waaraan voldaan ls in het blad van 6 Juli. In 
een korte voorbeschouwing, waarbij de spreekster en 
diverse sprekers de revue passeerden, liet men uitkomen 
dat men hel eens was met Clara's gesproken �·oord, 
doch wat ze soms volgens sommigen verkeerd gezegd 
mocht hebben. had ze toch goed bedoeld. Clara's rede 
w�rd, alhoewel gecoupeerd, gepubliceerd zonder enig 
commentaar der redactie. 
Nu zijn er protesten over haar rede binnengekomen en 
nu heeft de redactie steun gevonden en draait plotse
ling om als een blad aan een boom. Eén der gepubli
ceerde briefschrijvers uit het blad van 13 Juli verzoekt 
of De Zwerver ook nog wat commentaar wil leveren 
en doet dat ook prompt en wel om drie redenen. 
Ten eerste wordt bez.waar gemaakt tegen de Inhoud van Clar8s 
rede, aangezien 'Zij teç:ien de afspraak in deze toe�praak had 
gehouden. Dit wordt nu door de redactie het minst 
belangrijke genoemd. Het is juist het belangrijkste punt. 
omdat men al dat nakaarten achterwege had kunne.n 
laten, wanneer de redactie direct in het blad vail 6 JuU 
fnpaats van instemming, baar afkeurlng bad geuit. 
In de tweede plaats wordt er van de zijde der redac
tie volledig Ingestemd met de verschillende bezwaren, 
door beide protestbrieven geopperd. Heeft men zoo 
maar twee willekeurige brieven genomen of zijn deze 
met zorg uitgezocht? 
In de derde plaats maakt de redactie bezwaar omdat, 
afgezien van de entourage. Clara' s rede een opruiend 
karakter droeg. 
De rede bestond niet uit grote stadhuiswoorden, doch 
uit nuchtere en duidelijke bewoordingen. die voor 
iedereen goed te begrijpen waren. Wanneer de rede 
opruiend geweest zou zijn, dan had de redactie er beter 
aan gedaan om de rede in het geheel niet te publi
ceren, want dat was de redactie dan ook ?óór de 
publicatie bekend. 
Dan wordt er in het blad van 13 Juli ee.n brief van 
.,Oom Wim" gepubliceerd, die m.i. beter achterwege 
had kunnen blijven. 
Hij schrijft in zijn betoog o.m.: ,.Beter dan te blijven 
kankeren op gebrek aan medewerking en het aaokwe ... 
ken van het gevoel van miskenning is "'4)0r de oud ... 
!llega!en geboden zich de belangstelling van diege
nen, die het goed met he.n voor hebben. waardig te 
maken'', 
En verder: .. Slechts daardoor kan de goodwill en de 
dankbaarheid, die de verzetsmensen toch ook verwor
ven hebben bij duizenden goede Nederlanders. behou
den blijven. 
En in het Jaatst zijner brief: .. Wat nu zal de. Indruk 
geweest zijn bij diegenen. die er belang bij hebben 
de invloed der oud-illegalen te haken? Het is een 
wapen in hun hand.•• 
Ook "Oom Wim" hanteerde een klein wapentje in 
zijn hand en wel de pen waarmede hij zijn gevoelens 
op papier neerzette en tevens plaatsing verzocht in 
De Zwerver. 
Niet aHeen vele oud-illegalen lezen De Zwerver doch 
ook nog vele anderen en nu kwam er tevens nog 
het volgende In het epistel voor. 
.,Door fouten in eigen kring en vooral door sommige: 
B.S.-liguren is reeds een gevoelige schade toegebracht 
aan die goodwill en men moet er rekening mee hou
den dat de massa altijd geneigd is tot generaliseren." 
Het ware beter geweest dat hierover werd gezwegen 
en nu wordt er gezegd: · Zie je wel, ze schdjve.n zell 
openlijk dat ze .• fouten" gemaakt hebben. 
W'!J men hiermede de belang�telling van diegenen, die 
het goed met hen voorhebben, waardig maken? 
Kan hiermede die goodwill en de dankbaarheid. die 
de verzetsmer.sen verworven hebben bij duizenden 
goede Nederlanders, behouden blijven? 
,.Oom Wim"' had beter gedaan om dit nlet op papier 
te · zetten en de redactie had er voor moet waken om 
zulks niet te publiceren. 
Als er fouten gemaakt zijn in de lllegaliteit dan moeten 
deze In de illegaliteit opgelost worden. wanneer het 
Inderdaad echte illegalen betreft en dan raadplege men 
de Nationale Documentatiedienst. die er dag en nacht 
voor klaar staat. 
Wanneer men com-mentaar op Clara'• rede wil geven 
dan moet het uitsluitend tot commentaar beperkt blgven. 
Daarom zal ik ten overvloede nog uft die b.rJe.f aan
halen hetgeen de schrijver zo uit het hart gegrepen 
was uit de rede van "He.nk": om eerst aan zkhzelf 
te werken en de noodfge parate kennis te verzamelen, 
Als men over fouten der lllegalen wil spreken en In 
het bijzonder over sommige B.S.-llguren, dan moet mm 
dat met bewijzen kunnen staven en namen kunnen 
noemen en het blijft nog alUJd gevaarlijk om :leb op 
glad ljs te begeven. 
Dan wordt er gesproken over het daverende applau 
dat een demonstratie van kortzichtigheid beteekende. 
Het bleek op de landdag wel dat maar een klein per
centage niet tot die kortzichtigen behoorde en dat 
verder dat grote leger lcortzichtige.n het roerend eens 
was met Clara's rede. 
Ook schreef de redactie In het blad van 6 J ull: 
C!aartje wij hebben je als het ware van het ene ap. 
plaus in het andere gedragen dus concludeer ik bie.r
uit dat de redactie zich toen ook in het leger der kort
zichtigen had geschaard en verder In datzelfde blad. 
Clara. toen je ons naast de "Septemberartlsten'• de
,,Meikevers'' afschilderde. had je ons hart veroverd. 
Nu Ineens deugt er niets meer van Clara's rede m 
wordt er door De Zwerver commentaar geleverd op 
verzoek van een enkele briefschrijver. Maar er waren 
toch ook vele adhaesiebetufglnge.n binnengekomen e.n 
waarom daar geen enkele van gepubliceerd? 
De redactie had reeds In het blad van 6 Juli zijn 
standpunt bepaald en wat is de reden waarom de re
dactie zijn oren laat hangen naar enkele brlefschrij· 
Yrers en het niet meer eens is met zijn eigen standpunt 
en zichzelf radicaal tegenspreekt? 
lk heb steeds ondervonden dat de mannen van de L.O. 
en L.K.P. nooit en te nimmer hebben gedraaid en daar• 
om Is het onbegrijpelijk waarom de redactie van De 

• Zwerver nu heeft laten blijken niet rotsvast te zijn 



om aan baar eigen standpunt vast te houden en zich 
door ande:rP.n laat beinvloeden, waardoor de waarde 
van het blad verloren gaat en tevens belachelijk maakt. 
Hopende bJermede mijn mening voldoende uiteengezet 
te, hebben en wanneer deze brief, maar dan ongecou
peerd, eelf plaatsje in De Zwerver mocht krijgen. houd 
ik mij aanbevolen met de noodige critiek Uwerzijds. 

Met K.P. groeten. 
G. M. KLOMP. Rotterdam. 

Wat de bezwaren tegen de brief van Oom Wim 
betreft, zijn we van oordeel, dat het niet alleen 
geen schande is, maar ook dringend nodig, de 
hand in eigen boezem te steken. En we moe
ten dat durven doen ten overstaan van ons volk. 
Wat men daarmee doet, is niet onze verant
woordelijkheid, zelfs niet als men er in een ver
keerde gezindheid goed g<1ren bij wil spinnen. 
Wij zullen zelf de waandenkbeelden van goed
slecht, in ons volk weg moeten nemen. Zijn 
we daar misschien nog niet aan toe en houden 
wc diep in ons hart soms halsstarrig vast aan 
een misplaatst superioriteitsgevoel? 
Eilacie, dan zal de winst van .het verzet daarin 
te gronde gaan. Zo'n s1.1perioriteitsgevoel heeft in 
ieder geval met Christendom niets te maken. 
Deze schrijver legt intussen in ander opzicht 
wel de vinger op een wonde plek. We zijn niet 
van plan dat te verhelen. 
De redactie is niet van meetaf consequent -ge
weest in de beoordeling van de rede van Clara. 
De eerste welwillende beoordeling vond in de 
redactie wel ernstige bezwaren. 
Maar in de verwachting, dat ze verder niet op 
die zaak zou behoeven in te gaan, zijn die 
bezwaren terzijde gelegd. Deze verwachting is 
geen werkelijkheid geworden. De redactie moest 
haar standpunt gaan bepalen en publiceren. Dit 
bracht tevens mee, dat ze duidelijk moest maken 
hoe het kwam, dat Clara een rede kon houden, 
die ernstige bezwaren ontmoette bij het D.B. der 
L.0.-L.K.P.-Stichting.
Na een welwillende opmerking in ons eerste
commentaar moest zo een krachtige aanval vol
gen. We geveri toe, dat het beter ware geweest
onmidddlijk met de (onhoffelijke) opmerking
in te zetten, dat onze spreekster zich niet aan
haar belofte gehouden had en zo een rede kon
houden, waar we ernstige critiek op hadden.

Tevens wilde onderget. nog Iets eraan toevoegen, wat 
betreft de rede van Claartje. En wat betreft de felle 
critiek, die op haar rede is gemaakt. De zaak b zo, 
dat onderget. in oorlogstijd voordat zij gegrepen werd. 
veel met haar hteft samengewerkt en nu na oorlogs
tijd nog steeds dag fn dag uit er mee omgaat. 
Omdat haar man een co11ega fs van mij op kantoor, 
en wij vlak bij elkaar wonen. 
Dus U kunt wd gevoegelijk aannemen. dat mijn vrouw 
en ik Claartje en haar karaktereigenschappen van a 
tot z kennen. 
Dit even vooraf omdat ik nu iets wilde gaan schrijven ovtr haar rede en over de critie:k hier op, Ik zal dit even Cn het kort doen, maar ik hoop toch wel, dat dit Jn het volgende nummer van De Zwerver zal kome.n. Als het gebeurt, bij voorbaat mijn dank, 

Herdenkingsdag té Zeist, 
1 e. De rede van Claartje,.... 
2e. De critiek hierop. 
!. De Rede. Nadat eerst de z. Harmonie de Enge
landvaarde:rsmars heeft gespeeld, staat Claartje klaar 
met fonkelende ogen om haar rede uit te spreken. 
Over deze re:de: kunnen wij kort zijn, heel kort, omdat 
deze van a tot z waarheid Is en niets dan waarheid 
bevatte. Ze heeft ons werkelijk gegrepen meer als enig 
andere. 
Toen zij klaar was, zeiden wij tot elkander (al• oud LO-er� en LKP-ers - er waren getuigen bij): Dit 
hadden wij allen steeds in gedachten. maar niemand 
durfde het uit te spreken en nu heeft zij het gedaan. De rede was fel, bitter en toch in deze rede sprak baar principieel karakter, sprak baar geloofstrouw. 
Ook In deze rede kwam weer uit, dat zij zich afhan• 
kelijk voelde van dien Ene grote Vader, die haar ge• 
spaarcl heeft en baar nu laat zijn een voorbeeld voor 
duizenden en tienduizenden in den lande. 
2. De critiek hierop. Ik vraag mij nu af. van welke 
zijde komt deze cdtiek en nu moet ik heel even scherp 
worden. 
De crltick komt niet af van de nabeataanden· van UI, 
werkers, maar juist van diegenen, die :o weinig ge" 
preste:erd hebben in het verzet en nu een grote mond 
hebben, Zij hebben zelf otaan applaudiseren, die nn 
crltiek uitMfenen, 
Want toevallig heb ik na de rede van haar verschil
lende vrouwen van collega's van onderget, gesproken. 
wier mannen gefusilleerd waren. 
En die: waren vol lof o� haar rede. 
En daarom was deze rede terdege wel een toespraak, 
die op deze Herdenkingsdag gehouden kon worden. 
Omdat de bevolking in Nederland wel eens goed rnag 
weten, welke beren nu de touwtjes in banden hebben. 
Omdat de bevolking in Nederland zo weinig van de 
illegaliteit afweet. 
En als er een is, die hiervoor iets over gehad heeft, 
dan i• het Claartfe wel. Hoe hard heelt-zij niet ge
werkt. Hoe heeft zij niet geleden in de concentratie" 
kampen. vurig als zij was, kwam zij terug en zag. deze 
verwarde corrupte toestand. 
En is het nu zo vreemd, dat tij deze rede moest uit
spreken. Zij heeft' ons voor de volle 100 ,pCt. aange
grepen en dit van 99 pCt. van LO. en LKP-ers, 
Claartje, je hebt gestreden, geleden, gebeden In de 
bezettingsstrijd en nu zet je die strijd nog voort, niet 
tegen de moffen, maar tegen de onrechtvaardige toe
standen en wij strijden met je mee. Met God een 
schoner tijdperk ln, 

N. VISSER, Rotterdam. 

Wij waarderen het, dat Oom Nico zo vurig 
pleit voor Clara, maar is het daarom nodig, 
dat zij die bezwaren tegen de rede hadden, 
gedisqualificeerd worden als ver:tetters, die wei
nig deden en een grote mond hebben? Dat is 
ons wel een beet je te gortig. Als wij met el-

kaar over deze dingen spreken, dan ;moeten 
twee dingen vaststaan. Dat we van elkaar ge
loven, dat we aan heide zijden recht van en 
plicht tot spreken hebben. En vervolgens, dat 
we elkaar in ieder geval daarin vinden, dat 
we beiden ook in die discussie ons land oprecht 
willen dienen. 
Wij zeggen dit ook tot enkele oud-illegale wer
kers, die in ons standpunt tegenover de bewus
te rede aanleiding vonden om voor "De Zwer
ver" te bedanken. Dat is geen discussie meer, 
dat ruikt naar intimidatie. Als we er samen 
komen willen, dan moet men andere wegen 
bewandelen. In dat opzicht stellen we de aan
hef van de volgende brief meer op prijs. 

Onder ons geen twistappels zij vooropgesteld. Ik gun 
gaéirne ieder 'zijn mening. ook over de rede van Clara. 
Over de daarop uitgebrachte critiek in onze Zwerver 
kan ik echter moeiliJk zwijgen. 
Ook ik behoor tot de kortzichtigen, (niet erg sportief 
gekwalificeerd) die applaudiseerden. 
Ik zal niet in details afdalen, ik ;ie echter deze harte
kreet van Clara als een reactie op de dieptreurige toe
standen, waarvan wij allen get�n zijn. 
De vaak onhegrijpelijke berechting, bet handhaven en. 
erger. het bevoorrechten van atle moqelijke co11abora
teurs en lafaards ten koste van hen, die goed en bloed 
veil hadden voor het Vaderland. Wie de mof diende, 
werd beloond met promotie en wordt In die hogere 
rang gehandhaa'fd. wie alles gaf voor de vaderlandse 
zaak blijft achter, want hij was er. zo lang uit, en 
wordt uitgelachen! 
Toch details: i� eindig, wellicht had tk door leeftijd•· 
verschil het accent enigszins anders gelegd. maar. mede · 
namens vel� wapenbroeders hartelijk dank, Clara. we 
zu11en het onkruid dat allerwege: weer de kop op" 
steekt blijven bestrijden. geen defaitisme, geen allee.n 
naar lndil kijken, 

L, KASTELEIN. 's-Gravenhage. 

Onder ons geen twistappels ZIJ vooropgesteld. 
Ik gun gaarne ieder zijn mening, ook over de 
rede van Clara. Over de daarop uitgebrachte 
critiek in onze Zwerver kan ik echter moeilijk 
zwijgen. 
En nu volgt de brief, die we tot het laatst be
waard hebben, omdat daarin tot de kern wordt 
doorgedrongen, zij 't vragenderwijs. 

M. H. 
In verband met de Ingezonden stukken van W. Drie
bergen en A.. Molenaar. moge ik U ook een kleine 
plaa� verzoeken. 
Op ieder punt Ingaan Is ufet mogelijk, laat l_k alleen 
mogen zeggen, dat ik met de rede van Clara tnstemde, 
A.Js bezwaar zie ik het, dat zij ons het moeras heeft 
Ja ten zien. maar ons niet de weg heeft gewezen om 
eruit te komen. 
Ik· geloof dat "Oome Wim'' wel wat erg vlug met zijn 
conclusie Js. wanneer hij zegt dat het applaus een 
demonstratie van kortzichtigheid was en dat velen. 
(L.0.-ers en L.K.P.-ers) zich op hebben laten zwepen. 
Misschien dat bij een der weinigen is die zijn weg 
beeft gevonden, maar zonder hem te bedoelen, weet lk, 
dat er verschillenden zijn, die ook vertellen hun weg te 
hebben gevonden. maar wat In werkelijkheid een vlucht 
betekend, omdat zij er niet tegen op konden. Een de
zer wist niet beter, dan te vertele:n, dat wij. Illegalen 
niet moesteri. geloven zo best te zijn geweest. 
Wij kunnen het best de gesteldheid van de oude-mede" 
.strijders leren kennen, wanneer wij met hen spreken. 
Op vergaderingen krijgen wij dat inzicht niet. En dan 
zien ·wij dat wat Clara ons op de Landdag tou1ep, 
velen uit het hart gegreJ1en is, Daar werd gezegd, wat 
bij velen leefde. En als wij die werkelijkheid zien, 
dan is er ook geen sprake van opzweping. maar van 
een staan achter baar die deze ellende belichtte. 
Betekent dit nu een niet trouw zijn aan onze kamera
den die gesneuveld zijn. betekent dit nu een niet trouw 
zijn aan ons beginsel of een niet trouw zijn aan ons 
Vaderland, Ik vind het erg wanneer de tne K.P.�er 
de andere K.P.-er deze dingen meent te moeten zeg· 
gen: Ik ben bang dat er ook onder de K.P.-ers te veel 
gerusten in den lande komen. 
Jets anders echter en dat is belangrijker, wij kome? 
met het belichten van deze toestanden niet klaar. W •J 
moeten ook nu, vooruit. 
Komen wij klaar met onze mensen te vertellen, dat zfJ 
hun )and kunnen dienen. door In de politiek te gaa°:, 
met het doen van hun dagelijks werk. Neen. Wat wij 
missen fs de positieve strijd, die een positieve strijd 
moet zijn tegen het hoe langer hoe meer terugduwen 
van ben die illeganl zijn geweest, 
Kort geleden meende een zekere Polak-Danlels" 
hoofdredacteur van een Haagse Courant te moeten 
schrijven, dat in verband met de liquidatie van een 
Rijksdienst, waarbij 500 personeelsleden waren be
trokken, waarvan een zeer groot deel illegale. werkers 
waren geweest. dit ook nog als een zuivering voor 
velen moest worden gezien. Dit werd nota-ben�. ge
schreven door een man, wiens geloofsgenoten, ttJdens 
de bezetting door de L.0.-L.K.P. van bonkaarten 
werden voorzien. 
Ik geloof zeker dat wanneer de strijd waardig blijft 
en geen afbreuk doet aan onze traditie. velen van ons 
deze , strijd mee willen voeren. o.a. door colportage 
met De Zwerver. waardoor ook ons Nederlandse volk 
meer en beter kennis kan nemen van de 'beginselen die 
ons hebben bewogen om te strijden tijdens de bezet
ting. Dit niet alleen om bevrijd te worden van onze 
overheersers. maar om teven"! mede te kunnen bouwen. 
ook na de bevrijding aan een volkomen vrij Nederland. 

Met K.P. groeten, 
FRANS 1. 

Er is veel gevergd van den lezer om zijn be
langstelling voor het onderwerp gaande te ho1;1-
den maar hij zal mij moeten toegeven, dat ik 
tot 'hiertoe de pro's het meest aan het woord heb 
gelaten. Ik vraag hem toch beleefd, de krant 
thans nog niet met een zucht ter zijde te leggen. 
We zijn nu in het gezicht van de haven. Eerst.dan 
een samenvatting opdat er geen reden meer is 
voor misverstanden bij de pro's. 
1. De enige mogelijkheid om deze dingen, te be
spreken, bestaat bij het vertrouwen, dat wij allen
oprecht voor dezelfde zaak staan, dat ons allen

de debacle van zuivering en berechting even erg 
aan het hart gaat. 
2. De rede van Clara was als rede subliem en
vermoedelijk wel de beste van de landdag.
3. Met de schetsing van de toestand door Clara
zijn de pro's en de contra's beide het in grote
lijnen eens.
4. Met de wens, dat al het mogelijke gedaan zal
worden om onrecht te herstellen, zijn pro's en
contra's het eveneens met elkaar eens.
5. De rede van Clara was in het bijzonder op
een herdenkingsdag van gevallen vrienden mis
plaatst.
Waarom echter keuren wij deze rede nu boven
dien (dus afgezien· van 5) in het algemeen af?
Omdat Clara te veel en te weinig gezegd heeft,
omdat ieder ander in haar plaats over dat on
derwerp te veel en te weinig zou moeten zeg
gen., Te veel, omdat Clara niet alleen vertelde
dat er iets niet 'in orde is, maar bovendien, d.at
er in verband daarmee "storm op til" was. Te
weinig, omdat Clara niet vertelde hoe dat flu
met die storm moest. ,,Hoe" schrijft Frans I in
de laatste brief "dat is belangrijker".
Inderdaad Frans, dat is belangrijker - en als
dat niet gezegd kan worden, moet de gehele rede
ongezegd blijven.
"De uitgestelde hoop krenkt het hart", staat in
de Bijbel. ,,Er is storm op til", horen de land
dagbezoekers en ze juichen, want er is dus nog
hoop, er gaat iets gebeuren, niet in het geval
van Jansen, die achter de tralies moet, maar over
de hele lijn, op het front tegen alle boosdoeners
door Clara opgesomd.
Ja te weinig heb je gezegd, Clara, want je hebt
geen voedsel voor die hoop, je hebt niet kunnen
zeguen hoe we dat met z'n allen aan moesten
pakken. Daarmee heb je "het hart gekrenkt", dat
zal over een half jaar blijken als de storm er
nog steeds niet is.
En omdat jij niet weet en niemand weet op
welke weg die hoop te verwezenlijken is, daar
om heb je ook te veel gezegd, had je in deze
vorm dat onderwerp niet moeten -aanroeren.
't Doet ons geen plezier deze dingen te zeggen. -
Maar ze moeten gezegd worden. De zuivering en
berechting zijn mislukt. Zwarte handelaren, col
laborateurs vervolgen rustig hun weg. Veel on
recht is gedaan.
Deze dingen zijn niet gaaf te herstellen. Zuive
ring en berechting zijn niet over te doen. Wat we
er nog aan kunnen doen is lapwerk. Dat lapwerk
moet gedaan worden, maar daarvoor behoeven
we geen storm aan te! kondigen.
Je hebt naar het hart van Jeruzalem gesproken.
Clara, op de herdenkingsdag. Dat leefde in vele
harten. Je had tot het hart van Jeruzalem moe
ten spreken, Clara, spijts de we:!rstand van vele
harten.
Je gaf verwachtingen waar geen hoop is, je
voedde ondemocratische plannenmakerij, waar
door dat, wat we bevochten (onze democratische
vrijheden) juist in gevaar komt en zij die eraan
meedoen zich te gronde zullen richten.

Ik' vermoed wel, dat je dit alles niet zo in 
z'n consequenties doordacht hebt, maar daardoor 
is het eff eet van je rede niet minder ernstig. 
Een ding staat ons te doen, of we er succes bij 
onze vrienden door hebben of niet, of "De Zwer
ver" er schade door lijdt of niet. De ogen te 
openen voor het feit, dat zuivering en berechting 
mislukt zijn, en voor het feit, dat we niet 
voor zuivering en berechting gevochten hebben. 
En omdat de besproken rede op die punten juist 
het tegendeel deed veronderstellen, daarom keu
ren we die rede af. 

H. v. R.

,{ 
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FOTO'S GEVALLENEN 

Hoe vaak gebeurt het niet, dat nagelaten betrekkingen 
van gevallen LO-ers of KP-ers geen goede foto van 
den overledene be::itten. Vaak spelen gebrek aan een 
adres voor reproductie of de hoge kosten een rol. Het 
doet de Redactie van "De Zwerver" genoegen deze 
familieleden het volgende te kunnen aanbieden. 
Een firma uit het Zuiden van ons Jand heeft aangebo
den tegen kostprijs geretoucheerde vergrotingen van 
prima kwaliteit te maken. alleen voor de achterge
blevenen van cud-illegale werkers en in noodzakelij.ke 
gevallen gratis of tegen gere<luceerde prijs. 
Het enige. dat men te doen beeft, is, een (het hindert 
niet hoe kleine, beschadigde of onscherpe} foto van 
het slachtoffer te sturen. 
De redactie controleert, of de gevallenen werkelijk 
LO-er of KP-cr Is geweest en bij haar of de afdeling 
"Gede�oek" ge1egistreerd Is. en zend het fototje 
'door. 
De genoemde firma maakt er dan een 18 X 24 cm. 
grote, geretoucheerde foto van. De kosten voor dit 
werk bedragen normaal ca. f 30.-. • 
Onze nagelaten betrekkingen betalen er sJe:�hts E · 9.
voor. Een lijst en passe-partout met glas kosten f '1.
extra. Ook dit laatste: is inkoopsprij3. Men is niet 
verplicht, dit passe-partout of de lijst er bij te be
stelleh, 
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dilî'n komt door. ..
1. 

Wij, Hollanders zijn erg nuchter. 
En daar laten wij ons graag een beetje op 
voorstaan. 
Van al de praatjes, die de Mof ons in de 
bezettingstijd heeft opgehangen, hebben wij 
toch lekker nooit iets geloofd. We waren 
zelfs zo nuchter, dat wij het ook niet ge
loofden, als onze beschermers per ongeluk 
eens een keer de waarheid vertelden. 
Nuchter, ja, dat waren we, waar het onze 
houding tegenover den bezetter gold. 
Maar waren wiJ het ook als we spra"lten 
over onze bevrijdersl 
Ik zou het niet graag beweren. 
Althans de eerste jaren was dat zeker niet 
het geval. 
Nu was dat zeker wel verklaarbaar. We 
hunkerden_ zo naar onze vrijheid, dat we 
elk voorval, dat daar maar enigszins ver
band mee kon houden, als door een ver
grootglas zagen. 
Wat hebben we dikwijls naar die wijde 
hemelkoepel boven ons lage land getuurd. 
Want, we waren er van overtuigd..: Zo goed 
als wij uit de lucht overweldigd waren, zo 
goed zouden wij ook uit de lucht ons ontzet 
moe-ten verwachten. 
Het was reeds kort na de capitulatie, dat 
telkens weer geruchten opdoken. Vandaag 

komt een Engelse luchtvloot Schiphol bom
barderen. En steeds opnieuw waren er 
weer mensen, die geloof aan deze verhalen 
schonken en op 11tel en sprong naar Am
sterdam evocueerden. Het enige gevolg er 
van was, dat een plaats als ·Badhoevedorp 
half verlaten geraakte en de Moffen er hui· 
zen te kust en te keur vonden om zich in te 
nestelen. 
Wij zouden geen volk van luchtvaarders 
geweest zijn, als we geen aureool gew(lven 
hadden om he-t hoofd van onze bekende 
K.L.M.·piloten. Als beschermengelen waar
den zij bij nacht en ontij boven onze hoof·
den. En ge zoudt geen goed Nederlander
geweest zijn. als ge geen geloof zoudt heb·
ben gehecht aan het refreintje.:

,,Of Hitler huilt, of Hitler lacht, 
Parmentier komt elke nacht." 

Nu ken ik Parmentier voldoende om te 
kunnen vertellen, waar hij iedere nacht 
geweest is, maar ik kan U · toch wel ver
klaJV>en, dat hij 's nachts meestal niet boven 
Uw of Hitler's legerstede zweefde. 
Maar, zult U zeggen, als er dan van Par· 
mentier's vliegtochten boven ons land geen 
bewijzen zijn, van Evert van Dijk zijn ze 
er toch zeker wel. Of weet gij het niet meer, 

dat van Dijk met zijn vliegtuig· boven Rot· 
terdam verscheen en daar zijn naam in de 
lucht schreef. Ja, dat was weer een echt 
ouderwets staaltje van Hollandse helden· 
moed. Dat schrijven in de lucht hadden 
onze vliegers toch maar fijn onder de knie. 
Op de verjaardag van Beatrix kwamen ze 
toch maar netjes een grote B. boven onze 
steden schr!jven. Een enkele nurks zei, dat 
hij er geen B. van kon maken. En er waren 
er zelfs, die-durfden beweren, dat die stre· 
pen in de lucht alleen maar het gevolg 
waren, van bepaalde atmosferische om
standigheden. Nu vraag ik Ul 
Of hebben wij niet op Koninginnedag het 
gebruikelijke vuurwerk te zieq gekregenl 
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In alle denkbare schakeringen vlogen de 
ronde vuurballen door het luchtruim. Al
leen hej traditionele portret van onze 
Koningin, dat anders alle vuurwerken op 
Koninginnedag pleegt te besluiten, ont· 
brak. Dat was technisch blijkbaar niet uit
voerbaar van de vliegtuigen uit, Je snapt 
het toch eerlijk niet, dat die geallieerde 
piloten in de tijd, toen ze Engeland nog 
maar nauwelijks konden beschermen, er 
nog gelegenheid voor kregen en er beha· 
gen in schepten om hier namen in de lucht 
te schrijven en vuurwerkjes af te steken. 
Er aan twijfelen stond in die tijd toch op 
één lijn met het niet willen geloven in de 
uiteindelijke overwinning van de geallieer· 
de wapenen. 
Maar nu alle gekheid op een stokje. 
Bij alle misverstand en wanbegrip bleek 
toch één ding zonneklaar. De luchtmacht 
zou een belangrijke factor vormen in de 
uiteindelijke overwinning. Laat mij daar
om U ditmaal iets mogen vertellen van de 
wijze, waarop het verzet in Nederland uit 
de lucht zijn wapens ontving. 
Herinnert ge U nog, hoe het gebruikelijk 
was, dat Radio Oranje na zijn uitzending 
een aantal speciale boodschappen door
gaf, waar niemand iets van begreep. 
Dat ging zo in de stijl van: .,De gootsteen 
loopt over", ,,De opera was een succes", 
"onze poes heeft jongen gekregen", .,de 
worm heeft rode haren", en dergelijke 
fraaiigheden meer. 
In het begin hoorde je wel eens van ken· 
nissen, dat er weer iemand in Engeland 
was aangekomen en de afgesproken bood
schap over de radio was doorgekomen. 
Maar de boodschappen bleven komen, ook 
toen er bijna geen Engeland-vaarders meer 
waren. Als Jan Moedwil op de BeÎgische 
zender z'n gemoed weer eens gelucht had, 
kwamen er ook altijd van die zotte zinne
tjes door. En die zinnetjes bleven komen, 
ook toen België reeds vrijwel geheel be· 
vrijd was. Toen heeft menigeen voor zich· 
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zelf de conclusie getrokken: die slagzin· 
netjes behoren blijkbaar tot de zenuwen· 
oorlog. 'De Mof moet er wat achter zoeken, 
maar er steekt helemaal niets achter. Het 
zal w een soort werkverschaffing zijn 
voor de dultse spionnage-diensten. 
Nu, die Duitse spionnagediensten zouden 
er een lief ding voor over hebben gehad, 
als ze het geheim van al die rare codes 
zouden hebben kunnen ontsluiten. 
Die slagzinnetjes over de radio, deden over
al in Europa de verzetslieden snellen naar 
de afwerp velden, waar de geallieerden 
wapens neerlieten voor de ven:etsbewe
ging. 
Daaraan ging een uitgebreid onderzoek 
vooraf. De verzetsbeweging kreeg via de 
geheime zend- en ontvanginstallatie op· 
dracht uit te zien naar geschikte velden, 
wa.ar wapens konden worden afgeworpen. 
Allerlei belangrijke gegevens moesten daar
voor worden verzameld. Zo was het altijd 
een der belangrijkste factoren op welke 
alstand de dichtstbijgelegen Duitse posten 
zich bevonden. Dikwijls kwam om voor ons 
onbegrijpelijke reden nooit de goedkeuring. 
voor een -terrein, dat ons buitengewoon 
geschikt leek. 
De verschillende door de geallieerden goed
gekeurde velden kregen elk een eigen naam 
en een slagzin. De namen, die de velden 
droegen waren dikwijls die van bekende 
generaals als: Wavell, Ike en Monty, e.d. 
De namen van de afwerpvelden werden 
alleen in het rechtstreeks contact met de 
overkant gebezigd, doch de slagzinnen 
kwamen over de officiële radio en kon
den door iedereen worden beluisterd. Er 
was echter m.aar een kleine groep van in
gewijden, die de betekenis daarvan wist. 
Op elk afwerpveld had iemand de leiding, 
die een z.g.n. ,,drop"-ploeg onder zich had. 
Wanneer de geallieerden het plan hadden 
des nachts op een bepaald veld te drop· 
pen kwam des middags in de Franse uit· 
zending van half twee de op het veld be· 
trekking hebbende slagzin door. Iemand 
van de ploeg, die de betreffende slagzin 
kende, luisterde dan. Kwam de slagzin 
door, dan werd onmiddellijk de gehele ploeg 
gealarmeerd, die zich dan naar het afwerp
veld spoedde. Dikwijls gebeurde het, dat 
de ploeg naar het veld toog, doch onver-

Atmosferische omstandigheden. 

richterzake, want kwam de slagzin 's avonds 
na de uitzeO.ding van Radio OranJe niet voor 
de tweede maal door, dan ging de drop· 
ping niet door. Kwam de zin wel dan wist 
de' ploeg, dat men omstreeks h�t midder· 
nachtelijk uur op post moest zijn om de 
uit te werpen wapens op te vangen. 
Hoe dat in zijn werk ging, vertellen wij U 
een volgend maal. AD . 



Well
tevreden 

Limburgsche 
oud-illegalen bijeen 

In het Noord-Limburgse land, op de rechteroever 
van . de Maas, l!gt het door de oorlog zwaar
gete1sterde dorp3e Well. Een dorpje met een 
,,illegalen" dokter en een "illegale" doktersvrouw. 
Twee illegalen als zij zult ge nergens elders 
trC;ffen. Ze zijn zelfs "illegaal getrouwd". Het 
emge legale is, dat "S jraar" er legaal z'n dok
terspractijk uitoefent. 
In Well nu heeft de Limburgse illegaliteit enkele 
dagen gastvrijheid genoten. Er bestonden plan
nen voor een driedaagse rëunie van LO -KPers 
uit het Gewest, doch de moeilijkheden om een 
geschikte plaats � te vinden waren legio. Tot 
,.S jraar" uitkomst bracht door er voor te zorgen, 
dat de beschikking werd verkregen over het oude 
kasteel van Well, waar een ongelimiteerd aan
tal bezoekers kon worden ondergebracht. 

,.S jraar en Claar" zijn toen aan het organise
ren gegaan en hebben de zaak kostelijk voor el
kaar gebracht. Illegalen zijn meestal geen geziene 
g"asten. In Well was dat anders. De bevolking haó 
ervoor gezorgd dat de vergaderzaal op het kasteel 
met bloemen was getooid, er was een heel var
ken gekeeld en honderden brood jes met beleg
ging wachtten op hongerige magen. 
Het oude, vervallen kasteel, waarop eerst de 
Duitsers, toen de Canadezen en tenslotte - en 
zeker niet in de laatste plaats - onze eigen 
Stoottroepen hun krachten uitputten om het ver
val volledig te doen zijn, was door veler goede 
zorgen in een dragelijke toestand gebracht, zodat 
niemand zich uiteindelijk behoefde te beklagen 
over de huisvesting. 
In drie dagen zijn op dat kasteel der voormalige 
roofridders de moderne roofridders bijeen ge
weest en is het gebeuren van vijf jaren van 
onvermoeide arbeid in het belang van Christen
dom en vaderlánd weer de revue gepasseerd. De 
groepen hebben zich daar weer gebundeld zoals 
ze destijds samenwerkten en toen kregen de mede
werkers voor het gewestelijk en landelijk gedenk
boek gelegenheid zich een zo volledig mogelijk 
beeld te vormen van Limburgs verzet. 
Des daags werd er ingespannen en serieus ge
arbeid, doch in het avond- en menig nachtelijk 
uur, ontlaadde de Limburgse energie zich in 
jolijt en pret. Dan dreunden de zalen van de lach 
en stoven de vrijheidstrijdsters en strijders over 
g_angen en trappen. De nuchtere Noorderling liet 
zich meeslepen door de vaart van de bruisende 
Limburgse jool. Er kwamen acteurs voor het 
voetlicht, wier evenknie men onder beroepscol
lega's slechts moeilijk zou kunnen vinden. En 
voor een wijle werd het Limburgse volkslied 
ook het onze. 
En zodra omstreeks het middernachtelijk uur de 
slotvrouwen en adellijke dochters zich in de een
zaamheid achter- de kloostermuren (waar zij des 
nachts gastvrijheid genoten) hadden terugge
trokken, wisselden de decors en werd de voor
stelling voortgezet op de slaapzalen, waar de 
enkele rustbehoevenden wredelijk in hun dromen 
gestoord werden. Daar werden veldslagen ge
levercl om het bezit van een deken en gaf een 
circus voorstellingen met een "wonderschaap" 
(vanwege 't gewillig meelopen) en een nar, die 
waarschijnlijk nog uit een of ander Hertogelijk 
gevolg stamde. Zo tegen het ochtendkrieken ge
lukte het een enkeling nog wel eens een oogje toe 
te doen. 
Het leven hier had ook z'n eigen gevaren. Dat 
lag ons, et,lijk gezegd, wel. Jan uit Venlo had 
zichzelf de niet ondankbare taak opgedragen de 
Amsterdamse schonen, die voor het stenogra
fisch werk waren gekomen, de onderaardse ge
welven te leren kennen. De gids raakte echter op 
een gegeven ogenblik zelf de kluts kwijt en 
stortte in een 3 Meter diepe put. Het feit, dat hij 
niet van vlees en bloed, doch van "plastic" ge
maakt is, redde hem het leven, wat hem zo 
driest maakte, dat hij later zonder letsel op te 
lopen zich van de trappen stortte en over tafelll 
sprong. Het trooste hem, dat zijn beeld onuit
wisbaar in het geheugen onzer tacho-typistes 
gegrift zal blijven. 
De maaltijden werden genuttigd in de schone 
zaal "Wallaria" in het dorp zelf. De naam werd 
al spoedig gewijzigd in Walhalla of Malaria, al 
naar men het verkoos. 
Ons "Pesteurke", die des daags zo gedegen lei
ding gaf en in 't avonduur zo stillekens meege
noot, zo�gde voor prima weer tijdens het kamp
vuur. HtJ bestelde het echter per abuis voor de 
verkeerde· avond, zodat de lekkende vlammen
tongen van het houtvuur 24 uur lang op prooi 
moesten wachten. De belangstelling voor dit 
evenement kwam zelfs van over de grens. Nog 

éénmaal zag "Adolf" kans in het Limburgse
land door te stoten en in Well te verschijnen, 
om één van zijn knallende toespraken te houden. 
We kwamen nu ook tot de verrassende ontdek
king, daf Adolf een schuilnaam was. Zijn iden
titeit kon onbetwistbaar worden vastgesteld. Hij 
bleek identiek met den persoon van een Limburg
sen KP -leider. 
Zo speelde ons leven zich deze dagen af tussen 
het werken en pretmaken op het kasteel en het 
eten in het "Walhalla". Wij mogen echter zeker 
niet vergeten melding te maken van de dien
sten, welke in de Noodkapel bij het kaste"el wer
den gehouden. De kerk van Well is door de bom
bardementen• volkomen verwoest. Een groot deel 
der Kerksehatten en Heiligenbeelden kon echter 
gered worden. De grote Tiendeschuur bij het 
kasteel (waar voorheen de pachters uit de omtrek 
de tienden kwamen brengen) is daarop tot kapel 
omgebouwd. Daarbij werd een sfeer verkregen, 
welke: ver uitgaat boven die van een normaal 
kerkgebouw. Het eeuwenoude houtwerk is zover 
zichtbaar gebleven, dat men hier teruggevoerd 
wordt naar lang vervlogen tijden. Hier klonken 
de, plechtige koorzangen bij de H. Missen voor 
gevallenen en levenden, gezongen door een koor, 
gevormd uit de deelnemers. Hier was des mor
gens gelegenheid tot communiceren en werd des 
avonds het Lof gecelebreerd. 

Toen wij des Zaterdags vaneen gingen waren 
er geen teleurgestelde mensen, maar alleen lieden, 
die zich voorgenomen hadden telken jare op 
soortgelijke wijze bijeen te komen. Pastoor van 
Enckevoort constateerde dan ook, dat aan de 
verwachtingen voldaan was en, zo er wel eem 
wrijvingen tussen Zuid en Noord mochten zijn 
geweest, deze thans niet meer aanwezig waren. 
Wij zijn elkander in vele opzichten nader geko
men en zetten thans eendrachtig de schouders 
onder het werk der geschiedbeschrijving. 
Tenslotte deelde hij mede, dat plannen worden 
uitgewerkt voor de bouw van een kapellet je, ge
wijd aan Onze Lieve Vrouwe van den Goeden 
Duik en van een groot Limburgs monument voor 
de gevallenen. 
Daarover volgen nog nadere mededelingen. 
Well heeft een apart plaats je in ons hart ge
kregen. Als wij het over welzijn, welvaart, wel
sprekendheid hebben, dan zijn dat- woorden met 
een nieuwe betekenis voor ons, die we voortaan 
met een dubbele LL schrijven. Want het was ons 
goed in Well te zijn, een vaart naar Well zal 
ons steeds blijven trekken en spreken hebben 
de Limburgers in Well volop gedaan, zodat wij 
uiteindelijk kunnen constateren over de uitslag 
,.Well-tevreden" te zijn. 

.AD. 

, 

.... het op het kasteel te Well (L.) 's nachts 
danig kan spoken .... 

.. .. tijdens de Gedenkboekreunie vorige week 
's nachts zelfs het circus Sarassani met een spe
ciaal nummer schapen- en kippendressuur op de 
slaapzalen aanwezig was .... 
.... op dit congres de wederopbouw v_an .Lim
burg werd gekenmerkt door het feit, dat de voor
zittershamer werkelijk een bruikbare timmermans
hamer was .... 
.... enige deelnemers het bestonden in een keer 
6 borden heerlijke erwtensoep plus twee brood·
jes te verorberen, maar dat zij erna geen "pap"

meer konden zeggen .... 

.... het zelfs onzen führer Adolf Hitler be
haagde, ter illustratie van de noodzakelijkheid 
om mee te werken aan het Gedenkboek, met 
motor -escoFte aanwezig te zijn en een ouderwetse 
rede af te steken .... 

. . . . er nog veel meer heerlijks op het cengres 
gebeurde, doch dat men dit zelf moet beleven, 
als een dergelijke bijeenkomst in eigen provin
cie wordt _gehouden. 

Het "Noorden
" 

kan 
. 

iets van 

het "Zuiden" leren 
Er zijn na de oorlog veel plannen gemaakt. Eén 
hiervan was het plan om over de geschiedenis 
van onze verzetsorganisaties een historisch ge
denkboek samen te stellen. 
Deze plannen zijn door onze LO.-ers en KP.-ers 
wel altijd met enthousiasme ontvangen, doch 
- we schreven er al eens eerder over - bij
plannen alleen kan het niet blijven. De plan
nen moeten ook ten uitvoer worden gebracht.
Dit is niet altijd eenvoudig. En met name voor
de volledige reconstructie van onze geschiedenis
waren de aanvankelijke plannen moeilijk te
verwezenlijken.
Met heel veel moeite en zorgen zijn wij echter 
zover gekomen, dat er tenslotte een systeem in 
elkaar is gezet, waarmee naar menselijke bere
kening en rekening houdend met de medewer
king van al onze leden. een goed resultaat viel 
te verwachten. 
Men is gewapend met vele "lnstructiès" en nog 
meer uitvoerige vragenlijsten, op pad gegaan. 
De voorspelling, dat het een moeizame we_g 
zou worden om iets te bereiken, is weldra uit
gekomen, doch niemand liet zich uit het veld 
slaan en nog steeds worstelen onze mede
werkers om al onze leden te benatieren en hen 
hun verantwoordelijkheid om mede te werken 
onder de ogen te brengen. 
Het is een object, waaraan alle LO.-ers en 
KP.-ers hun medewerking moeten verlenen, wil 
succes verzekerd zijn. 
De situatie in onze elf provincies is - nu wij 
ongeveer 5 maanden op deze wijze werkzaam 
zijn geweest - heel verschillend. Er zijn pro
vinciën, waarvan binnen korte tijd een vol
ledige reconstructie valt te verwachten: er zijn 
provinciën, waarvan nog moeilijk een juist beeld 
is te vormen; er zijn ook provinciën, waarover 
in dit verband grote bezorgdheid bestaat. 
Een ,van deze laatste provinciën was Limburg. 
En het vond in deze weinig rooskleurige toe
stand zijn oorzaak, dat van Limburg zelf, het 
initiatief. is gekomen om een driedaagse rèunie 
te organiseren. 
Deze rë�nie is thans achter de rug. Op het 
kasteel te Well in Limburg (elders in dit num
mer wordt een uitvoerig verslag gegeven) zijn 
onze mannen en vrouwen drie dagen bij elkaar 
geweest en hebben zij hard gewerkt voor het 
gedenkboek. 
En het resultaat van deze wijze van werken is 
boven elke verwachting. 
Hier ligt een tot nu toe nog niet ontdekte mo
gelijkheid om geschiedenis vast te leggen. 
Behalve de vreugde van het weerzien; behalve 
de enorme gezelligheid en goede geest; behalve 
de zeer geslaagde feestavonden (en nachten) zijn 
hier successen geoogst en hebben zich hier pers
pectieven geopend, "die niemand had kunnen 
denken. Het is in elk opzicht geweldig geslaagd 
en een ieder is enthousiast huiswaarts gekeerd. 
Dit is een kans, die ook in de andere provincies 
moet worden benut. De mogelijkheid, dat Lim
burg door deze methode vele provincies is voor
bijgestreefd is lang niet uitgesloten. De gege
vens, die met deze wijze van werken zijn ver
zameld zullen, wanneer ze zijn uitgewerkt, een 
grondige basis vormen voor een volledig pro
vinciaal overzicht, dat waarschijnlijk in geen 
andere provincie nog is bereikt. 
Limburg geeft ons een goed voorbeeld. 
We hebben van Limburg iets geleerd. 
Het "Zuiden gaat ons hierin voor." 
Laat het resultaat van deze schone dagen, die 
voor alle aanwezigen "om-nooit-meer-te-ver
geten" zijn geweest, een aansporing zijn voor 
onze LO-ers en KP-ers in de overige provin
ciën. De zomermaanden bieden nu nog de gele
genheid. Benut deze kans. Het is goed elkaar 
weer eens te ontmoeten. Het is goed om er eens 
uit te komen. Het is goed om het verleden weer 
eens op te halen, om gesterkt door de herinne
ring aan de jaren van vriendschap en vreugde, 
van offer en verdriet, door de herinnering aan 

' de jaren van geloof en vertrouwen met meer 
moed en overtuiging over de moeilijkheden en 
teleurstellingen van de na-oorlogse tijd heen te 
zien . 
De Gedenkboekcommissie is over de geschiedenis 
van Limburg niet meer bezorgd. 
Wie volgt. ..... ? 

,,FRITS." 

, 

.. 



.. 

door JOT POL/v/AN �

Zaterdag, 10 November 1945. 

Bij Wesel begon het. De doorstoot over de 
Achterhoek en de Veluwe naar Drente en de 
Dollart. - En wij, wij dreven dieper Duits
land in. - De drie provincies van het W es
ten werden eiland. Zou het een Duinkerken 
worden of een Brest? - En wij, wij be
schermden de Duitsers tegen de plunderende 
Rus. - Wanneer zou het vuur geopend wor
dén over de Waterlinie, wanneer zouden alle 
dijken doorgestoken en alle bruggen opgebla
zen zijn? - En wij, wij trappelden om daar 
te zijp. Van de Elbe tot de Maas wachtten 
we op he.t bevel: Kom. Het kwam niet.

Het begon in Londen. We marcheerden door 
Oxfordstreet. Over onze bestemming werd 
gezwegen. Geen olie op het vuur van Soe
karno. - We voeren in de Middellandse Zee. 
Ja, al verbiedt Soekarno ons de toegang, we 
komen. Deze keer zijn we erbij. - Ceylon: 
guerilla op Java, Nederlanders nog gevan
gen. Wat? Praat van Mook met Soekarno? 
En wij niet verder dan Swettenham? - Maar 
we gààn. Langs Singapore, voorbij Malakka:, 
in de Chinese Zee. Nog vier-en-twintig uur. 
Terug. We draaien. We liggen wèèr voor de 
Klang -rivier. - Soekarno wijst het Engelse 
ultimatum af. Hij bombardeert Soeraba ja. 
Morgen klinkt daar wellicht het bevel: Val 
aan! En wij, wij wachten op het bevel: 'Kom! 
Zal het komen? 

Zondag, 11 November 1945. 

Daar liggen we weer in de mond van de 
Klang. We kijken er niet naar. Ja toch, we 
kijken even naar de drie of vier landingsboten 
die rondom de Alcantara draaien alsof ze 
ons verkennen. - 0, dus het is zo ver. -
Maar de morgen gaat voorbij en het schip 
ligt weer te smoren in de middaghitte voor
dat de radio begint: Compagnie, compagnie. 
Schuit je op en neer, om de bocht van het 
moeras, daar waar ergens Port Swettenham 
moet liggen. Het duurt tot de avond. 

Vannacht was Soerabaja door de Soekarnisten 
bezet. Vanmiddag Oll). drie uur weer in En
gelse handen. Beiden graven zich in ,om de 
stad. - Indo-China. Inlandse troepen nade
ren Saigon. -:- Egypte: Ónl_usten in Caïro. -

L Ook:p Mofafü -;� d, ,mt mm ,.,., vli<S. 
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Varen we morgen naar Port-Dickson? Half op 
het strand, half in een kamp? - 0. - Is 
13-R.-I. al helemaal van boord? - Ja. -
Gaan we 'n maand je trainen? - Zo .... -
De limona:de in de lounge wordt surrogaat. 
En de lucifers zijn op. Steek je sigaret maar 
aan met het peuk je van een ander. 0 nee, 
het vuur is niet uit. Het smeult. Door de 
Alcantara. En op het strand slaan we het wel 
uit de stenen, als het moet . .. : 

.E€N KNOOP IN VW ZAKDOEK ... _ 
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Maandag, 12 November 1945. 

Kijk op de -wereldkaart naar de Straat van 
Malakka. Niet meer dan een sloot. Pas op: je 
loopt .:!an de wal, jawel, aan bakboord. 
We liggen voor die kust, het strandbad van 
Malaya. In de tropengroei zien we bungalows. 
Ons kwartier? En de blauwe bergen daarach
ter doen afwezig. Ze lokken en ze dreigen. De 
wolken staan opgestapeld of glijden zachtjes 
uit in zoveel zon. En na de worsteling om de 
zonsondergang, schuift de maan uit de jungle 
over de Alcantara naar de horizon van zee. 
De straat. Sumatra. We zien het alleen op de 
kaart. Vlakbij. 
Nog zitten we op ons schip. Morgen staan we 
op het strand. Aan bakboord. Aan bakboord? 
Of zou t.och .... We spreken die vraag niet 
uit. De Alcantara trilt als een ingehouden 
paard. Wij trillen mee. Malakka-Sumatra, 
niet meer dan een sloot. Morgen reveille, half 
zes. Om 9 uur aan land. Bakboord. Is de straat 
van Malakka een sloot of een oceaan? 

* 

Dinsdag, 13 November 1945. 

Languit lig ik voorover op het strand. Mijn 
ogen dicht. Mijn lichaam voelt het land. De 
zon is op mijn rug zacht als een moederkus. 
Achter mij suist de zee en slaat de korte golf
slag om. En vóór mij woekert de tropentuin 
tot aan het zand, alsof hij de zee uit wi.l da
gen. Ik lig maar lui te luisteren naar dat sui
i!:en en telkens die ene korte slag. 
Straks sta ik op e'n wandel ·door een wonder. 
De stenen trap met vazen, bloeiend<:.planten 
die kruipen en klimmen, bomen fijn als va
rens en fors ab beitelwerk. Ik slenter over het 
terras. De voorgalerij van de bungalow is 
koel. Het lachende Chinese kind brengt mij 
pisang en papaja. 
De zee suist en telkens die korte slag. Eerst 
aan stuur-, dan aan bak .... , nee, ik voel het 
zand aan mijn huid. Ik draai mijn hoofd on
der mijn arm naar zee. De hoek van mijn elle
boog staat over de horizon. Daar ligt de Al
cantara. Als watervlooien lopen de landings
boten er omheen. 
Ons leven in de Oost begint, èchter dan Hol
lywood, liefelijker dan Hawaï, bedwelmend 
als een huwelijksnacht.. Ja. Want wij verpand
den het hart aan onze Oost en hebben - als 
het moet - voor haar het leven veil. 
,,Al wat je hebt aan liefde en aan trouw, 
,,is van het Vaderlánd, en niet van jou." 



Jacob van der Wal 
(Jack) geboren 2 October gevallen te ' Zweeloo 

10 Febr. 1945.

1920; (Dr.) 
In de donkere nacht van 9 op 
10 Febr. 1945 werd een overval uitgevoerd op het Arbeidskamp in Zweeloo (Drente) om de daar aanwezige voorraad wapens te bemachtigen. De verzetsgroep, die deze opdracht uitvoerde, stond onder commando van Herman. Jacob {Jack) zijn broer was een der deelnemende KP-ers. Aanvankelijk verliep alles naar wens, maar toen de groep onderofficieren van het kamp overmand zou worden, weigerde op het kritieke moment een sten-gun. Onmiddellijk sprong Jack naar voren om zijn commandant te helpen, maar daarvoor moest luj zich in het licht plaatsen. Plotseling kwam van buitenaf hevig vuur en Jack werd dodelijk in het hoofd getroffen. Hoewel ook de commandant zwaar gewond was, heeft hij getracht bij het terugtrekken het lichaam van zijn broer nog mede te nemen maar hij moest het eindelijk door uitputting achterlaten. De overval was mislukt en een der moedigsten van het verzet had, zijn leven voor het Vader· land gegeven. Is hij bij het verzetswerk een voorbeeld geweest voor de anderen, meer nog door zijn rotsvast geloof in Jezus Christus heeft hij in benauwde ogenblikken de geest levendig gehouden om met Gods hulp den vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen. Hij was bereid zijn leven te geven, omdat hij zon�er vrees de dood tegemoet kon treden. De bevrijding van het Vaderland heeft hij niet mogen meemaken; zijn ziel was reeds bevrijd en juichte voor eeuwig in de hemel. De Duitsers hebben zijn stoffelijk overschot begraven in Zweeloo, waar het zal blijven rusten tot de opstanding. Een schone toekomst �chcen voor hem weggelegd door zijn vakkennis en zijn trouw; maar zijn taak op aarde was reeds gedaan. God geve, dat zijn ouders, zuster en broers kunnen berusten, hopend op een weerzien hierboven. • ARIE. 

Wiepke van der Zee Wiepke van der Zee werd 6 Mei 1918 te Hindelopen grboren. Als secretaris-ambtenaar in de gemeente Oosterhesselen (Dr.) was hij zeer gezien. Eerlijk en oprecht als hij was, stak hij zijn afschuw voor alles, wat Duits was niet onder stoelen of banken. Weldra kwam hij dan ook in aanraking met de leiders van het verzet in Drente. Hij beschouwde het illegale werk als een vaderlandse plicht. Hij was steeds bereid, om alles te doen, w�t de Duitsers schade kon berokkenen en verrichtte dan ook geweldig veel illegaal werk, zoals falsificatie, hulp aan onderduikers, pilotenhulp enz. Spoedig kwam hij ook in aanraking met het KP-werk. Door zijn toedoen werd het Distributiekantoor te Zwinderen ontlast van de bonnenvoorraad. Een nieuwe kraak was in voorbereiding, toen hij in de klauwen van de SD viel. Door foltering van een medewerker, werd zijn naam genoemd. Typerend voor de standvastigheid van zijn karakter was wel het feit, dat hij bij de verhoren van de SD, waarvan de manier, waarop deze geschiedde aan een ieder bekend zijn, geen enkele naam heeft genoemd. Dit heeft velen het leven gered, want wat had hij veel kunnen vertellen. Hij moest echter zijn trouw aan het Vaderland en zijn vrienden met de dood bekopen. Groot was de verslagenheid, toen, nadat hij enkele maanden in Amersfoort en Vught had gezeten, via de dagbladen ons het bericht bereikte, dat Wiepke van der Zee op 6 Juni 1944 was gefusilleerd. Op het Eregrafhof te Bloemendaal is hij, die tot de bloem van het verzet behoorde, ter ruste gelegd. Het Vaderland "verloor in hem een van haar beste zo-. nen. Wiepke, in de gedachten van je oud medewerkers zul· je steeds als een trouwe vriend en een held blijven voortleven. Z. S.J. B. 

Gerrit Kögeler 

Nog zeer jong, was hij reeds een enthousiast werker vol>r de A.R. Propaganda-Club. Hçt hem opgedragen werk - het verspreiden van "Nederland Waakzaam" deed hij met grote trouw. Het was immers in het belang van het Vaderland, ja meer, het ging om de verdediging van de Christelijke waarden, om de doorwerking van de Christelijke beginselen in het.. publieke leven. Toen hij jarig was, kwam dt bezetting. Zijn natuurlijke reac-tie was verzet. Zo trad hij toe tot het ongeorganiseerde leger der illegalen. Hij wilde echter meer, ging op zoek en kreeg contact met de LO. Hij vroeg 'werk, wàt hij moest doen, was hem onverschillig, als hef maar verzet was. Hij begon met het verspreiden van Trouw en Vrij Nederland. · Daarbij verrichtte hij het speciale LO-werk, het verzorgen van onderduikers met levensmiddelenkaarten; hun gezinnen met • financiële ' steun. Wàt hij deed, werd trouw en accu_raat uitgevoerd. .'Ondanks zijn jonge jaren was hij zeer voorzichtig. Niet uit vrees, maar omdat het belang van de zaak dit eiste. Zelfs intieme vrienden wisten van . zijn werk niets af. Desniettemin werd hij gegrepen. Het verzorgen van een onderduiker, die van een onbetrouw-1 baar gezin deel uitmaakte, werd de oorzaak van zijn gevangenneming. Nog kunnen wij slechts vermoeden, wie hem in handen van de Landwacht speelde. God alleen weet het. Nadat hij in de nacht van 13 op 14 Juli 1944 was gearresteerd, werd hij overgebracht naar de Feldgendarmerie te Dordrecht en vandaar op 16 Juli naar Rotterdam. Bij het verhoor bleef hij zichzelf volkomen gelijk, bleef verzetsman. Hij weigerde namen te noemen. Begin Augustus werd hij naar Amersfoort op transport gesteld. Daar werd hij enkele maanden vastgehouden met het teken van onderduiker op zijn kleding. In October 1944 werd hij overgebracht naar Duitsland, vermoedelijk naar Neuengamme, waar hij op 2 , Januari 1945 volgens officieel bericht is overleden aan longontsteking. Wij weten, dat zijn einde vrede was. Wat hij gedaan heeft uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan. 
WIM. 

plan&? 

De Roode Aarde {Deense .Verzetsroman), door Ole Juul, vertaling Mevr. P. Kapteyn-Schröder; uitg. ,,De Librije", Haarlem. 
Een boek, dat weinig . introductie meer behoeft na de zegetocht van de gelijknamige film in wel haast alle landen van Europa. Wie de film gezien heeft en dan het boek ter hand neemt, bekruipt de angst. dat het hem weinig meer zal kunnen bieden; dat het lezen eerder een teleurstelling zal zijn. Daarvoor behoeft men echter niet bang te zijn. Zoo goed als er dingen zijn, waarbij de pen tekort schiet om het uit te beelden en de film het er beter afbrengt, zo goed zijn er zaken (en die zijn er in dit boek in overvloedige mate), welke alleen doorvoeld kunnen worden, wanneer een scherpe geest ze ons beschrijft. Zo voelden wij het · heel sterk bij het lezen van "De Roode Aarde". Dit boek is geen nuchtere beschrijving van feiten, doch de schrijver laat ons alles zien door de bril van den mens, die nooit 'staan blijft bij de gebeurlijkheden van het ogenblik, doch wiens gedachten altoos wegzwerven op de wolken vanl de hemel en de baren der zee. Hij zou er op willen wegdrijven en nooit weerkeren in de ellende van allen dag en weet zich toch zo sterk gebonden aan dit leven, dat hij de1-noods wil ondergaan in de strijd voor een betere levensgemeenschap. Hij wil het leven niet zien als een · film, die aan ons voorbijtrekt. Hijwil deel hebben aan de actie maarvindt het :vreselijk te moeten doorgaan met werk, dat hem beangatigten toch niet loslaten wil.De schrijver benadert op genialewijze het conflict in de ziel van denverzetsman, al moeten wij daarbijopmerken, dat dit conflict met name in de rij onzer overtuigd Christelijke verfets-mensen zeker andereverschijningsvormen had. .V auenige stuwkracht van het Christendom in het Deense verzet, zoalsOle Juul ons dit tekent, is echterniets te bespeuren. He.t enige positieve, dat ervan te zeggen is, is,dat het zich distancieerde van hetCommunistisch verzet. Waar descheidingslijn loopt is echter moeilijk aan te geven.Wij hopen, dat er ook in onze verzetskringen eenmaal een schrijverzal opstaan van het formaat vanOle Juul, om even suggestief als hiJhet ·. Deense .verzet beschreef, het ,onze · te karakteriseren.

AD. 



ADVERTENTIES 
Wilt U brieven op advertentie•, met vermelding vaa het 
n1U11J11er op de envelop, ultolaltend uad'2 aam Burea11 
"De Zwerver", Nic. W,t,,.notraat 21, Amaterdaa,C,7 
De brieven worden ongeopend doorgutuurd1 gelieve dus 
geen berichten voor redactie o! admlniatratie erbij in 
te alulten, 

De Heer en Mevrouw R. M. Feenstra-Vernes 
geven met dankbaarheid kennis van de gehoor.te 
van hun Dochter 

MARCELLA ALIDA 
Capelle a. d. IJssel, 1 Aug. 1946.
Annastraat 21. 

L. LUGTMEIER (Bertus)
en 

T. LUGTMEIER-WIERSMA
geven met grote blijdschap kennis van de ge
boorte van hun zoon 

KAREL FRITS 
Heerenveen, 5 Aug. 1946.
J. H. Kruisstraat 2 A. 

Gode dankbaar en verheugd melden wij U de 
geboorte van onzen Zoon 

PAUL 
J. L. de Jonge ( .. Hans-K.P.")
C. M. C. de Jonge-de Waardt.

Rotterdam, 25 Juli 1946.
Schoonebergerweg 87 C. 

WIE KAN 
INIJCliTINGEN VERSCliAFFEN ? 

"7 I# 
696 Jan Kooyman, geb. te IJsselmonde 18 Juni 

1924, wonende Benedenrijweg 501 te IJs
selmonde (Gem. Rotterdam). Is op 8 Aug. 
1944 door de Landwacht te Aalten gearr. 
Is bij de arrestatie door de linkerbovenarm 
geschoten (net boven de elleboog)." Op 24
of 25 Aug. naar Vught getransporteerd en 
op een onbekende datum naar Duitsland 
vervoerd. Voor het laatst gezien in het kamp 
Saxenhausen (bij Oraniënburg Dl.) in Febr. 
1945. Was toen gezond en de arm weer 
genezen. 

697 Ferdinand Alfons Marie v. d. Ham uit Bilt
hoven. Begin September 1942 ondergedo
ken. In 1943 ging hij over tot de R.V.V. 
Schuilnaam Dubois, eind Mei 1944 na een 
schietpartij op het station Utrecht met de 
SD, werd hij overmeesterd en naar Den 
Haag vervoerd. Hij was daar echter in geen 
een gevangenis te vinden, misschien onder
weg al overleden of naar èen ziekenhuis 
gebracht. Twee dagen later ston\l hij met 
enige anderen, onder wie Pekelharing, in de 
krant, als gefusilleerd. Zijn lijk is tot dus
ver nooit gevonden. 

698 Tonnis Teninga, oud 24 jaar, wonende te 
Groningen, gearr. 21
Aug. 1944 te R'dam, 
9 Sept. 1944 vertrok
ken uit Ame.rsfoort 
naar Neuengamme. In 
November vervoerd 
naar Bergen-Belsen. 
Volgens geruchten in 
Jan. 1945, vervoerd 
naar omgeving Dan
zig. Wie heeft hem 
tijdens transport ge
kend? 

699 Louis de Groot, geb. 29 Aug. 1917 te Utrecht, 
wonende Badhuisweg 
21 te Scheveningen, 
ccon. stud., gearr. te 
Parijs 9 Mei 1941,
overgebracht naar 
Scheveningen als En
gelandvaarder in Juni 
1941, 27 Aug. 1941
overgebracht naar 
Huis van Bewaring 
te Amsterdam, vanaf 
3 Sept. 1941 op de 
Amstelveenscheweg, in 
April 1942 overge
bracht naar Scheve-
ningen, en toen naar het Tuchthuis Siegburg 
(Dld). Na 25-7-1943 geen bericht meer van 
hem gehad. 

E n i g e k e n n i s g e v i n g. 
LAUWERENS ABERCROMBIE (Wiet) 

en 
ALIE TROMP (koerierster L.O.) 

geven hierbij kennis van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben 
op Woensdag 21 Aug. a.s. om 2 uur op de 
Hulpsecretarie te Nieuwendam. 
Amsterdam, Andoornstraat 21. 
Nieuwendam, Nieuwendammerdijk 357.
Toek. adres: Holysloot C. 54 

Gelegenheid tot feliciteren: 
21 Aug. te Nieuwendam, Nieuwendammerdijk 357.

Heden overleed na een kortstondige ziekte 
in de zekerheid des eeuwigen levens onze 
zeer geliefde, zorgzame man en vader 

CORNELIS DE ROOY 
(de Ruiter) 

geboren 29 Augustus 1914.
Rom. 8: 31-39.

A. de Rooy-Dijk
Jacob, Jan,
Ellawietske.

Amsterdam, 10 Aug. 1946.
Smaragdstraat 18 1•

Heden overleed nog geheel onverwacht onze 
vriend en medewerker in de verzetsstrijd 

BERTHUS MARINUS VAN SCHAIK 
in de ouderdom van 43 jaar. 
Zeist, 6 Augustus 1946.
Sanatoriumlaan 31. 
In veel werkzaamheden is hij ons ten voor
beeld geweest. Zijn offervaardigheid en 
vriendschap wordt door ons nooit vergeten. 

Zijn vrienden. 

LO- en KP-er, oud 27 jaar, van positief Chris
telijke beginselen met behoorlijke ontwikkeling, 
zoekt enigszins zelfstandige en leiding gevende 
positie, waaraan promotiekansen zijn verbonden, 
welke door serieus werken zijn te verkrijgen. Zo 
mogelijk afwisselend en op administratieve basis 
gegrond. Referenties en getuigschriften staan 
hem ten dienste. Brieven onder nr. 230 a. d. blad. 

H. B. te R. 

Weduwe van gesneuvelden KP-leider zoekt met 
spoed een doortastende en zelfstandige hulp in de
huishouding die in alle opzichten met haar wil 
samenwerken om de 8 kinderen een prettige en 
geregelde gezinsopvoeding te verschaffen. G.G. 
Omgeving Leiden. Spoedige indiensttreding ge
wenst. Brieven onder nr. 231 aan dit blad. 
Wie helpt oud LO-er, student aan de V.U., aan 
kamer met of zonder pension te Amsterdam van 
September tot December. Brieven onder nr. 229
aan dit blad. 
WIE HELPT arts (oud-illegaal) aan auto, tegen 
betaling, en prima 350 cc. kopklep-motor, en 
nieuw rijwiel. Brieven onder letter L. aan de 
Ruiter's Boekhandel te Hardinxveld. 
OPROEP. 
Wil een zekere Mijnheer Meyer, die verloofd 
was met een meis je of dochter uit een banket
bakkerszaak in Amsterdam, zich in verbinding 
stellen met de Redactie van "De Zwerver", om 
inlichtingen te geven over den Heer Felix Julien 
met wien hij bevriend was en in Meppen en 
Neuengamme samen is geweest. In Oraniënburg 
was de Heer Meyer in de Strafcollonne (38 .. ).
Voor de echtgenote zijn deze inlichtingen van 
groot belang, aangezien volgens S.D. haar echt
genoot in Febr. moet zijn overleden. Brieven 
onder nr. 684 aan dit blad. 
Wie heeft relatie in Zuid-Afrika, die bereid is, 
om verloofde van gefusilleerden KP-er behulp
zaam te zijn, met het zoeken naar een kantoor
betrekking? Brieven onder nr. 232 a. d. blad. 

OPROEP. 
Het Hoofd van de P.R.A. 
District Assen, verzoekt 
allen, die mededelingen 
kunnen doen omtrent de 
'.landelingen en praktijken 
van 

JOH. HAZEVELD, 
m de bezettings jaren 
SS-kampwachter in het 
kamp Amersfoort, zich 
tot zijn Dienst te willen 
wenden. 

2e Verantwoording Indië-Actie H. J. v. B. te A.
Mej. B. te A. 

6. -
3.:-
1.50 
6.-
1.50 

2.50 

M. J. P. te S.
E. de V. te Z.
A. A. v. W. te H.
Zuster v. Z. te V.

Ie Verantwoording 
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DE NEDERLANDSE 
door 

AMBTENAAR IN DE OORLOGSJAREN 
Prof. Dr. G . ..1.. van Poelje 

Ik moet dit opstel beginnen met twee legenden 1:0 
sten: mogelijk te bestrijden. 
De eerste is deze, dat de regeringsaanwijzingen 
van 193ï een invloed van betekenis op de hou
ding van de ambtenaren hebben gehad. Hiervan 
is geen sprake geweest. Deze "aanwijzingen" zijn 
destijds als "geheim" rondgezonden en zij zijn, 
enkele uitzonderingen misschien daargelaten,- al
leen onder de ogen gekomen van hen, aan wie zij 
waren gestuurd. Van een doorgeven van de in
houd of zelfs van een mededeling van het be
staan is in de meeste gevallen geen sprake ge
weest. En verreweg de meesten van hen, die deze 
geheime aanwijzingen in 1937 hadden ontvangen, 
hebben aan het bestaan ervan later geen ogen
blik gedacht. Er hadden trouwens na 1937 al zo
veel personeelswisselingen plaats gehad, dat alleen 
daardoor een groot gedeelte van de leidenJe an,b· 
tenaren de aanwijzingen nooit onder d� ogen had 
gehad. Eerst toen de oorlog betr�k�d1Jk ''Cr (_!e· 
vorderd was, 1s men op de aanwtnngcn d,: aan
dacht gaan vestigen, en het is speciaal ht>t ge
�, hrift van den heer Schriek.:: uit l '.J44 geweest, 
waarin gepoogd is d(! aanwij;;ingeo te gebruiken 
om in sommige opzichten het gedrag van de be
zetters te rechtvaardigen. Maar het door mij ge
schreven contra-betoog is op zo ruime schaal ver
spreid, dat het ongetwijfeld door mrer ambtenaren 
is gelezen dan het boekje van Schrieke, zodat de 
invloed daarvan wel ongeveer geneutraliseerd 
zal zijn. 
De tweede legende is deze, dat de ambtenaren -
evenals de andere Nederlanders, voegt men er 
gaarne aan toe - door het reit van de bezetting 
zó overdonderd waren, dat zij de eerste ti_;d de 
veerkr�cht misten om iets anders te doen dan 
volgzaam de aanwijzingen van den bezetter te 
volgen. Ook hier spreken <le feiten een andere 
taal. 
Ik moet nu wel Yermelden, wat door mij zelf is 
gedaan, omdat ik mij op daarmee sammhangende 
ervaringen beroepen wil. 
Al op 18 Mei 19-40 heb ik miJn aanwijzingen cm
trent de hervatting van het onderwijs (_!epubli· 
eeerd. Het is mij gebleken, dat de aanh�� daar
van: ,.Bij de hervatting van het ,,n<lcrw11s moet 
op de voorgrond staan, dat het ,,nderwijs worde 
gegeven in waardige, nationale geest", de formule 
is geweest, waarnaar pracdsch h'!t gehele onder
wijs onmiddellijk zijn houding heeft bepaald. Dit 
wil niet zeggen, dat deze publicatie voor allen, of 
zelfs maar voor een groot deel van de onder
wijzers noodzakelijk was. Het wil alleen zcgge;1, 
dat ook zij, die - al was het maar ei:-n ogenblik 
- in het onzekere verkeerden omtrent hdgt'.en van
hen verlangd werd, daarmede hun taak voor de
bezettingstijd zagen bepaald en dat vnjwel allen
zich aan dit onmiddellijk na de bezetting bepaalde
standpunt hebben gehouden.
Natuurlijk hebben later de bemoediging en cle steun
van de schoolbesturen en van de centrale oi:g,-mcn
sterk ten goede gewerkt, maar de duizenden amb
tenaren, die in 1940 het onderwijs dienden, hebben
geen ogenblik geaarzeld om�!ent de houding, die 
zij aannemen moesten. En b1.1 de overgrote meer
derheid van de bestuursambtenaren en van de 

technische ambtenaren is het naar mijn overtuiging 
niet anden geweest. Ongetwijfeld hebben wij allen 
de fout gemaakt van niet onmiddellijk in te zien, 
dat ieder woord van deze Duitsers gewantrouwd, 
iedere toezegging als een aankondiging van het 
tegendeel opgevat, ieder geloof aan het bestaan 
van "Duitse trouw" bij de bezetters volkomen op
i:egeven moest worden, maar Yan een aanvankelijk 
gelaten zich bij de feiten neerleggen is, voor zover 
mijn ervaring strekt, geen sprake geweest. Wel is 
natuurlijk het verzet steeds feller geworden, wel 
heeft men op de duur allerlei dingen gedaan, àie 
men aanvankelijk verworpen zou hebben, maar 
voor de verklaring daarvan is de fictie van na de 
capitulatie verdoofden ambtenaar in het geheel 
niet nodig. 
Om de houding van de :\mhtenaren te begrijpen 
moet men inzicht hebben in de geest van de ambte
naren, zoals die was, en in de tradities door welke 
het handelen en de levenshouding van de ambte
naren werd bepaald. 
Pastoor Victor heeft in het nummer van dit blad 
van 16 Maart j.l. over de mentaliteit van de Ne
derlandse ras-ambtenaar enige belangrijke en juiste 
opmerkingen gemaakt. Ik moet deze gedachten nog 
wat nader uitwerken. Het Nederlandse ambte
naren-corps •an voor de oorlog stond wat betreft 
plichtsbetrachting, nauwgezetheid en volstrekte 
betrouwbaarheid op een hoog peil. Corruptie kwam 
toentertijd practisch niet voor. Het streven om de 
administratie zo goed mogelijk in orde te houden, 
was de ambtenaar in "vlees en bloed" gegaan. 
Vooral zij, .die werkzaam waren bij de Burger
lijke Stand of het Bevolkingsregister, hadden ge
leerd om ook aan nauwkeurigheid in kleinigheden 
crote betekenis te hechten. Al deze in jaren van 
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nauwgezette arbeid gegroeide en stelselmatig ont
wikkelde gewoonten en beginselen konden niet op 
eenmaal worden over boord gegooid. Om dat te 
doen was een helder inzicht nodig in de ver
houding van de verschillende plichten. Men moest 
leren inzien, dat aan het verzet tegen den vijand 
alle andere zaken ondergeschikt waren en men 
moest dit leren ibzien in een maatschappij, waarin 
het voor een ieder waarneembare beeld er een was 
van steeds meer toegespitst egoïsme, in een samen
leving, waarin de besten, de geestelijke dragers 
van het verzet, hun werk in het verborgene moe$
ten doen. En voorlichting ontvingen de ambtena
ren in het algemeen niet. Hun verenigingsleven 
was lam gelegd; hun organen verschenen niet 
meer; samenkomsten van beroepsgenoten waren al 
spoedig haast onmogelijk. En waar nog voorlich
ting werd gegeven, ging deze maar al te dikwijls 
in de richting van "zo lang als slechts mogelijk 
is, op Uw post blijven"; aan niet onmiddellijk 
schadelijke eisen van den bezetter voldoen om er
ger te voorkomen; een bepaalde benoeming aan
vaarden of een bepaalde plaats blijven bezetten 
om te Yoorkomen, dat ze door een N.S.B.-er werd 
ingenomen. 
Als wij na dit op de voorgrond gesteld te hebben, 
denken aan de ambtenaren tijdens de bezetting, 
groeit al dad,elijk onze bewondering voor de dui
zenden ambtenaren, in de vele honderden gemeen
ten, waar een N.S.B.-er burgemeester was ge
maakt. Hoe daar de trouwe ambtenaren die het 
apparaat en zijn mogelijkheden beheersten, dag in 
dag uit gewerkt hebben om een omzetting van het 
hele gemeentelijke apparaat in nationaal-socialis· 
tische zin te voorkomen, stelt zelfs een ingewijde 
zich nauwelijks voor. Van bewuste taktiek is na
tuurlijk lang niet altijd sprake geweest, maar in 
tal Yan gevallen is bereikt, dat de nieuw-bakken 
burgemeesters zich zó onzeker bleven gevoelen, zó 
benauwd waren om hun volkomen onkunde te de
monstreren, dat zij tot allerlei kwade maatregelen, 
die binnen hun vermogen lagen, niet durfden 
overgaan. Aan iedere gemeente-ambtenaar was 
van oudsher ingeprent, dat een goed en nauwkeu
rig bijgehouden bevolkingsregister de hoeksteen 
van de gehele administratie vormt. Hoe hebben 
talloze ambtenaren er niet zonder aarzelen aan 
medegewerkt, om mensen op het papier jonger 
of ouder te maken, om kaarten uit de verzameling 
te laten verdwijnen of anderen eraan toe te voe
gen! Men bedenke: dat in alle gemeenten zulk 
een omvangrijk werk nodig was om de bevolkings
registers weer in orde te maken, was niet het ge
volg van de tenslotte relatief maar weinige over
vallen en andere gewelddadige aantastingen van 
dit apparaat. Dat het in zijn geheel van voor 
meer dan 95o/0 betrouwbaar tot onbetrouwbaar 
werd gemaakt, is het resultaat geweest van de 
stille en dikwijls gedurfde medewerking, die de 
ambtenaren gaven aan het verzet. 
Op overeenkomstige wijze heeft men ook in de 
kringen van de rijksambtenaren gewerkt. Dat b.v. 
het ingrijpen van de Duitsers in het benoemiog�
recht van de besturen van bijzondere scholen niet 
tot tal van moeilijkheden heeft geleid, is voor 



een belangrijk deel het gevolg hiervan, dat die 
regeling door de ambtenaren van het departement 
van onderwijs volledig werd gesaboteerd. 
Vooral ook voor de technische ambtenaren was 
de beslissing, hoe ver men gaan kon met mede
werking, waar het ogenblik van weigeren was, bij 
gebreke van voldoende voorlichting dikwijls uiterst 
moeilijk. Men denke b.v. aan de waterstaatamb
tenaren, wier medewerking met het oog op het 
stellen van inundaties werd verlangd. 
Moesten zij die medewerking weigeren, en daar
mee risqueren, dat de Duitsers de grootste onge
lukken zouden maken, of moesten zij, wetend, dat 
het inunderen toch zou geschieden, proberen om 
door hun medewerking te voorkomen, dat er meer 
kwaad werd gedaan dan strikt onvermijdelijk was? 
Er zijn natuurlijk geen gegevens beschikbaar om 
tot een vólledig én objectief oordeel te komen. Ook 
is het oordeel achteraf zo uitermate gemakkelijk. 
Maar op grond van mijn aanraking met veel 
ambtenaren meen ik toch te mogen zeggen, dat 
zij over het algemeen hun plicht hebben gedaan. 
Natuurlijk zijn er veel uitzonderingen geweest. De 
eis, dat iedere ambtenaar een held zou zijn, is op 
zichzelf onredelijk. Maar als men rekent, ·dat er 
van de ruim 160 ambtenaren, die het Departement 
van Onderwijs in 1940 telde, slechts 3 notoir ver
keerd waren, heeft men toch waarlijk geen reden 
tot klagen. En ongunstiger waren ook elders de 
verhoudingen bij het "oude" personeel zeker niet. 
Wat er gedaan is om onze technische bedrijven zo 
lang mogelijk aan de gang te houden, en welke 
maatregelen in stilte waren getroffen om als nor
maal functionneren niet meer mogelijk zou zijn, 
toch aan de meest dringende eisen te voldoen, zal 
eerst later bekend worden. 1 
Een vraagstuk op zichzelf is dat van de talrijke 
ambtenaren, waarmede allerlei diensten en bedrij
ven, de crisisdiensten in het bijzonder, tijdens de 
oorlogs jaren uitgebreid zijn. Hier was natuurlijk 
meer kaf onder het koren dan bij het oude amb
tenarencorps. En de nieuwe mensen kenden ook 
niet de oude tradities van het corps. Het gevolg 
is geweest, dat zij in verschillende gevallen bar
der gesaboteerd hebben, dan de oude ambtenaren 
vermoedelijk zouden gedaan hebben. Maar het ge
volg is óók geweest, dat wij uit de oorlog zijn 
gekomen met een ambtelijk apparaat, dat in veel 
opzichten aan de oude nonnen niet beantwoordt. 
Het oude arbeidstempo terugvinden, de oude 
nauwgezetheid en de oude beroepseer weer opbou
wen, alle corruptie uitbannen, ziedaar, wat de 
,,nieuwe tijd" van ons vraagt. 
Ik denk, ,nu ik dit schrijf, aan de eerste Limburgse 
burgemeesters, die al in de zomer van 1940 hun 
ambt hebben neergelegd, omdat zij meenden, dat 
zij voor hun geweten niet konden verantwoorden 
te doen, wat de bezetter van hen vroeg. Zij leg
den bun ambt neer, ofschoon verschillende van 
hen niet wisten, waarvan zij met bun gezin zou
den moeten leven, en ofschoon met sterke drei
ging, ook van de zijde van Nederlandse autoritei
ten, druk op hen werd uitgeoefend om te blijven. 
Ook zij zijn pioniers geweest van het verzet; zij, 
eenvoudige Nederlandse ambtenaren, die waren 
opgegroeid met al de goede tradities van het ambt, 
en die de moed hadden zelf hun houding te be
palen, toen er nog nauwelijks een voorbeeld was, 
waarop zij zich· konden beroepen. 
Anderen hebben anders gehandeld. Er zijn er ge
weest, die tot het laatste ogenblik met de bezetter 
hebben gespeeld, aan wier tact en vindingrijkheid 
honderden en nog eens honderden het leven en 
de vrijheid hebben te danken. Er waren ook bij 
allerlei bedrijven en op allerlei posten technische 
ambtenaren, die pro-forma de bevelen van den 
bezetter opvolgden, m3-ar in feite slechts werkten 
voor de nieuwe dag. 
Er zijn er velen geweest; die niet heen gingen 
en die geen helden werden van het verzet, maar 
die hun werk ble"en doen, zolang hun dat niet 
onmogelijk werd gemaakt. Om ook over hen bil
lijk te oordelen moet men zich het conflict inden
ken, waarvoor zij werden geplaatst. 
Het was niet de simpele tegenstelling van goed 
en kwaad, maar een conflict van plichten, waarbij 
het steunend advies maar al te dikwijls ontbrak. 
Wie dit conflict niet zelf heeft beleefd, zij met 
zijn oordeel voorzichtig. 
En tenslotte zijn er ook velen, die gefaald hebben. 
Als men echter het geheel overzie, dan overheerst 

ook nu nog een gevoel van trots en dankbaarheid 
bij wie gedurende meer dan 40 jaren van het 
leger der Nederlandse ambtenaren deel uitmaakte 
en die - terecht - voor de belangen van die 
ambtenaren streed. 

(Wij kunnen in grote lijnen het betoog van Prof. 
van Poel je onderschrijven, doch menen daarbij te 
moeten opmerken, dat het algemene beeld, zoals 
dit door den schrijver werd geschetst, niet voor 
alle categorieën ambtenaren kan gelden. Als illus
tratie hiervan zou men de door vele justitionele 
en politionele ambtenaren aangenomen houding 
kunnen zien. Red.). 

Om maar bij het begin te beginnen. Denkt U, dat 
schrijver dezes pro-Duits is? Welnu, weet dan: 
Hij is anti-Duits, anti-nazi (welke twc;e dingen 
niet hetzelfde zijn!), anti-zwarte handel, kortom, 
anti alles, waar hij niet pro is. Deze zekerheid 
kan hij U verschaffen na lezing van onderstaand 
bericht uit Het Parool van 10 Aug.: 

,.De PRA te Winterswijk heeft een zekere Stein gearres� 
teerd, die bij zijn verhoor verklaard heeft. bij den Duitsen 
overval op Nederland op 10 Mei 1910 als gids van een 
groep in Nederlandse uniformen geklede Duitsers Limburg 
te zijn binnengetrokken." 

Zouden er nu nog mensen (ook Nederlanders) zijn, 
die durven zeggen: ,,Es ist nicht wabr"? Dan 
stemt U tegelijkertijd in met het gezegde in het 
volgende verslag uit Het Vrije Volk van 1 Aug., 
waarin een verdediger van een (zijns inziens) licht 
geval zegt: 

.. �r. Baron zag de vele beschuldigingen niet zo zwaar. 
(Wij tegenwoordig ook niet. P.P.) Het N.S.B.-erschap 
was natuurlijk niet goed te praten. (Niet? P.P.) Ook niet 
dat van de Volksdienst. (Oh. P.P.) Het lidmaatschap van 
de W .A. vond pleiter echt<« niet zo verschrikkelijk. ( Ge
lukkig. P.P.) Hi{ vond, dat de W.A. toch maar een onge
vaarlijke instelling was geweest, die te vergelijken was 
met een wandelsportvereniging (De Zwervers? P.P.) oE 
bet Leger des Hells.'' (Die zingen ook. P.P.) 

Wat zegt tJ, lezer? Vindt U dat treurig en af
schuwelijk? Hoe komt U daarbij? Weet U dan 
niet, dat de S.A. Sport-Afdeling, de S.S. Schilder
School en S.D. Sociale Debateerclub betekenen? 
En als U nu weet, dat Winterhulp een organisatie 
was, die hulp verleende. . . . bij sneeuw en vries
weer, vindt U die feiten dan strafbaar? Mr. Baron 
heeft gelijk en wanneer U anders durft beweren, 
b"hoort U als zwaar geval in een bewarings
vacantiekamp thuis. 
Overigens, onze interneringskampen halen - wat 
service en natuurschoon betreft -, natuurlijk niet 
bij een kamp als Buchenwald. Leest, wat in Strij
dend Ned. van 8 Aug. stond: 

..De S.S.-man Morgen heeft Woensdag te Neurenberg 
een hoongelach uitgelokt, toen hij het kamp Buchenwald 
beschreef als een .. kamp op een met bloemen omringde 
heuveltop, waar de mensen goed doorvoed, gezond en 
bruin waren en konden genieten van concerten, bioscoop 
en sportgebeurtenissen, hoeken in vreemde: talen konden 
lezen en regelmatig post ontvingen.·• 

Interessant, zoo een nieuwe zienswijze, hè? Wij 
dachten altijd, dat Buchenwald betekende: Het 

woud, waar gebeukt werd. Nu zegt mijnheer Mor
gen (die daarmee bewijst niet van gisteren te zijn), 
dat de vertaling "woud van boeken" behoort te 
zijn. Op het S.S.-gezag van deze terzake kundige 
nemen wij dit graag aan. Er zijn tè weinig onge
beukten teruggekeerd om het tegendeel te kunnen 
bewijzen .... 
Het is toch wel goed, dat niet iedereen overtuigd 
is van de liefelijke onschuld dezer heren. Dit be
wijst de Prov. Dr. en Asser Cour. van 8 Aug.: 

•. Veldmaarschalk Lord Montgomery, chef van de lmp<riale 
generale staf, heeft de 180 generaals van het Britse leger 
opgeroepen tot een conferentie over de toekomstige oor
logsproblemen.'' 

Nu de Siegfriedlijn verdwenen is, heeft men in 
Engeland zeker weer een nieuwe lijn te volgen om 
een lijn te vinden, waar men de (vuile) was aan 

I kan ophangen. Laten ze naar de maan gaan met 
hun toekomstige oorlog. Volgens De Gelderlander 
van 13 Aug. zijn ze daar druk mee bezig: 

"Ook beraamt men de constructie van een raket, die de 
hoogte van bijna 500 km. kan bereiken en daarna gedu� 
rende JS dagen om de aarde zou draaien.'' 

Waarom die raket om de aarde moet draaien en 
niet omgekeerd, blijft een verdraaid aardig raad
sel. Of is het, omdat alles om de aarde en haar 
bewoners draait? Over draaien gesproken. Het gaat 
je werkelijk draaien, als men het volgende onge
twijfeld niet-verdraaide bericht over doorgedraai
de groenten leest uit Veritas van 6 Aug.: 

.. Opnieuw dreigde echter een groot deel van onze groen
ten op de mestvaalt te belanden. hetgeen in een tijd van 
grote voedselschaarste in de wereld een bijzonder pijn
lijke indruk 'zou maken.'• 

Waarom zou dat een verkeerde indruk maken? 
Per slot van rekening moeten we in de eerste 
plaats egoïst zijn tegenwoordig, aangezien we vol
gens De Stem van 6 Aug. pas in 1950 een nor-

. maal levenspeil mogen verwachten. Waarom zou
den we dus nu, in 1946 al voldoende groenten 
moeten eten? Of we nu die groenten doordraaien 
of aan het buitenland weggeven, lenen moeten 
we toch. Van datzelfde buitenland. De Stern gaat 
verder: 

,,De eerste nota over het Nationale W.elvaartsplan (eind 
Me! 1916 door het Centr. Planbureau uitgegeven) toont 
ons, dat we in 1946 voor J .8 milliard gulden uit het 
buitenland moeten lenen." 

Wanneer we dit bericht nu eens combineren met 
het volgende uit de Maasbode van 9 Aug., leest 
dan de conclusie daaronder: 

.. De inmiddels gealarmeerde rijkspolitie stelde een onder
zoek in en het bleek. dat de wagen geladen was met 
i6 halen Belgische shag, welke zeer waarschijnlijk voor 
de ;warte handel in de hoofdstad bestemd waren." 

Wanneer onze regering nu eens zwart ging han
delen, deze shag en enkele andere partijtjes goe
deren van de C.C.D. overnam en ze tegen de "nor
male" zwarte prijzen aan haar "zwarte" onderda
nen verkocht; dan zou het buitenland met de hand 
op zijµ 1.8 milliard bevattende portemonnaie kun
nen zeggen: ,,Nederland bedruipt zichzelf. Neder
land bouwt op.

" 

Er zit schot in en we komen er wel! 
P. P. 

DE FOTO'S 

De foto's van de Landdag in Zeist kwamen eindelijk de:::e 
week· binnen. We hebben lang moeten wachten, maar 
het resultaat heeft onze verwachtingen ver overtroffen. 
Scherp en keurig uitgevoerd, geven de::e tien fotokaarten 
volkomen de herinnering weer aan die onvergetelijke dag 
van 27 Juni 1946. Verschillende overzichtfoto's, groepjes 
en dan een kaart met de: adi.t sprekers erop vulien de 
mapjes. die we deze week aan hen, die ze bestelden, 
verstuurden. Zoals we reeds verder schreven: Er zijn nog 
een aantal mapjes over. We hebben genoeg besteld om 
alle dçelnemers, die een prettige en zo mooie herinnering 
wiHen bewaren aan de herdenkingsdag. tevreden te kun
nen stellen, Vergat U het soms; stuurt dan nu direct een 
bedrag van f 1.50 aan: Redactie .. De Zwerver"', Nic. 
Witsenstraat 21, Amsterdam-C., voor ieder mapje. dat U 
hebben wilt. U krijgt z� per omgaande franco per post 

·gestuurd. Vergeet echter bij Uw betaling of bestelling 
vooral niet te vermelden: .. Foto ... Dan bent U er ze.ke..r 
van, dat ook U de kaarten ( die U ook gewoon al9 
ansichtkaarten kunt gebruiken) ontvangt. Red. 
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d9l'fn komt door. ..
Op de Eregrafhof te Ove1 veen zijn ze ter 
ruste gelegd: Kleine Henk, Ger en Piet. Bij 
de grote overval van de SD op de Veevita 
en het huis van Pa Verkuyl te Bµdhoeve
dorp, zijn ook zij gegrepen. 
,Dat was op 24 November 1944. De 15e De
cember daarop zijn ze met Pa Verkuyl in 
de dood gedreven. Henk werd met zijn 
vader op de Uitweg bij Amsterdam ge
fusilleerd. Ger de Beer en Piet Ouwerkerk 
vielen op de spoorlijn bij Uitgeest. 
Doch ook de dood scheidde hen niet. In 
de duinen bij Overveen wachtte hen het
zelfde graf. Daar zijn deze zomer hun stof
felijke resten opgegraven en op de 27e 
November op de Eeregrafhof bijgezet. 
Henk en Ger hadden de leiding bij ver
schillende "droppings" van wapenen voor 
de verzetsbeweging. Reeds van het eerste 
optreden der KP's kwamen Henk en Ger 
daarmee in aanraking, daar de ouders van 
Henk, Pa en Ma Verkuyl hun huis in Rot
terdam . onmiddellijk gastvrij openzetten 
voor de jongens, die dit gevaarlijke werk 
voor hun volk en land wilden doen . .,Witte
Piet", de bekende KP-leider uit Rotterdam, 
een broer van Ger, was er als kind ih huis. 
Het huis van de familie Verkuyl was voor 
vele KP-ers de pleisterplaats, waar ze kon
den bekomen van hun vermoeiend werk, 
waar ze ook altijd konden rekenen op raad 
en bijstand, waar ze, als ze gewond raak
ten, een liefderijke verpleging vonden. 
Hadden ze behoefte te spreken over hun 
werk, dan vonden ze er een geopend oor, 
doch waren er dingen, die zij liefst op de 
bodem van de eigen ziel verborgen hiel
den, dan was er geen onbescheiden vra
gen om eigen sensatiezucht te bevredigen. 
Na aanvankelijk op de Veluwe bij ver
scheidene afwerpvelden te hebben gewerkt, 
waarbij de mensenjacht in de omgeving 
van Putten hun grote moeilijkheden be
zorgde, kregen Henk en Ger opdracht de 
"droppings" in Utrecht te organiseren. En 
zo gebeurde het, dat zij begin November 
van het vorig jaar naar Badhoevedorp 
kwamen, waar 'de familie Verkuyl inmid
dels was komen wonen, om een ploeg bij
een te brengen. die zich wilde belasten 
met het in ontvangst nemen van de wa
pens, die in de omgeving van Wilnis zou
den worden afgeworpen. ne 

"
Veevita" was 

toen reeds het centrum van de verzets
actie in Badhoevedorp. Pa Verkuyl, die be
drijfsleider van de "Veevita" was, had zon
der bedenken het gehele bedrijf in dienst 
van het verzet gesteld. Hij was de ziel van 
het verzet. Hoewel hij tot de ouderen be
hoorde was er geen zo vurig ç:ls hij. On
overkomelijke moeilijkheden zag hij nooit. 
Zijn vindingrijkheid wist uit de meest be
narde situaties nog een uitweg te vinden. 
En rusteloos was zijn brein altijd bezig te 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor 
het verzet. Maar nooit was hij beter te 
spreken, dan wanneer hij zelf een werk
zaam aandeel in een of andere onderne
ming kon nemen. En in die Novemberdagen 
moest hij juist wegens een hardnekkige 
bronchitis het bed houden. Toen bekend 
werd, dat we zouden gaan "droppen", had 
hij rust noch duur. Hij was haast niet meer 
in bed te houden. En alleen de wetenschap, 
dat er zeker nog wel eens een gelegenheid 
zou komen om mee te doen hield hem er 
uiteindelijk van af toch �aar mee te gaan. 
Maar alles wat ermee verband hidd moest 
hij weten en hij werd niet moe er rriet on§ 
over te spreken en goede raad te geven. 
's Middags om half twee komt onze slag
zin door op de Franse radio ... Het wasseu-

Il 

de water". En onmiddellijk wordt er groot 
alarm gemaakt. De gehele ploeg, een man 
of twaalf, wordt op de been gebracht en 
de :voorbereidingen voor de fietstocht wor
den getroffen. 
Er worden laarzen,· overalls en fietsen ge
leend en verscheidene bezorgde echtgeno
ten vragen zich af, wat haar mannen nu 
plotseling weer in het hoofd hebben. Ze 
trekken er maar op uit, met de mededeling, 
dat ze niet voor de volgende middag terug 
zullen zijn. Maar wat ze in het schild voe
ren komen de meesten niet aan de weet. 
Henk en Ger zijn al op hun post om alles 
voor de ontvangst in gereedheid te bren
gen. Ze hebben aanwijzingen achterge
laten over de plaats waar we hen hunnen 
vinden. 
Bij twee tegelijk verdwijnen we uit het dorp, 
om elkaar op de Aalsmeerderdijk weer te 
treffen. Maar ook daarna zullen we op 
gezichtsafstand van elkaar rijden om alle 
achterdocht te vermijden. 
Aanvankelijk is het weer niet ongunstig. 
's Morgens heeft de zon zelfs geschenen, 
maar nu hangen er weer zware wolkge
vaarten in de lucht en het duurt niet lang 
of er drenst weer een gezapig regentje 
neer. Dat zijn we de laatste weken al aar
dig gewoon geraakt. Er is ontzettend veel 
water gevallen, en de weiden zijn zo door
weekt, dat ons zeker geen gemakkelijk 
werkje wacht. 
Maar er-ger is de c;1ils, dat ons wapen
vliegtuig niet zal komen, wanneer er on
voldoende zicht is, en ieder wil zijn moeite 
graag beloond zien. 
Na Wilnis nemen we de weg naar de Woer· 
dense Verlaat, een smalle weg, waar een 
motorrijder van het "Herrenvolk" ons toe
schreeuwt, dat we de weg voor hem vrij 
moeten laten. Hij moest eens weten, dat we 
bezig zijn het plaveisel te leveren voor 

"
der 

Weg zurück
" 

van het Duitse leger. 
Ergens moeten we linksaf, maar dan blijkt, 
dat we daar ook nog twee kanten uit
kunnen. Het is inmiddels duister geworden 
en daarom sluiten we ons maar wat nau
wer aaneen. We gaan eens op onderzoek 
uit en uiteindelijk besluiten we dat een 
der beide wegen niet in aanmerking komt 
en volgen we de tweede. 
Rechts is het water en links liggen de 
boerderijen, maar als we uiteindelijk me
nen, zo ongeveer op de plaats van be
stemming te zijn gearriveerd, zien we nog 
geen spoor van onze gastheren zodat twee 
van ons maar eens op een boerderij gaan 
zien of ze er iets wijzer kunnen worden. 
Ze worden er met onverholen argwaan be
groet, als ze vertellen op zoek te zijn naar 
een tweetal onderduikers, die wegens fa
milie-omstandigheden onmiddellijk thuis 
moetèn komen. De boer heeft alleen maar 
Limburgse evacué's in huis en kan ons niet 
vertellen, waar we die onderduikers dan 
wel kunnen vinden. Ze zijn vast erg blij 
geweest, toen ze onze hielen weer kon
den bewonderen. Want een beetje gek is 
het ook wel, als je de naam van den boer, 
waar je zijn moet niet noemen wilt en 
op zoek bent naar twee naamloze onper- · 
duikers. Inmiddels is de rest van de ploeg 
doorgereden en heeft een 500 meter verder 
contact gemaakt met onze gastheren. 
We worden ontvangen in de varkensstal, 
waar we bij een schamele verlichting ken
nis maken met twee meisjes, die met ons 
de dropploeg zullen vormen. Op de stroo
pakken gezeten verorberen we de meege
brachte boterhammen, die we rijkelijk kun
nen wegspoelen met melk, zo warm Tan .de 

koe. Voor het enige venster van het hok 
hangt de leren jas van Henk om te voor
komen, dat onze aanwezigheid hier tot de 
buitenwereld zou doordringen. Varkens 
schijnen echter nooit verzadigd te worden. 
Als ze hun sloeber hebben verorberd zien 
ze kans· een punt van de leren jas te grij
pen en op een gegeven ogenblik komt een 
van ons tot de ontdekking, dat de fa.mille 

.,knor" bezig is de leren jas in een feest
maal om te zetten. 
Bepaald tijdig zijn we echter niet met die 
ontdekking, want de jas is al lelijk toege
takeld. De vellen hangen er bij en de 
knopen blijken als aanknopingspunt goede 
diensten te hebben verricht. Een woede
uitbarsting van den eigenaar is natuurlijk 
het gevolg, doch de boosdoeners laten al
les langs hun koude zwoerdruggen afglij
den. We volstaan dan verder met onze 
glo.eiende sigaretteneindjes in het varkens
hok te mikken, om deze beesten onze af
schuw kenbaar te makken. Want de meesten 
van ons kunnen deze zwijnen eerst na hun 
dood op de juiste waarde schatten. Doch 
deze ondieren zijn nog veel te levenslustig 
om aan doodgaan te denken. Ze snuffelen 
nieuwsgierig aan het restje gloeiende ta
bak en ik verdenk ze er sterk van, dat ze, 
zodra de gloed in de drek gedoofd is, er 
een smakelijke pruim van maken. 
't Wordt tijd voor Radio-Oranje. Van de 
zoldering komt een kleine ontvanger en de 
meisjes maken alles klaar voor de ont
vangst. De stem is juist hard genoeg om 
allen nog enigszins van het uitgezondene 
te kunnen laten meegenieten. Maar buiten 
moet er ook niets hoorbaar zijn van de 
klanken, die van de overzijde tot ons ko
men. Van het nieuws, dat die avond door
kwam kan ik me niets meer herinneren, er 
was maar één ding, waarvoor we belang
stelling hadden en dat was de vraag of 
onze slagzin weer door zou komen. 
Daar komen de slagzinnen! In spanning 
luisteren we. Wat zal het zijn'? We hebben 
al gehoord, dat het dikwijls gebeurt, dat 
de zin wel 's middags, maar 's avonds 
niet wordt doorgegeven. Dan zitten we hier 
heel de nacht voor niets. 
Ja, daar is ons roepteken: 

,,Het wassende water". 

Met moeite kunnen we een luid gejuich 
onderdrukken. 
De seinlamp wordt in gereedheid gebracht 
en een drietal zaklantaarns, waarvan er 
twee met rood papier worden bedekt, zul
len· voor de verdere verlichting van het 
veld zorg dragen. 
Dan komen de wapens van de zolder. Er 
zijn een paar stens, waarmee we al kennis 
gemaakt hebben, omdat Amsterdam, dat al 
belangrijke wapenzendingen uit de kop van 
Noord-Hollan.d ontvangen heeft, er ons een 
ter instructie afstond. Maar dan krijgen we 
ook ieder een der zware Amerikaanse Colts 
in de hand gedrukt; een pistool weliswaar, 
maar een geducht vechtwapen van uitzon
derlijk zwaar caliber. Niet bepaald ge
schikt om ongemerkt in je binnenzak te 
steken, maar bij een expeditie als deze 
buitengewoon welkom, omdat een sten je 
straks teveel zou belemmeren bij het sjou
wen, terwijl een licht wapen je bij een 
eventuele overval onvoldoende mogelijk
heid tot doeltreffend verzet zou bieden. 

AD. 



't Aanschouwen onzer bondsbanier 
maakt slappe leden sterk*) 

,.D'oprechte 1la mij zonder Treezen, 
Ik reken zulks weldadigheid, 
En zijn bestraffing, die niet vleit, 
Zal olie op mijn schedel wezen". 

Wij ontvingen dezer dagen de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van de Bond van Christelijke Politie, 
Ambtenaren in Nederland, gehouden te Utrecht op 16 en 
17 October 1945. 
Hoewel deze vergadering al enige maanden in het ver. 
leden ligt, - de notulen zijn echter eerst in Juni 1946 aan 
de leden verzonden - willen wij toch aan enkele in deze 
vergadering ter sprake gebrachte onderwerpen een ogen
blik onze aandacht besteden. 
Wij doen dit zoveel mogelijk· aan de hand van deze no. 
tulen zelf en plaatsen bij enkele opmerkingen hieruit, 
slechts een paar aantekeningen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij leest uit de Bijbel 
Psalm 141, waarvan hierboven één der berijmde verzeQ. 
Vervolgens spreekt hij zijn openingswoord uit, waarin 
wij de volgende zinsneden kunnen lezen: 

"Naar onze mening heeft de Nederlandse Politie als 
geheel genomen goed medegewerkt aan het taaie ver
zet tegen den gehaten vijand." 

Wanneer "aan het taaie verzet tegen" was vervangen ge. 
weest door "met", dan waren wij het met den spreker
geheel eens geweest. We hebben er n.l. enige ondervin
ding van, waarvan hl.eronder enige voorbeelden. 
Het openingswoord vervolgt: 

"Vanzelfsprekend achten wij een zuivering bij de Politie 
zeer noodzakelijk. De elementen, die willens en wetens 
met den bezetter hebben samengewerkt, dienen uit de 
politiegelederen te worden verwijderd." 

Over,bodig hierbij te vermelden, dat wij ons over dit 
standpunt hebben verheugd. Wij verwonderden er ons 
echter over, dat in het vervolg van de vergadering, toen 
één der leden met nog al wat bezwarend materiaal over 
enkele leden van het hoofdbestuur ter tafel Je.wam. de 
wind van voren kreeg. 
Wat was n.l. het gevan 
Eén onzer medewerkers, een politie.ambtenaar, wiens huis 
voor X:.P.-werkzaamheden steeds heeft opengestaan en 
die reeds in Aug. '42 principieel als Christenpolitie. ambte. 
naar durfde weigeren Joden te arresteren, vond de kern. 
achtige uitdrukkingen van den voorzitter zó op zijn plaats, 
dat hij in het belang van de Bond en zijn hoofdbestuur 
het volgende naar voren bracht, in verband met de ver. 
kiezing van een nieuw bestuur: 

"Voorzeker, onder de thans voorgedragen candidate11
zijn er, wier kwaliteiten ik hoog waardeer. Doch i, 
tref ook onder hen personen aan, van wie het mij be
kend is, dat zij niet geschroomd hebben in een uiterst 
critieke phase van de bezettingstijd onderricht te geven 
aan de zgn. Landwacht Nederland, onzen aartsvijand, 
die er mede de oorzaak van geweest is, dat wij in onze 
vrijheid werden beknot, de Landwacht, die - wat meer 
is - de dood van vele goede vaderlanders op haar 
geweten heeft, om van de door haar gepleegde diefstal 
en roof nu maar niet te spreken. Aan deze lieden -
en ik verzoek de gehele vergadering zich dit nu eens 
tot in de diepste consequenties te realiseren - aan deze 
lieden zeg ik, hebben Christelijke politie.ambtenaren 
theorie gegeven. Deze lieden zijn in hun taak bekwaam 
gemaakt door personen, die thans gecandideerd worden 
als hoofdbestuurders van een bond van CHRISTELIJKE 
politie-ambtenaren. Het komt mij . voor, Mijnheer de 
Voorzitter, dat deze personen, die dan waarschijnlijk 
wel bekwaam waren om leiding te geven aan de zgn. 
Landwacht Nederland, dan toch juist DAAROM geacht 
moeten worden de eigenschappen te missen om leiding 
te geven aan een bond van politie.ambtenaren en dan 
nog wel een bond van Christelijke politie-ambtenaren. 
Mijn critiek is hiermede niet ten einde. Onder de na
men, die ons als hoofdbestuurslid zijn voorgedragen, 
ontdek ik ook die van een lid, dat meer dan eens trans
porten heeft verricht van door de Duitse Sicherheits
dienst gearresteerde NEDERLANDSE ILLEGALE WERKERS. 
Ook dit feit mag niet verzwegen worden. 
.. Er zal wel geen politie.ambtenaar in den lande zijn, 
die in de afgelopen jaren geen fouten heeft gemaakt. 
De door mij gesignaleerde feiten gingen echter, naar 
het mij voorkomt, te ver. En dit betreft nu nog maar 
gevallen, waarvan ik persoonlijk op de hoogte ben. 
In verband hiermede zou ik het Hoofdbestuur deze vraag 
willen stellen: .,Zijn ALLE candidaten reeds gezuiverd1" 
Zo ja, welke bezwaren zijn er al zo tegen hen inge. 
brachn Uit de feiten, die ik memoreerde, en die mij, 
zoals ik opmerkte, persoonlijk bekend zijn, moge toch 
wel voldoende aan het licht komen, dat het niet aan. 
gaat, nu maar onder meer met de oude candidaten 
naar voren te komen. 
Er is, Mijnheer de Voorzitter, in de vervlogen jaren TE 
veel gebeurd, dan dat men zo maar weer zou kunnen 
beginnen. Meent men, dat gevallen, als welke ik sig. 
naleerde, geen aanleiding vormen iemand uit de politie. 
dienst te verwijderen, ik ben het daarmede in beginsel 
niet geheel eens, doch vind het uiteindelijk wèl. 
Doch het gaat mij te ver, hen, die aan de door mij ge. 
wraakte feiten schuldig staan, nu nog met een plaats 
der ere te bekleden in het hoofdbestuur van een bond, 
bestaande uit dienaren en helpers van het gezag." 
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Het gebeurde in een klein Brabants grensdorp. Met een gierend lawaai en een ongelooflijke 
snelheid stortte de reuzenvogel - een Amerikaans toestel - in de diepte neer en sloeg een 
gapend gat in de aardbodem. Een grote vlam schoot op en spoedig was er niets meer te zien 
dan een smeulend wrak van verwrongen en geblakerd staal. 
En ergens, ver aan de einder, zweefden tw11e kleine, witte ballonnetjes in de lucht en 
ontpopten zich als parachutisten, die er in geslaagd waren tijdig het aange,�choten toestel 
te verlaten. Ze kwamen neer in een bos, ver van het dorpje verwijderd, maar ze waren 
genoodzaakt voorlopig daar te blijven, daar de jongste een wond aan zijn dijbeen had 
opgelopen. 
Plotseling hoorden � het geluid van naderende voetstappen en in ademloze spanning met 
de hand aan de trekker van hun pistool, gereed om bij elk gevaar te schieten, stonden ze 
af te wachten. 
Het struikgewas werd wat opzij gebogen en daar verscheen het hoofd van een blonde 
kerel, die hun geruststellend toeknikte en helemaal niet bevreesd scheen te zijn. 
Hij kwam nader - sloeg hen op de schouder en zei: ,,Helloh, fellows, I'm a friend; don 't 
worry, l'II help you." En met een stevige handdruk werden deze woorden bevestigd. 
En Gerrit (zo heette onze helper) toonde, dat hij een man van de daad was en nam na enig 
beraadslagen den gewonde op zijn bagagedrager, en beduidde diens kameraad op zijn 
terugkomst te wachten. Hij wilde hen tot elke prijs helpen, maar waar moest hij de lui 
brengen? Die gedachte kwam pas hij hem op, toen hij voorzichtig spiedend zijn weg zocht 
door nauw begaanbare paadjes. Hij woonde op kamers, dus er was niet over te denken 

We hebben deze duidelijke woorden niet zonder grote 
instemming gelezen. Zowaar, hier werd naar ons hart 
gesproken. Dit is tenminste iemand, die spijkers met kop. 
pen durft slaan en - wat meer is - het recht heeft, op 
grond van zijn eigen houding, deze zaken naar voren 
te brengen. 
Wie verwachten zou, dat het hoofdbestuur van de bond 
van CHRISTELIJKE politie.ambtenaren, zich zou verheugd 
hebben over het gehalte van zijn leden, met name over 
de duidelijke en principiële taal van den hierbedoelden 
spreker, vergist zich wel zeer ernstig. 
W& moeten ons in het weergeven van het verweer van 
het hoofdbestuur, hetwelk wij getrouw aan de officiële 
notulen ontlenen, beperken. De Heer H. Eysenga, brigadier 
van politie te Zeist, behoorde tot degenen, die opdracht 
ontvingen les te geven aan de landwacht. 
Het is den lezers van "De Zwerver" genoegzaam bekend,
hoe over dit lesgeven in de kringen van de illegaliteit 
werd geoordeeld. \De heer Eysenga durfde beweren, dat 
het lesgeven was geschied in overleg met . . . . de illega
liteit. 
We hebben hierbij sprakeloos gestaan en willen enkele 
kleine opmerkingen maken. 
Ten eerste: Is het voor een HOOFDBESTUURSLID van een 
CHRISTELIJKE politiebond nodig om bij een opdracht als 
deze, advies te vragen van derden? 
Ten tweede: Kan een CHRISTEN-politie.ambtenaar ten op· 
zichte van zulk landverraderlijk werk ZELF geeh houding 
bepalen? 
Ten derde: Kan de Heer Eysenga ons ook vertellen, wie 
hier onder illegaliteit wordt verstaan? 
De Heer Eysenga woont - naar ons bekend is - in de 
gemeente Zeist. Het is ons eveneens bekend, dat er in 
deze gemeente vele illegalen waren. Doch dat er onder 
deze illegalen iemand was, die het lesgeven aan land. 
wachters goedkeurde, durven wij te betwijfelen. Het is 
wel iets voor onze rubriek: ,.Wist U dat . . . .  ?" 
De Heer Van Netten, werkzaam bij de motordienst te 
Utrecht, heeft gedurende de bezetting gevangenen ver. 
voerd van het Paardenveld (politiebureau) naar de S.D., 
Maliebaan. Enkele onzer KP.ers zijn mede door heb ge. 
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0� de mannen mee naar huis te nemen. ,,Dan maar er mee naar Rein", flitste het dooi 
�1Jn brein, die zal ze vast en zeker met enthousiasme ontvangen. Rein was zijn medestrijde1 
m het. ver:iietswerk en samen hadden ze al verschillende karweitjes opgeknapt. Beiden waren 
ood-m1litairen, beiden ook vol idealen, vechtend voor een land zonder onderdrukkers, zonder 
d�hreeuwend onrecht en terreur. Daarom gaven ze zich met hart en ziel aan het bevrij-

mgswerk, en schoven eigen belangen op de achtergrond. 
Maar helaas was Rein nog met verlof en goede raad was duur. Het was intussen duister 
geworden, toen Gerrit met zijn "passagier" aan de deur stond te rammelen. 
,,Nood b:_eekt wet," dacht Gerrit en sloeg het keukenraampje stuk. Gelukkig, dat het hui! 
W
l-I
�� verw11derd �as van de an�ere w�ningen, want niemand vertoonde zich na dat gerinkel. 
IJ klom met z11n gast naar bmnen, mstalleerde hem op de divan en ging op weg om den

twleeden onderduiker te halen. 
Na ee�. klein uurtje �elandden ze, na bijna in handen der zoekende moffen te zijn gevallen,
Weer btJ het toekomstige en voorlopige verblijf der piloten. Maar Gerrit had nog geen rust 
en_ racede eerst naar het hoofdpostkantoor om Rein te telegraferen. 
Die _verscheen prompt de volgende dag en keek zijn ogen uit, toen hij binnentrad en daar 
Gemt en __ Oscar (de derde man van hun driemanschap, een Belg) met het tweetal zag zitten. 
Een heerl11i<!e geur van echte Virginia-sigaretten drong zijn neus binnen en weldra zat hij, 
Verge�oegd dampend van de sedert lang gemiste heerlijkheid, naar het relaas van Gerrit 
te luisteren, ":f e� toe van louter plezier op zijn knieën klappend, toen hij hoorde, dat de 
Moffen tot diep m de nacht aan het zoeken waren geweest naar de bemanning. 
�en gezell(ge avond volgde en de jongens hingen als het ware aan de lippen van de Ame
nkanen, die verhaalden van hun tochten naar vijandelijk gebied. 
Overdag werden de gasten opgeborgen in de slaapkamer en 's avonds werden alle deuren 
gegrendeld, gordijnen en luiken gesloten en zaten de· gasten in de huiselijke kring. 
Maar er kwam een kink in de kabel. De wond aan Raymond's been ging er lelijk uitzien 
en dus moest de dokter eraan te pas komen. De huisarts was gelukkig een goed vaderlander 
en werd zonder aarzelen gehaald. Het ging spoedig beter en daar boften ze bij, want er 
zat onraad in de lucht en dus moesten de gasten weldra vertrekken. Oscar had intussen 
ook niet stil gezeten en wist de te bewandelen wieg om de "boys" naar de overzijde van 
het kanaal te helpen. Hij zou ook behulpzaam zijn bij de grensovertocht en het verdere 
transport. 
Net voor Pasen, op een stralende morgen, reden Gerrit en Rein ieder met een sportief 
gekleed burgerheertje op de fiets het bos in en niemand zag iets vretemds aan het viertal. 
Ze kwamen uit op een grenspaadje, waar Oscar, schijnbaar slapend, aan de kant in het 
gras lag. 
Met een stevige handdruk en "good luck" namen Gerrit en Rein afscheid van de Amerikanen. 
En Oscar wandelde met hen weg, om even daarna in de tram te stappen. Het was er overvol. 
En dus zat er niets anders op dan aan de lus te hangen. 
Later vertelde Oscar in zijn sappigie Vlaams, ,,dat hij 't bekaanst in z'nen broek 'ad gedaon 
zulle", toen een niets vermoedende "Oberleutnant" gezellig aan dezelfde lus ging hangen 
en nog spraakzaam tegen hen werd ook, nieuwsgierig bekeken door de twee piloten, die 
zich niet in het minst ongerust schenen te voelen. 
Enfin, zonder •hindernissen werd de tocht verder volbracht, alle moffen en "Zwarte Brigade'' 
ten spijt. 
Een week daarna werd het huis van Rein onderzocht en overhoop gehaald. De SD arresteer· 
de hem door verraad. Gerrit wist te ontkomen, doch werd een jaar later gegrepen en 
gefusilleerd. 
Ook Rein is nooit mf:1er teruggekeerd uit het Duitse concentratiekamp. Maar bij alle ellende 
was er vaak het beeld der twee jonge Amerikanen in zijn gedachte en hoorde hij nog hun 
geestdriftige stemmen, als op die eerste avond: 
"Wij hebben grote bewondering voor de moed van Uw kleine partisanenleger, dat niet 
schroomt, het grote machtige Duitse leger te ondermijnen. Met elkander, mét jullie mannen, 
zullen wij vechten voor vrijheid en recht, al moeten wij ons grootste offer brengen." 
Ook Gerrit en Rein brachten als enkelen uit velen hun offer, en mochten de vrijheid, die ze 
zo vurig begeerden, niet meer beleven. 
Requiescant in pace. - TIN.Y. 
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Bestelt per omgaande: 

Adm. ,,DE ZWERVER" 
_Pr. Hendrikkade 152', Amsterdam-C._ 

Legitimatiebewijzen LKP. 

De voltooiing van ons afwikkelingswerk en de daarmee 
nauw samengaande uitreiking van legitimatiebewijzen der 
LltP., nadert haar einde. 
Nu wij met deze werkzaamheden in dit eindstadium zijn 
getreden, is het van belang over dit onderwerp nog eens 
een publicatie te geven. 
Gedurende de eerste TOP-vergaderingen na de bevrijding 
ls het onderwerp: legitimatiebewijzen, meermalen in be
handeling geweest en t.o.v. deze materie is toen het vol
gende besloten, 
Als KP.-er wordt door onze organisatie erkend en inge� 
schreven: 
le. de oude kernfiguren en hun groepen van vóór Sep

tember 1944; 
2e. personen (dus mannen en vrouwen) die door hun ac

tief optreden in KP.-verband na September 194'1 ge. 
toond hebben de dadendrang, de geest en instelling 
der KP. te bezitten en ook overigens vóór die datum 
een juiste vaderlandse houding hebben aangenomen. 
De beoordeling berust in eerste instantie bij een pro
vinciaal op te richten commissie van drie personen 
uit de le. categorie (benoemd door den proviciaal 
leider) die eenstemmig moeten zijn in hun oordeel. 
Zij hebben in deze een adviserende taak aan de TOP.
LKP.; 

3e. naast leden kunnen medewerkers bestaan. Dit zijn 
personen, die door het verleden van hand- en span
diensten het werk van de personen uit de beide vorige 
categorieën mogelijk hebben gemaakt. Zij moeten 
dezelfde qeest en instelling hebben gehad en worden 
op dezelfde wijze, als onder 2e. genoemd, voorgesteld. 

Deze clausule is opzettelijk zo algemeen mogelijk gesteld 
en men is bij het opstellen ervan uiteraard niet in bijzon
derheden getreden. 
Aan het meerdere malen gedane verzoek om ten aanzien 
van sommige leden onzer organisatie een principiële uit
spraak te doen met betrekking tot hun indeling in cate
goriën, is daarom ook in de regel geen gehoor gegeven. 
Als algemene maatstaf voor de beoordeeling in de pro
vincies werd deze clausule opgesteld. De principiële 
vraag waar nu precies de scheiding ligt tussen de ver. 
schillende categorieën is verder geheel ter beoordeling 
van den provinciaal vertegenwoordiger, geadviseerd door 
een ballotage-commissie van drie eerste categorie KP-ers. 
Zouden er over uitreiking, indeling etc. dan ook gegronde 
klachten of op- en aanmerkingen gemaakt moeten wor
den, dan is daarvoor niet het adres te Amsterdam, doch 
bij de resp. provinciale vertegenwoordigers. 
Bij het verschijnen van dit nummer van "De Zwerver" zijn
van het CB. alle legitimatiebewijzen van de le. en 2e. 
cat.-leden, die aan de aan de uitreiking gestelde voor
waarden volledig hebben voldaan, verzonden. Deze be· 
wijzen zijn ter uitreiking gestuurd naar: 
Voor de provincie: 
Groningen: B. Tobokholt, Schuitendiep lc, Groningen. 
Friesland: Secr. Oud-KP Friesland, Spanjaardslaan 143, 

Leeuwarden. 
Drente: H. v. d. Zwaag, C 62, Nieuwlande. 
Overijssel: H.H. Michel, Sophiastraat 13, Zwolle . 
Gelderland: C. van 't Land, Kerkplein B 2, Epe. 
Noord-Brabant: L. van Druenen, ,,de Hut", Lieshout. 
Limburg: P. Driessen, Schaesbergerweg 85, Heerlen. 
Zeeland: E. Fassaert, Boulevard 59, Roozendaal. 
Utrecht: Stad Utrecht en Omgeving: Ad. Hazevoet, Ge

rard Doustraat 33. - Veenendaal en omgeving: J. C. 
v. Spronsen, Huize "de Stroohoed", Leersum. - Zeist 
en omgeving: C. Bauer, Krügerlaan 44, Zeist. 

Zuid-Holland: Mej. T. W. de Vries, [)elfgaauwstraat 47b, 
Rotterdam. 

Noord-Holland: A. van Tol, Adm. de Ruyterweg 529, Am· 
sterdam-W. - B. de Vries, Huize Westerlicht, Alk· 
maar. - D. J. Swen, H. Kamer!. Onnesweg 66, Bus· 
sum. - H. C. van Staveren, Hoofdweg 1302, Nieuw
Vennep. 

Zij, die menen voor een legitimatiebewijs in aanmerking 
te komen en daarvoor ook hun gegevens hebben ver
strekt, doch het bewijs nog niet hebben ontvangen, dienen 
zich dus te wenden tot één der bovenstaande adressen. 
Ter voorkoming van correspondentie over dit onderwerp, 
vermelden wij tenslotte nog de voorwaarden, waaraan 
moet zijn voldaan om in het bezit van een legitimatie
bewijs te worden gesteld: 
Aan den provinciaal vertegenwoordiger moeten worden 
gezonden: 
le. twee pasfoto's. 
2e. een autobiographie met vermelding van alle gegevens 

van het persoonsbewijs, de schuilnaam en een uitvoerige 
beschijving van de werkzaamheden gedurende de be
zettingstijd. 

Deze beschrijving moet door den rechtstreeksen ploeg
leider voor accoord worden getekend en - zoals hier
boven reeds opgemerkt - worden ingezonden bij den 
provinciaal leider. 

.,FRITS". 



-
DOOR JOT POLMA.N 

We waren jarenlang misselijk gemaakt door Duitse oorlogspropa
ganda, zodat tenslotte zelfs de spotlach om het dagelijkse nieuws
bericht van onze mond versleet. Hoe gretig grepen we - na de 
bevrijding - in de lawine van papier die met het grote leger van 
overzee naar onze landen wervelde. We voelden voorzichtig het 
fraaie blad, we keken onze ogen uit op kleurendruk, we lazen 
de verhalen van ieder front met prevelende lippen. Toen lag op 
een goede dag in een vitrine een brochure, onopvallend klein en 
dun: Tarawa, 10 et. Twintig plaatjes en in ieder plaatje een korte 
tekst. Een stukje drukwerk, even nietig in de papieren vloed als 
het eiland Tarawa in de Pacific. Maar je zàg de actie als of je 
zelf met de Yanks uit het schip over de kust in de jungle drong. 
Er werd een droomland in flarden gescheurd. 

Er was geen sprake van scheuren of flarden bij onze landing op 
Malakka en de kust lag voor ons als een droomenland. En toch 
verbrak onze metalen intocht de kristallen tropensfeer. Als water -
vlooien waren de landingsboten uit de kust over de vlakte naar 
de Alcantara geschoten, die buitengaats van Port Dickson lag. Ze 
draaiden om het schip en schoven één voor één langszij.. Wat 
waren het logge bakken, vierkant en verroest, die landingsboten 
waarvan we droomden sinds Oran en Bizerte. We stampten in co
lonne door de trappenhuizen van de Alcantara, stapten uit de wand 
op de neergelaten trap - eindelijk uit de engte van die wereld 
waarin we drie-en-dertig dagen hadden rondgetold - en sprongen 
over in de kist die lag te deinen met rochelende motorslag. De 
volgeladen bak schoof los en hobbelde uitgelaten weg. Nu zagen 
we eindelijk dat huis, die Alcantara, van buitenaf. En nu vond ieder -
een het toch een mooie boot. Een echte "liner", zoals je die vroeger 
in de reclame van de Rotterdamse Lloyd met wat heimwee bekeken 
had. 

Van alle dekken zagen ze ons na, de troepen, klaar voor vertrek. 
Totdat de koppen in onze kuil zich over de watervlakte draaiden 
naar die lokkende kust. Dat dichte bos tot aan het strand, die 
gele strook, die witte waterslag, en kijk .... daar loopt al een 
kolonne op dat gladde zand. Hier en daar zien de witte galerijen 
onder de rode daken van de bungalows uit. Enkele boten zijn bezig 
met ontschepen, andere varen ons weer tegemoet en voorbij, de 
hoge klep uit het water opgeheven als een hand. 
We glijden langzaam in de flauwe branding en lopen vast op het 
zand. We zien de klep naar voren vallen van een boot die naast 
ons ligt, de troep zwermt eruit. Onze klep is defect en dus klau.. 
teren we op de randen en springen pardoes in het nat tot de knie 
of tot de heup, of - als je omvalt onder het gewicht van de be
pakking - bijna kopje onder, maar als je hoofd niet boven water 
blijft, je wapen wèl, met uitgestoken arm. De dominé heeft zijn 
schoenen in de hand en waadt in volle lengte door het water met 
de beminnelijke glimlach, die zijn strenge kop zo prettig plooit. 
Verzamelen en afmarcheren. Er is geen rookgordijn, geen zeege
schut, geen luchtaanval, en uit het bos geen vuur. En toch is dit ons 
Tarawa. 

Wat lopen we hier vreemd met laarzen en bepakking, gewapend, 
door het weelderige bos. Een zwarte vrouw gaat langs de weg, 
traag en wiegend, de paarse doek nauw om het lichaam, de zware 
vracht zo luchtig op het hoofd. In het voorbijgaan kijk je even in 
het ogenwit, dat je niet verstaat. Een man stapt van zijn fiets, 
buigt zijn gespierde lichaam met die glanzende paardenhuid over 
de kettingkast, peutert even, draait het achterwiel en stapt weer 
op. Heeft hij ons gezien? Of leeft hij op een andere planeeH In 
de bocht staan open hutten onder het geboomte. In het halve 
duister zitten donkere gedaanten in rose kleding, wit of rood, en 
heffen nauwelijks het hoofd. Hier staan de kinderen, al even stil, 
maar vol nieuwsgierigheid, zoals kinderen in Holland staan, en 
overal. En dan, .... ja, het bruine armpje strekt en heft en buigt 
en brengt parmantig de soldatengroet, zoals kindei:en dat doen 
in Holland, hier, en overal. Welkom. Het eerste contact met de 
Oosterse mens. 

Zo stond ook het Chinese jongentje in de hal van onze bungalow. 
Het huppelde ons stiekum na de 'trap op. Daar legden we de 
spullen af en keken grondig rond. Hoe waren we gestrand? Dat 
viel mee. Een zomervilla in het bosch. Een gazon aan de zeekant. 
Steenen trappen naar het strand. Een bad in zee. Hal wat een 
ruimte na de engte van het schip. En dan maar liggen in de luie 
stoelen onder de veranda en wachten met een hongerige maag. 
Want de keuken is nog leeg en de fourage komt, ja, maar hoe 
laan , ,

; 

We hadden telkens weer naar de zee gekeken, daar waar de 
Alcantara lag. Nee, niet terug. Maar door die boot liep de herin
nering naar Liverpool tot in Ostende en Den Bosch. Tegen de 
middag draaide het schip en stoomde weg achter een veeg van 
vuile rook. De zee was open. Rechts boog de kust zich uit tot aan 
de havenpunt, negen mijl van ons vandaan, links drong - dichter
bij - de groene kop vooruit. Maar nu niet staren. Kwartieren 
in gereedheid brengen. Bungalows van elk formaat kriskras in 
de bossen langs het strand wachtten op de grote beurt. Over mij
len lengte wordt in twintig huizen tegelijk aangepakt door heel 
het bataljon. De kamers en de galerijen moeten schoon, er wordt 
gespoten tegen muggen (waar blijven de muskieten, die als een 
plaag en vloek op Malakka zouden plakken?), om de huizen moe
ten gras en struiken worden weggeslagen of verbrand, moerassige 
terreinen rondom worden drooggemaakt met zand dat van het 
strand wordt aangevoerd, goten worden uitgeveegd, de paden 
naar de hoofdweg worden vrij gemaakt en vast voor het vervoer. 
Dan komen die andere wagens uit ieder landingsverhaal, de dukws, 
boten op wielen, badkuipen van voorhistorisch formaat. De kid
bags en de kisten worden aangevoerd, fourage voor de compag
niën uitgeladen. En terwijl buiten de ploegen schaven en schuren 
aan weg en ·veld, terwijl de koks en de corveërs sjouwen en 
sjorren met krat en kist, worden binnen de veldbedden uitgezet 
in rij na rij, worden draden gespannen van muur tot muur en de 
klamboes opgehangen, worden uitrustingen model gelegd stuk 
voor stuk, e� worden rekken getimmerd voor rifle en sten. En dan 
de specialisten. Langs het strand slepen de mannen van de ver
bindings-sectie hun lijnen van het ene naar het andere kwartier, 
z.e klimmen en knopen en testen: hallo, spreekt u maar. De dok· 
toren zijn al vroeg op pad gegaan en vonden onder een verwil
derd net van slingerplanten met rode kelken en blauwe klokjes 
een idyllisch sanatorium. 

Idylle. Ja. Achthonderd man zweten dat hun ruggen glimmen en 
hun hemden plakken, maar wat is het een genot je te bewegen 
zonder dat je struikelt of botst over andermans bot of been. Nu 
hoeven we niet meer te hangen in dit hoekje van dàt ruim, en 
verroer je niet! Nee, nu ploeteren we met plezier om vóór de avond 
klaar te zijn. Dat we geen water hebben en geen licht: wat hin
dert 't! In de afgelopen winter hebben we dat ook beleefd in de 
ruïnes van de Duitse steden. Hier, op Malakka, och kom .... 

En als de zon naar het midden van de horizon verzakt, zijn we 
thuis. We spoelen ons in zee, roepen in de schemer, we stoeien, 
we plassen, ja we zijn blij, want onze liefste wens ging vandaag 
in vervulling: acht-en-veertig zakken post. En als we in de avond 
rusten bij olielamp of blokkenvuur, herlezen we weer die brief. En 
we schrijven onze pennen bot over kampong en palmen, over 
bungalow en bos, over pisang en ananas. En terwijl we vertellen. 
hoe die Maleier in de klapperboom klom om voor een sigaret die 
cocosnoot te halen, zien we de apen slingeren van tak naar tak, 
horen we de wilde varkens die gisteren gevangen zijn (niemand 
weet door wie), en dan die zwarte panter . . . . ja, verdomd! Wie 
zucht daar door de klamboe over mij heen? 0, het is de nachtwind 
die met het ruisen van de zee door de ramen dwaalt. 



Terar dum prosim: laat ik verteerd worden, mits ik nuttig mag zijn. Met deze zinspreuk van wijlen Dr. Abr. Kuyper is ook het leven van Cor de Rooy te typeren. Wanneer wij zullen trachten een beeld van dit jonge, veelbelovende, maar zo plotseling afg�sneden leven te geven, dan komt telkens dit kenmerkende naar voren, dat steeds weer heenwijst �aar de uiteindelijke breuke van zijn leven, de zelfopofferende en zich daarin verterende liefde voor zijn naaste. Geboren in een gezin, waarvan bij het overlijden der ouders dertien kinderen achterbleven, van wie slechts twee meerder jarig waren, kwam hij al spoedig als de oudste op een na te staan voor verantwoordelijkheid. Na op 18- jarige leeftijd de akte als onderwijzer aan de Chr. Kweekschool te Amsterdam behaald te hebben, moest hij ervaren, dat voor hem geen plaats was in de school tenzij als kwekeling, als volontair. Vele zorgen; maar blijmoedig droeg hij dit kruis, tot hij in 1934 zijn dienstplicht moest gaan vervullen. In 1935 overleed zijn vader, maar Cor mocht door het onderwijs niet zijn moeder met haar grote gezin steunen. Als arbeidscontractant bij de Inspectie der Belastingen te Zaandam sl.�agde �ij eindelJjk en vierjaar lang fietste hij dag m dag mt 17 K.M. heen en weer, tot de mobilisatie hem weer opriep. Langzaam begon in zijn leven wat zonlicht te komen, toen hij op 7 Mei 1940 in '?ndertrouw ging. Maar weer kwam de donkerheid; als sectie-commandant vocht hij in de Pinksterdagen bij Wassenaar, zijn bruid eenzaam achterlatend. Maar het zonlicht breekt door, 30 Mei kan hij dan toch in het huwelijk treden. Terug in Zaandam, ging hij 's avonds studeren voor toelating tot de Centrale Teken Opleidingsschool te Den Haag. Na geslaagd te zijn, mocht hij lYz jaar op Rijkskosten aan deze school s�uderen, waar hij in 1943 het examen met gunstig gevolg aflegde en aangesteld werd als tekenaar van het Kadaster te Amsterdam. Maar dan beginnen de donkere wolken zich weer saam te pakken, dan komt weer de breuke. Krijgsgevangenschap! Op 4 Juni 1943 werd hij teru�geroepen. �ij ging niet en dook onder. Had .h•J tot nu t�e mzijn vrije tijd lectuur verspreid, onderdmkcrs aan adressen geholpen, nu kwam al spoedig de volledige illegaliteit. Door diens broer Jaap kwam hij in contact met Henk Dienske en organisator als deze was, �ag hij in Cor de �o�yeen uitstekende hulp, die een werkorgamsabe moest maken voor onderduikers. Een speelgoedfabriekje was 't eerste pro ject, waardoor pl.m 25 man geholpen werd. Voor 400 onderduikers moest hij echter zorgen. Contacten wer_den gelegd met Rijksbureaux om _aan matenalen te komen, hout, ijzer, wat al met. Plots werd het fabriekje leeggehaald door de C.C.D., maar dank zij een relatie mocht alles teruggebracht worden, niits de transportkosten betaald werden. Ook Centraal Beheer was een dankbaar opnemingsoord voor zijn clienten, als "lekencontroleur" kon hij altijd langs de weg zijn. Rusteloos werkte hij voort, de brandende liefde voor zijn vaderland dreef hem. En nog meer werd het werk, toen hij, na de arrestatie van Henk Dienske, met Marianne aangewezen werd als diens opvolger. En dan begint �� zon do�r alle duisternis door te breken: ZIJD zoontje wordt geboren! Alhoewel zelf niet thuis kunnende zijn, mocht hij deze grote blijdschap ·van nabij ervaren. Maar 2 dagen daarna, de grote breuke! Door verraad wordt hij in een ander deel van de stad gearresteerd, verhoren, vervoer naar het Standgericht, waar ook Henk Dienske en Gerrit v. d. Veen waren. Daarna overgebracht naar 't Wolvenplein en op Dolle Dinsdag naar Duitsland vervoerd. Zo werd de breuk steeds ernstiger, maar dan komt na een bange winter het voorjaar 1945, de Amerikanen dringen Duitsland binnen. De S.S. vervoerde de gevangenen naar 't binnenland, maar op deze tocht weet hij te ontsnappen en na 4 dagen 
I tussen de beide linies gezeten te hebben, wordt hij door de Amerikanen bevrijd. Op 17 M.:i 1945 is hij weer thuis! Gode zij dank. En dan begint na een korte rustpauze het dagelijkse leven hem op te eisen, zijn bureau, de wederopbouw van de Chr. Korfbalbond, medewer-kerschap voor de Stichting 1940-1945. Tot plots op 3 Augustus j.1. hij van zijn bureau ziek wordt thuisgebracht en 's middags naar het ziekenhuis, waar hij geopereerd werd voor een maagzweer. Na een kortstondige ziekte van een week overleed hij op 10 Augustus. 14 Augustus brachten wij hem naar zijn laatste rustplaats, in 't familiegraf, waarin zijn ouders rusten. 

COR DE ROOY geboren 29 Aug. 1914; overleden 10 Aug. 1946. 
1 

Velen waren gekomen om hem de ·laatste eer te bewijzen, velen, die hem liefhadden en gegrepen waren door de tragiek van dit jonge leven. ,,Tcrar dum prosim", wel waren deze woorden ten volle van toepassing op hem. Zijn leven was nuttig geweest en thans had God dit leven tot zich genomen. In de Aula op de Nieuwe Ooster begraafplaats mochten verschillende zijner vrienden getuigen van zijn zichzelf wegcijferende liefde voor het volle rijke leven. Allereerst wees de Heer van Wijk namens de Amsterdamse Christ. Korfbalvereniging "Oranje Nassau" op het blijmoedige karakter van den overledene, die rustig, in alle eenvoud, zonder enige pretentie, zich gaf aan de wederopbouw van deze sport. Vervolgens sprak de Heer Hus, als secretaris van de Amst. Korfbalbond, terwijl schrijver dezes namens de Stichting LO-LKP, de Stichting "Trouw" en namens de Stichting 1940-1945, district Amsterdam, het volgende mocht zeggen: 
,,God, geef ons kracht als wij, in wanhoop, 

klagen, 
In onbegrepen leed van donk're dagen. 
Geef ons dan kracht om vol te houden, 

ook al zou 
Rondom ons alles wankelen, God, geef ons trou! 

God, geef ons inzicht, als wij angstig raden 
Naar de bedoeling van Uw grootse Daden. 
Geef ons geloof om te vertrouwen, ook al zou 
Rondom ons elkeen twijfelen, 

God, geef ons trou! 

"God, geef ons eerbied voor de hoogste 
waarden, 

Die land en volk, de eeuwen door, vergaarden. 
Geef eerbied voor geloof en vrijheid, ook al zou 
De duivel zelf ze dreigen, God, geef ons 

dan trou! 

God, geef ons moed voor 't Vorstenhuis te 
strijden, 

Voor Vaderland en Volk, als 't moet, te lijden. 
Geef ons dan moed ons lot te dragen, ook al 

ZOU· 
Het grootste offer plicht zijn, God, geef ons 

dan trou! Geuzenliedboek, 3e vervolg, pag. 23). 
Deze bede was het ook, die het leven beheerste van hem, aan wiens groeve wij nu .staan; dit was de achtergrond van zijn leven in de zo moeilijke, achter ons liggende jaren. Toen Cor de Rooy voor de keuze kwam te staan, had hij maar één weg en dat was de bede: Geef mij kracht, o God van de Hemel, om staande te blijven en wanneer ik dan een martelaar moet worden, laat dat dan betekenen: getuige-zijn, desnoods met verlies van het leven. Maar dan getuige niet van onze vroomheid, niet van onze dapperheid, niet van onze trouw, maar alléén van Christus en Zijn kracht en Zijn trouw. En z66 begon voor hem de moeilijke tijd van het verzet; hij kon niet anders doen dan de 

• 

strijd, die hem opgedrongen werd, aanvaarden. Eerst aarzelend de weg zoekend, langzamer; hand steeds meer overtuigd van zijn roeping. En toen in 1943 de terugroeping in krijgsgevangenschap kwam en hij moest onderduiken en zijn ambtenaarsfunctie moest prijsgeven, toen kwam in het bijzonder zijn illegale tijd. Met en onder Henk Dienske en na diens arrestatie als diens opvolger, zorgde hij, die uit zijn betrekking moest gaan, voor honderden dat zij konden werken en daardoor leven. Tot ook hem het verraad greep en hij na des ochtends ·met vadertrots zijn eerstgeborene aangegeven te heben, des middags gearresteerd werd in de Sportstraat (te A'dam). Via Euterpestraat, Standgericht Wolvenplein-Utrecht, ging de martelaarsgang op Dolle Dinsdag naar Duitsland, het tuchthuis te Rodgau, alwaar hij kans zag, toen de S.S. hen verder het binnenland wilde invoeren in verband met de ko:rru,t der Amerikanen, te ontvluchten en veilig bij de Amerikanen te arriveren. Na bij het Militair Gezag in Parijs gewerkt te hebben, mocht hij op 17 Mei 1945, Gode zij dank, uiterlijk gezond en sterk zij zijn vrouw en zoont je terugkeren. God had de gebeden verhoord! En thans? Ternauwernood 1 jaar na de bevrijding staan wij aan zijn groeve. Een maagkwaal, nauwelijks onderkend, brak in één week zijn leven af. Bevrijd, maar nu in de zin van Romeinen 8, als overwinnaar; als martelaar van Christus is hij heengegaan. Ook hij heeft toch nog zijn leven moeten offeren voor de bevrijding van zijn land, maar hij mocht heengaan, verzekerd zijnde, dat noch dood noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, zijn en onzen Heere. En zo kon hij rustig heengaan! En wij, wij staan hier met haar, die met haar 2 kindert jes eenzaam achterblijft. Het is moeilijk om de grote Wijsheid, het hoognodige van Gods ingrijpen in te zien. Het is zo smartelijk. Waarom en waartoe? Hij antwoordt daarop niet. Nog niet. En. het is ook niet nodig. Hij zegt het ons door Zijn Apostel: Mijn Genade is U genoeg! En wij moeten en mogen weer verder gaan, stil en vertrouwend als een kind in afwachting van Gods Wil. Zoveel mochten we van Cor nog verwachten, maar God heeft het anders beslist. Treur niet om hem, als degenen, die geen hope hebben, maar geloof, Mw. de Rooy, dat hij U voorgaat, daarheen, waar een blijdschap en een vreugde heerst, die alle verstand te boven gaat. Hoe trots was Cok, toen hij na zijn bevrijding bemerkte, dat zijn vrouw het werk yan hem had voortgezet, dat zij dankbaar had meegeholpen in een gedeelte van het ondergrondse verzet. 
Zijn leven was de kruisbanier in Gods handendragen. · · En laat ook jouw bede met opgeheven handen klimmen voor Gods heilig aangezicht, als reukwerk voor Hem toegericht, als offers, die des avonds branden. En dan zal God ook jou rijke vertroosting geven in deze smart. Jou en je kindert jes!" Als laatste spreker sprak Ds. Kruyswijk, Geref. Pred. te A' dam over dé breuk op breuk, welke steeds weer de achtergrond in het leven van de ouderlijke familie en ook nu weer in het leven van dit jonge gezin was. Telkens weer brak het leven, steeds weer kwam er een diepgaande wijziging in hun leven. Opleiding tot onderwijzer, ambtenaar, onderduiker, illegaal werker,.telkens diep ingrijpende. gebeurtenissen. Het begin van zijn huwelijk overschaduwd door de oorlog, daarna de breuk door .zijn arrestatie. Maar onze broeder mocht als verlost zondaar heengaan. Wij staan zo dicht hierbij en toch -zo ver er van af. En wij willen dicht bij elkaar staan en wij moeten ons duid�lijk rekenschap geven voor Gods aangezicht, van dit tragische 

I gebeuren. Het dringt ons allen, ieder van deze brede schare hier, opnieuw onszelf voor den 
I

Heere te vinden. Hij eindigde met het verzoek om de familiepsalm van de fam. de Rooy, Ps. 89 : 7 te zingen. Onder het spelen van het "Onze Vader" werd de baar naar buiten gedragen. Aan het graf werd de Geloofsbelijdenis en het "Onze Vader" gezegd, waarna de oudste broer met enige woorden dankte voor aller aanwezigheid, waarin de liefde tot zijn broer en diens gezin mocht blijken. Ontroerd en diep bewogen werd zo af-scheid genomen van hem, die zijn leven gaf. Terar, dum prosim. Rom. 8 :  31-39. 
]. DEN TURK. 



... . het Rijksinkoopbureau te Den Haag dezer da
gen zijn 25-jarig bestaan heeft gevierd; 
... . ter gelegenheid hiervan een receptie werd ge
houden te Scheveningen; 

... . op deze receptie een bloemenschat van naar 
schatting f 20.000.- is aangeboden; 

.. .. dit geld beter besteed had kunnen worden 
aan liefdadigheidsdoeleinden; 
.... wij - geleerd van deze "geldsmijterij" - voor
stellen, voortaan t.g.v. feesten en recepties geen 
geld meer aan bloemen uit te geven, doch dit geld 
geheel of gedeeltelijk te schenken aan de Stich
tiRg 1940-43; 

. . . . intekenlijsten voor onze voorloper "Den vijand 
wederstaan" gratis op aanvrage zijn te verkrijgen 
bij de Adm. van De Zwerver, Prins Hendrikkade 
152, Amsterdam. 

. ..... in de oorlogs-Meidagen van 1940 Hotel "Via
nen" te Vianen - waarover enige weken geleden 
"Wist U dat's" geschreven werden - reeds een 
afdeling Artillerie, die óp was van het vechtea en 
verplaatsen, weigerde te laven, zodat ook deze sol-
daten zichzelf bedienden ..... . 

. . .... het ons niet zou verwonderen, dat - gezien 
zijn gedragingen van onlangs - de eigenaar van 
dit hotel in 1940 en 1946 dezelfde was en dat hij 
zich tijdens de bezetting misschien wel - volgem; 
eigen zeggen - zeer goed gedragen zal hebben, 
althans in het laven van soldaten ..... . 

. . . . .,Wist U dat?'s" nog steeds welkom zijn en 
dat iedere lezer kan meewerken, deze rubriek tot 
een aantrekkelijke en actuele te maken? ... . 

Wie kan opheldering geven? 
VUGHTSE GEVANGENEN ONTSNAPTEN 

IN GAMELLEN. 

Tijdens een interview voor he.t gedenkboek werd mij door 

den heer Batist het volgende medegedeeld: 
In 1943 was ik in de buurt van Vught, om daar eens de 

boel te bekijken. Hier was echter niet veel te doen, want 

er be.stond weinig kans, dat ui.t dit kamp ook maar iemand 

kon ontsnappen. 

Ja toch. ik heb daar iemand ontmoet. die het wel presteerde. 

Het was een boer. die in gamellen eten naar het kamp Vught 

bracht. Ik knoopte een gesprek met hem aan. Hij scheen me 

al spoedig te. vertrouwen, wat mij achteraf nog altijd een 

raadsel is. Je kon immers niemand vertrouwen. Maar uitein

delijk vertelde hij. dat het eten brengen niets was; maar 

waar bij mee terug kwam. dat was veel mooier. Ik zei tegea 

hem: .. Dat zal wel wat wezen 
..

. 

Ik wachtte tot hij terugkwam. Toen keek ik mijn ogen ult. 

Een eind buiten het kamp stopte de boer en tilde drie ga

mellen van zijn wagen, opende de deksels en daar kwamen 

drie gevangenen in bun boeven·pakjes. bedekt met etensresten, 
uit de gamellen. 

De boer :scheen aJles voor elkaar te hebben, want hij' wees 

hun ieder een richting aan en die volgden ze. Ik heb nog 

enige dagen in de buurt van het kamp gezworven, in de hoop 

dat ik den boer nog eens zou ontmoeten, maar ik heb hem 

nooit weu gezien. U begrijpt echter. dat ik toch altijd nog 

nieuwsgierig ben, hoe het met den boer en de drie gevan

genen is afgelopen. Wie kan opheldering in deze zaak geven? 

G. v. d. HART. 

. WIE KAN 
INLICETINGEN VERSCEAFFEN? . 

.• 1 ,,, . . 
700 Bernhard Ludwig 

Mons houwer (roep-
naam Ben) geb. 16 
Aug. 1921 te A'dam. 
In Nov. '43 werkzaam 
geweest bij de P.Z.V., 
Bergstraat 8, Amers
foort, daar in die 
maand gepakt als on
derduiker, · en naar 
Utrecht vervoerd. Van
daar op 4 Dec. '43 
naar Amersfoort, Laan 
1914, tot Sept. '44. Dan 
naar kamp te Huzum (b.d. Deense grens) tot 
Dec. '44. Na 14 dagen kamp Neuengamme op 
transp. naar Wansleben bij Halle, waar hij 
ziek aankwam. Op 12 April '45 bevrijd door 
de Amerik. Later werd deze plaats door Rus
sen bezet. Was bij zijn bevrijding nog in leven . 

701 Boschman, gew. hebb. Vlietsend, Krommenie, 
werd 19 Nov. '42 gearrest., naar Amsterdam 
vervoerd. Vandaar via Vught naar Sachsen
hausen. Nadien nooit meer iets gehoord. 

702 Bernardus Sonies, geb . 
8 Mei 1916 te Gro
ningen. Was agent van 
politie te A'dam. In

Oct. '43 te Amster
dam, waar hij ook 
woonde, door de S.D. 
gearrest., doorgest. n . 
Vught en op 29 Jan. 
'44 verder naar Ora
nienburg. Werkte daar 
in de Henkelfabr. met 
als letter P en is ver
moed. doorgezonden n. 
Poolse grens . 

703 Adrianus Abraham 
Eckman, geb. l Sept. 
'26 te Terneuzen, werd 
op 10 Nov. '44 gevor
derd en overgebr. naar 
Linge (Dtsl .). In Jan. 
'45 op transp. naar 
Wattenau. Daar ge
vlucht naar Duisburg. 
Is het laatst aan het 
werk geweest bij Raam 
(Duisburg). Werd daar 
14 dagen voor de cap. 
gewond in de borst en 
verv. naar hulpziekenhuis. Hieruit weggebr. 
naar onbestemde plaats en sindsdien nooit 
meer iets gehoord. 

704 Boelo Heert Pigchelaar, geb. 14 Aug. '17, 
won. te Zevenbergen. Eig. Touringcarbedr. In 
woonpl. gearr. op 5 Aug. '42. Volg. dag over
gebr. naar Breda en vandaar naar Haren. 
Mrt. '43 naar Utrecht, Gansstr. Sept. '43 via 
Amersfoort naar Natzweiler. Sept. '44 naar 
Dachau en in Dec. '44 naar Nordhausen, 
waarsch. via Buchenwalde. Is aldaar overl. 
29 Mrt. '45. 

OOK EEN VERZET( JE) t 

Het geschiedde in een treln·coupé in Roemenië gedurende de 
oorlog. In die coupé zaten: een Duitse officier, een Roe
meense officier, een dame op jaren. een aardig meisje. 
De trein gaat door een tunnel. Diepe duisternis. De reizi" 
gers horen een kus. Dan een harde klap. De tunnel uit. Licht. 
Iedereen kijkt. De Duitse officier heeft een blauw oog. 

De dame denkt: .. Wat een a.atdig mei:i1je. Ze heeft hem er 
van langs gegeven''. Het mebje denkt: .. Gek, dat die Ouit.
ser die dame wilde kussen en mij niet.'• ..- De Duitser: .. Een 
handige Roemeen - hiJ geeft een kus en ik krijg een klap 
op mijn oog.·· ..- De Roemeen: .. Ik be.n een handige jongen: 
ik geef een kus Op de rug van mijn eis:,en hand; Ik sla een 
Duitser een blauw oog en niemand het.Et het in de gaten ..

. 

•• Elsevlcr" & weekblad'". 

* 
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 le · Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: ····-····--.......... ----·-··-· .. ·····--

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LJCP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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ADVERTENTIES 

Wilt U brieven op advertenties, met vermelding Yin Kt 
nummer op de envelop, uitsluitend zendt;n aam Bure.ov. 

"De Zwerver", Nic. Witae:nstraat 21, Am.sterdaa ... c.t 
De brieven worden onge:opc.ad doorgestuurd, gdieve du.a 
g•en berid,te11 voor redactie of adndniatratle erbij in 
te olwten. 

RIGT HOFSTRA (Lou) 
en 

HANS J. SIJSES 

geven bij dezen, ook namens wederzijdse 
ouders, kennis van hun voorgenomen hu
welijk. De voltrekking vindt per volmacht 
plaats op de 19de Augustus 1946 om drie 
uur ten stadhuize der gemeente Leeuwar
den. 

Leeuwarden, Roekstraat 7. 
Batavia (C.), Dep. -Waterstaat en Verkeer, 
Molenvliet Oost 2. 

Toekomstig adres: Molenvliet West 5, 
Batavia (C.). 

E. A. BOONZAJER FLAES (Ewoud) 
en 

E. B. LEENDERS 

geven kennis van hun voorgenomen huwe
lijk, waarvan de voltrekking zal plaats
vinden op Woensdag 4 September a.s. om 
9.30 uur te Amsterdam. 

20 Augustus 1946. 

Zeist, Prof. Lorentzlaan 83. 
Amsterdam, Berkelstraat 21 !II. 

Toek. adres: Prof. Lorentzlaan 83, Zeist. 

Geen receptie. 

Met dankbaarheid geven wij kennis van de 
geboorte van onzen zoon 

GERNANDUS KRIJN GUISSEPPINO. 

G. Schreuder.
J. Schreuder-Hamelink.

Terneuzen, 6 Augustus 1946. 
Axelsestraat 137. 

Op 6 Augustus werden we door God goe . 
heid verblijd met de geboorte van ons 
dochtertje en zusje, die we noemden 

JACOMIEN. 

R. KLOEK.
G. KLOEK-TER HORST.
GEESJE.
GRIETJE.
JOHANNE-HERMINE.

Enschede, Bloemendaalsestraat 36. 

V e r l o o f d :

HAN TEN HOOPE 
en 

PIETER RAENDAAL. 

Edam, 12 Augustus 1946. 
Edam, Voorhaven 168. 
Budel-Dorpplein, Hamontstraat 53. 

Oud-Districtleider van de L.O. in de prov. 
Groningen wil graag vertegenwoordiger 
worden. Wie wil hem helpen aan relaties; 
Prima refer. aanwezig. Br. onder no. 235 
bur. v. d. bl. 

Oud K.P.-er, lid der G.O.I.W., met goede ge
tuigen, gehuwd, 2 kinderen, zag zich gaarne 
geplaatst als 

JACHTOPZICHTER, 

boswachter o.i.d. Goed op de :i-oogte van 
jachtvelden, klemmen e.d. In bezit rijbewijs 
A en B. Br. no. 233 bur. v. d. bi. 

Drie koeriersters, thans werkzaam als be
waaksters in Interneringskamp zagen 
zich gaarne geplaatst als kjnderverzorgster 
voor oorlogspleegkinderen. Br. onder no. 
234 bur. v. d. bl. 

Wie wil de afd. Gedenkboek van ons C.B. 
te Amsterdam een 

SCHRIJFMACHINE 

verkopen, verhuren of lenen? We zijn drin
gend hierom verlegen. 

ei 
.. 
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lANDRUKE ORQ'ANIIATI' VOOR 

MUlP AAN_ ONDERDUIKERS 

W il'mina van Na�souwe
Ben ik van Dietschen bloed 
Het vaderland getrouwe 
Blijf ik tot in den dood. 
Princesse van Oranje 
Ben ik, vrij, onverveerd, 

, 't Bewind van 't oud Germanje 
Heb ik altijd geëerd. 

In vree met elk te leven 
Heb ik altijd getracht, 
Nochtans ben ik verdreven 
Om land, om luid gebracht, 
Maar God zal mij regeren 
Als een goed instrument, 
Dat zal wederkeren 
In mijnen regiment. 

:1
. 

Laat vreemd geweld ons drukken· 
En neerslaan, wat weerstreeft, 
Toch kan 't mij niet ontrukken, 
Wat diep in 't harte leeft; 
Dat is de liefd' en trouwe 
Door mijn geslacht verpand, 
Wat kwaad de vijand brouwe 
Aan 't dierbaar vaderland. 

Het stormgetij moog' wassen, 
De golven mogen woên, 

, De vuurmond moge bassen 
En alles daav'ren doen; 
Toch schrijf ik op mijn vane, 
Ontplooit op Britse ree, 
Hoort toe, mijn onderdanen: 
't Aloud "JE MAINTIENDRAI". 
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En waar mij God moog' leiden, 
Hoe lang mijn zwerftocht duur', 
'k Blijf niettemin verbeiden, 
Het blij bevrijdingsuur. 
Eens fclinkt .,,Oranje boven" 
Weer uit der mijnen mond, 
Dan zal ons dan,klied loven, 
Hem, die verlossing zond . 

. j& 

Langs onbegrepen wegen, 
Voert vdak der volk'ren lot, 
Maar 't eind wordt immer zegen, 
Waar 't biddend klimt tot God. 
Laat dan de Hee, maar waken, 
't Is wijsheid, wat Hij doet, 
Zo zal hij alles maken, 
Dat g' u verwond'ren moet. 
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Met al hun dapper vechten, 
Met al hun stout lawijt, 
Zij zullen ons niet knechten 
De machten van deez' tijd; 
Tenzij het Woord des Zwijgers, 
Moedwillig werd verzaakt : 
'k Heb met den Heer der Heeren,. 
Een vast verbond gemaakt. 

Ik wek U op te blijven 
Vertrouwen 't allen stond, 
Dan zullen wij verdrijven, 
Die nu ons hart doorwond, 
God zal 't ons doen gelukken 
Op zijn bepaalde tijd, 
Zijn hand zal ons ontrukken 
van 's vijands macht en nijd. 

Na '(zuur zal ons verblijden 
Het zeer begeerde zoet, 

. G�louterd door het lijden, 
Zien wij het einde goed. 

'Ik k�èr dan tot u weder, 
Wat lijkt die toekomst schoon, 
En 'k leg dan met U neder 
Mijn danklied voor Gods troon. 

Aan u, mijn onderdanen, 
Mijn vo,rstelijk saluut, 
Totdat mijn Leeuw verdrijve 
Der Na.z(s attribuut. 
Straks wijken 's vijands horden, 
Straks zwijgt het droef geween, 
Als 't weer zal zijn geworden: 
ORANJE EN NEEIJ...LAND: EEN. 

Gedicht "3, Augustus 1940". - Uit "Climax'', Uite.: ,,](aJ,'On," 'Barendrecht l, O. 



JODEN 1ÈN NEDERLANDERS 7 
Door de onenigheid, ontstaan over de Joodse oorlogspleegkinderen, zijn vele pennen weer 
in beweging gebracht over dit en andere Joodse problemen. De "Ochtendpost" van 3 Aug. 
wijdt aan de O.P.K.'s een hoofdartikel. Het is naar aanleiding van die beschouwing en 
van een ingezonden stuk in hetzelfde nummer van. de "Ochtendpost", dat ook wij dit 
vuurtje - zij het node - moeten oprakelen. Het hangt hier ten nauwste samen met het zijn of 
niet-zijn van het antisem.ietisme. In grote lijnen kunnen we met genoemd hoofdartikel vol
komen instemmen. In tegenstelling daarmee moeten we het ingezondene geheel en met 
afschuw verwerpen. Dit zal in de loop van deze uiteenzetting blijken. 
Het gaat hier in de eerste plaats, om de oorlogswezen, die door geboorte Jood zijn, goede 
mensen in de maatschappij te maken. Wat er verder voor belangetjes bij te pas komen is 
sle-::hls onbeduidende bijzaak. En men kan nu eenmaal geen goede mensen opkweken in 
een voor hun karakter minder geschikt milieu. 
Wanneer men dit feit doorlopend recht voor ogen houdt, wordt het volkomen onbegrijpe
lijk, waarom een kleine groep Joden - die toch ook beweren het beste met deze kinderen 
vóór te hebben - zo nadrukkelijk die jeugd in hun kringen wensen te zien opgenomen. 
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk te distilleren uit de ingezonden brief aan de 
"Ochtendpost", afkomstig van den heer M. de Vries uit Haarlem, die het volgende durft 
te schrijven: 

,,De Zionisten, en dat zijn er Goddank een massa, beschouwen zich niet meer als Neder
landers. De Joodse jeugd vooral, bereidt zich voor op emigratie en ik zal de dag zegenen, 
waarop ik kan zeggen, dat ik Jood in een Joods land zal zijn." 

Ziehier de grondoorzaak van het meeste antisemietisme, van de onaangenaamheden over 
die oorlogsslachtoffertjes bovendien, die momenteel helaas zo actueel zijn in ons ver
dorven land. 
Zouden wij de - ook nu weer met veel élan gevoerde - propaganda van de Zionisten 
(liberaal) en Mizrachisten (orthodox) moeten geloven, dan staat het merendeel van de 
Nederlandse Joden achter hun ideën. De meesten van het schamele aantal gespaarden zou 
dus naar Palestina willen en een eigen Joodse staat willen vormen in een land, waar groter 
antisemietisme heerst dan ergens anders. Bovendien zouden ze dan nog de kinderen van 
anderen in hun onderneming willen meeslepen. 
Of dit stichten van een Joodse staat op redelijke grootte mogelijk is, komt in dit artikel 
niet aan de orde. Of er in andere landen net zo over gedacht wordt als hier in Nederland, 
kunnen wij tevens buiten beschouwing laten. Zo ook hoeveel Joden zich wèl in een ander 
land willen vestigen, maar niet in Palestina. Wij richten ons Îiier slechts op dat ene punt: 
,,Hoe komen de oorlogspleegkinderen, buiten alle Joodse (en ook niet-Joodse) partij-poli
tiek om, op de voor hen meest geschikte opvoedingsplaats?" 
Dat de partij-politiek hier een grote en lelijke rol speelt, is buiten twijfel. Van verschil
lende kanten poogt men de kinderen, die naderhand zielt jes kunnen betekenen, naar zich 
toe te halen, zonder daarbij te onäerzoeken, wat de ouders gedaan zouden hebben, als zij de 
hel van Polen hadden overleefd. 
Laten we hier eerst de toestand van de enkele duizenden nog in on� land aanwezige Joden 
bezien. Hierbij moeten we vooropstellen, dat de stem van de, soms nog zeer nationaal
Duits voelende geëmigreerde Joden in deze specifiek Nederlandse zaak niet kan meetellen. 
Van de Nederlandse Joden dan is een deel gemengd gehuwd of z.g. half-Jood. Een enkele 
uitzondering daargelaten interesseren zich nog slechts weinigen van deze mensen voor 
het Jodendom, behalve op de tijdstippen, dat ze last van h� Jood-zijn ondervinden. 
Een tweede categorie bestaat uit orthodoxe Israëlieten, die zich slechts in de zaak van de 
Joodse O.P.K.'s mengen, om hen meer de religieuze kant uit te kunnen sturen. Een klein 
onderdeel van hen wil uit religieuze overwegingen naar Palestina (Aghoedisten), een ander 
klein deel is Mizrachist (orthodox Zionist). 
Dan krijgen we de laatste groep: De liberale Joden. Zij zijn in twee grote delen tJ splitsen, 
n.l. de Zionisten (dus de liberalen, die uitsluitend uit "ras"-overwegingen naar het Beloofde
Land willen) en de lieden, die slechts Jood door hun geboorte zijn en zich rtergens meer
om bekommeren. Dit laatste deel vormt, tegenover de andere genoemde groepen, het' over
grote deel van het Nederlandse Jodendom. Zij zijn het, die zich onbewust of willens en
wetens assimileren, die zich zelden of nooit bezig houden met de aangelegenheden van hun
.,ras", althans niet méér dan zij met enig ander probleem van deze na-oorlogse tijd doen.
Slechts door de enthousiaste, soms persoonlijke en vaak grootopgezette propaganda van de
Zionisten lijkt het den buitenstaander, alsof zij dè mening van de Nederlandse Joden ver
kondigen.
Het onverschillige deel is het pok, dat zich het minst met de Joodse 0.P.K.'s bemoeit.
Deze Joden zijn het,' die opgaan in de dagelijkse gebeurtenissen, min of meer dankbaarheid
voelen of betonen voor de hen door hun ,.arische" landgenoten verleende hulp, en zich
verder om Joodse za1<:en niet druk maken.
Waar de Commissie O.P.K. dus de meeste tegenstand van ondervindt zijn dus: a. �e ortho
doxe Joden, die willen, dat zoveel mogelijk oorlogswezen in Joods milieu worden opgevoed I 

en daar in de godsdienstig Joodse richting worden ey:leid; b. de Mizrachisten en Zionisten,
die de kinderen ook in Joodse gezinnen willen zien opgenomen, om hen, door het hun daar
bijgebrachte Joodse bewustzijn, naderhand te kunnen omwerken in haar Joods-politieke
richting. De verdere moeilijkheden-veroorzakende elementen bestaan uit verre of nabije
bloedverwanten, die, hetzij uit materieel belang, hetzij uit werkelijke liefde voor het ver
wante kind, aanspraken maken op de verdere opvoeding en huisvesting. Hen vindt men
onder alle genoemde groepen.
Hoe het standpunt van ieder weldenkend mens, Jood of niet-Jood, behoort te zijn, schreven
wij in de aanvang van deze beschouwing. Dat mensen als de heer De Vries dingen, als zo
even geciteerd, durven beweren in een land, waar hij door de grote massa in haar midden
is opgenomen en in de bezettings jaren werd verdedigd, mag geen gewicht in de schaal
leggen bij de beoordeling van het verdere welzijn der O.P.K.'s. Als men het slechts over
de beginselen eens is, komt men door overleg en gegronde kennis van maatschappelijk
werk ook wel tot een, voor de kinderen, goed resultaat, zonder eigen denkbeelden geheel
te hebben opgegeven. ' 
Een kleine groep met een grote mond, die door haar groter mogelijkheden (vrijwel de gehele
Joodse pers is in haar handen) een zo subtiele zaak als de Joodse oorlogspleegkinderen
ten eigen voordele wil aanwenden, verdient geen officiële stem in het capittel te hebben.
Dat zij door deze werkwijze bovendien nog de zaken voor het overgrote, goedwillende deel
van de Nederlandse Joden verknoeit en de algemene stemming ten nadele van deze men
sen doet omslaan, mag misdadig genoemd worden. Wanneer nu in de "Ochtendpost" een
foto voorkomt van een antisemietische aankondiging van een verdwijnend Amsterdams
café, dan mogen we dit symptoom niet alleen op rekening van de Duitsers of van onbenul
ligheid schrijven, maar dan moeten wij dat tevens verwijten aan de mensen, die deze boe
merang he.bben uitgeworpen.
Moge een ieder, die deze beschouwing leest, ervan overtuigd zijn, dat "ale Joden", op
enkele uitzonderingen na, zich in de eerste plaats Nederlanders voelen, al dan niet met een
Joodse godsdien;t, en dat zij de achtergebleven kinderen van hun naar Polen gedeporteerde
,,ras" -genoten in hun richting wensen te zien opgevoed.
Men moet slechts goed realiseren, dat dit de mening is van Nederlandse Joden, dus van
hen, die ten allen tijde �'J de eerste plaats het lands- en volksbelang voor ogen hebben.
En dit zijn over het alg"-.rieen de Joden, die geen antisemietisme veroorzaken; de mensen
dus ook, die zonder partijbelang voor de O.P.K.'.s het normaal-menselijke standpunt zullen
innemen. Zij zijn het ook, die niet zouden willen beweret!, dat er Joden èn Nederlanders
bestaan. Moge ons volk uiteindelijk en spoedig inzien, dat slechts de in dit artikel geuite
conclusies niet alleen een redelijke en snelle oplossing van de Joodse O.P.K.-problemen
zullen geven, maar ook de behandeling van andere Joodse belangen in een goede geest
kan bespoedigen. P. D.
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Kappie Marie, een held uit de 
ondergrondse beweging, door 
M. v. d. Staal, uitg.: H. A.
van Bottenburg, Amsterdam.

* 

De schrijver van "Kappie Marie" kon
digt ons zijn boek aan als een verhaal 
van de lotgevallen van een KP-leider, 
die anoniem wenst te blijven, wiens 
naam, zoowel als die van zijn mede
werkers, veranderd is en wiens opera
tie-terrein niet wordt aangeduid. Dat 
heeft veel sympathieks, vooral omdat 
hij niet dan aarzelend toestemming gaf 
dit boek te publièeeren. Daardoor 
wordt voorkomen, dat de held van het 
verhaal onmiddellijk in eigen omge
ving be jubeld en vereerd wordt. Toch 
geloyen wij, dat daaraan op de duur 
ook op deze wijze niet is te ontkomen. 
Een kleine schare van ingewijden ont
dekt toch, op wien het boek betrekking 
heeft en dan is zulks al spoedig be
kend. Daarom geloven wij, dat het 
juister is dergelijke verhalen, welke 

een zo uitgesproken persoonlijk karak
ter dragen, eerst te publiceren na 
iemands dood. 

Wij zijn er fier op te mogen zeggen, 
dat het overgrote deel der werkelijke 
verzetsmensen er niets voor ,voelt met 
eèn onzichtbaar kroontje op het hoofd 
door dit ondermaanse te dwalen. En 
wij zijn erg bang, dat het hier en daar 
toch die kant uitgàat. 

Wat nu de waardeering van v. d. 
Staal's werk betreft: wij zijn dankbaar 
hier een boek te vinden, dat zoveel 
recht doet aan de geest, waaruit ons 
verzet geboren werd. Daarvoor zijn wij 
erkentelijk, al blijkt te weinig, dat dit 
werk gedragen werd door een wijd
vertakte landelijke organisatie, welke 
deze zelfde beginselen uitdroeg. Het 
niet bekend zijn met dit landelijk ver
�and en de ontwikkeling der organisa
tie op bepaalde tijdstippen doet den 
schrijver wel eens on juistheden zeggen. 
Volkomen onjuist is het, wanneer hij
in de periode van de eerste hulp aan 
Joden spreekt van hecht georganiseer
de verzetsgroepen met speciale taken, 
(P.B.-veranderingen, contra-spionnage, 
Knokploegen, die mensen uit de handen 
der SD halen, enz.) samenwerkend in 
een organisatie, die je "Ons Binnen
lands Front" zoudt kunnen noemen. 
Daar grijpt de schrijver naar een toe
stand, welke eerst veel later ontstond. 
Zo zijn er nog enkele dingen, die wij 
gaarne historisch juister hadden willen 
zien. In hoeverre de weergegeven per
soonlijke ervaringen van "Kappie �a
rie" juist zijn kunnen wij niet beoorde
len. Vast staat voor ons, dat ze waar 
zouden kunnen zijn. Het beeld van het 
ondergronds verzet, zoals v. d. Staal 
het schildert, is naar onze mening gro
tendeels goed getroffen. Gezien de 
geestelijke strekking van dit boek moe
ten wi_j aannemen, dat Kappie Marie 
iemand uit onze organisatie is. Daarom 
blijven wij het jammer vinden, dat dit 
boek niet sterker op het organisatiewerk 
inplaats van op het persoonlijk leven 
van een bepaalden figuur georiënteerd 
is. Dat het inmiddels velen eên juister 
inzicht zal bieden in de motieven van 
ons werk, achten wij verheuirend. Daar
voor zijn wij den schrijver dan ook zeer 
erkentelijk: De schrijver zegt geen let
terkundig product te hebben beoogd. Hij 
wilde hèn eren, die de goede strijd stre
den. Het moge dan geen uitblinker in 
de literatuur zijn, literair verantwoord 
mogen wij het toch zeker wel noemen. 

AD. 
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Voorburg, 19 Juni 1946. 

Op Vrijdag, 7 Juni 1946, mocht ik op Schiphol 
twintig Nederlanders met stralende gezichten de 
hand drukken, voordat zij in de Skymaster stap
ten, die hen naar Genève ging brengen, op weg 
naar de Zwitserse bergen. Hieronder telden wij 
den arts van het gezelschap, alsmede den chef 
vervoer v. h. Europ. Bedr. der K.L.M., die zich 
vol vuur heeft ingezet om te bewerkstelligen dat, 
ondanks de zeer korte voorbereiding in een re
cordtijd-organisatie, voor vermoeide en over
spannen mensen vier schroeven konden draaien! 
Aan deze "vlucht naar de vrijheid" hebben wij
weinig ruchtbaarheid willen geven om geen grote 
toeloop te ontketenen naar K.L.M. en Ministeries, 
door klagende lieden, die "geholpen" willen wor
den. 
Doch daar van alle zijden zoveel belangstelling 
zich openbaart, voel ik mij toch een beet je ver
plicht om een en ander even op een persoonlijke 
manier toe te lichten. 
In de allereerste plaats geldt het hier geen "vijf
voor twaalf-strijders", noch na-oorlogse illegalen 
of zelfs ex-politieke gevangenen zonder meer, 
doch onomkoopbare, stille werkers met èen te 
controleren staat van dienst (de meesten begon
nen vóór 1942); bijna allen hebben door het ver
zetswerk gevangen gezeten na verraden te zijn en 
werden door hun medewerkers eigenlijk niet meer 
terugverwacht. Allen hebben ook bij de zwaarste 

· verhoren gezwegen. Deze mern,en zijn als het ware
uit de dood herrezen en wekken geen medelijden,
doch veeleer onze bewondering op. Zij zijn ge
kozen uit diverse delen der bevolking, uit ver
schillende vroegere verzetsformaties, (sabotage
groepen, radiodienst, onderduikorganisaties etc.)
,,ergens in Nederland" en zij staan boven poli
tieke of godsdienstige twisten: Liberaal; Socialist,

· Calvinist, Communist, Katholiek, N. Hervormd
e.a. zijn in dit bonte gezelschap vertegenwoordigd.
Ik weet, hoe de enkeling in tijden van nood steeds
opnieuw goed en bloed heeft ingezet voor hulp
aan onderdrukten, zonder onderscheid van rich
ting, rang of stand en dag en nacht in ontbering
en gevaren doorbracht, al zwoegend, torsend,
zuchtend in zweet en vaak in bloed, vechtend
voor Recht en Vrede, voor zijn geloof in een
God, in een hoog ideaal, in een menswaardÎger 
samenleving. En na deze oorlog hebben de mees
ten der overlevenden uit het kleine, naamloze
regiment je der onbekende vrijheidsstrijders het
vertrouwen in deze maatschappij verloren.
Terwijl van denzelfden enkeling in tijden van
gevaar en van nood de stuwkracht · uitging, ter
handhaving van ons Nederlands volksbestaan,
werd hij omstreeks en na de Duitse capitulatie
systematisch op alle manieren zo veel mogelijk
uitgeschakeld door lieden, die zichzelf belangrij
ker achten dan het leven zelf. . . . Dat deze enke
ling zich niet met ellebogen naar voren wringt 
is te begrijpen, maar als wij niet van hun dien
sten gebruik weten te maken, dan deugen wij 
zelf zeker niet. Doch iedere psychiater weet, dat 
iemand, die jaren lang zenuwslopend werk heeft 
verricht onder de benauwendste omstandigheden 
toch wel noodgedwongen eindelijk :giinstens enige 
weken helemaal "d'r uit" moet om weer zichzelf
te worden. Wij hopen van harte, dat aan dit psy
chische feit iefs meer aandacht kan worden be
steed. 
Reeds in 1942 en later in duistere dagen sprak 
ik met stille strijders en vogelvrijen over hoge ... 
bergen, helder blauwe luchten, vrede en vrijheid 
in het land, waar ik ben grootgebracht. Er werd 
toen overwogen, dat wij niet mochten vluchten, 
niet mochten deserteren; Joden en piloten wer
den langs "ondergrondse" wegen door onze eigen 
mensen naar Zwitserland of Engeland gelood<d. 
Wij moesten blijven, dat hebben wij zelf verko
zen. Reeds in 1942 heb ik beloofd dat, mocht :k 
.,het halen", ik na de oorlog niet zou rusten, 
voordat enigen der. overgebleven onomkoopbaren 
zichzelf in de Zwitserse bergen zouden kunnen 
terugvinden. 
Helaas zijn de meesten gearresteerd, doodgescho
ten of vlak vóór de capitulatie bezweken in de 
strafkampen, anderen werden doodgemarteld, op
gehangen of als honden neergeschoten. 
Wij zijn aanwezig geweest bij het opgraven van 
stoffelijke overschotten: ingeslagen schedels, ge
broken ledematen .... 
.. Zo gingen er zo velen", hoort men vaak zeggen. 
Neen, de onbekende ridders, die in alle stilte voor 
Recht en Vrede en voor hun idealen vochten 
waren niet talrijk en de meesten hunner zijn nu 
doo�l. - Vele doden zijn geëerd. 
Vonge maand trof ik in zijn vergeten hoekje 
een der overlevenden aan: ,,Wij komen toch niet 
in Zwitserland. Zonder collaboratie en zwart geld 
kan een gewoon mens zich die uitgaven niet ver
oorloven - en dan dubbel, want zonder mijn 

vrouw ga ik niet. Zij heeft het in de oorlog nog 
zwaarder gehad dan ik. . . . Zij heeft ook hard 
gewerkt en toen: huiszoeking, arrestatie, vernJor 
en nog eens verhoor en )loe. . . . maar zij he...ft 
gezwegen. - Niemand, die dat begrijpt en uu 
wordt je zelfs weer opnieuw in een hoek gt· 
trapt! 
,,Gesneuveld: geëerd! 
"Overlevend?! - Geweerd .... " - zo sprak 
deze vriend. 
En dat voor mensen, die voor anderen alles te 
voorschijn wisten te toveren en alles konden be
reiken wat moest. 
Sommigen van hen zijn door de oorlog alles kwijt 
geraakt, maar klagèn niet. Zij zijn echter vooral 
geestelijk meer vermoeid. 
Om hun weer vertrouwen te geven in de Maat
schappij hadden zij dus een rustkuur nodig in e<'n 
totaal andere omgeving, zo ook de enkelen rEe 
ik op het oog had; maar daar moest geld voor 
zijn en het was er niet. 
Al� Îk bij liefdadigheidsinstellingen had aange
klopt, zou geen der oude getrouwen iets hebben 
aangenomen. 
Na Mei 1945 zou Landelijke Leiding van Dit en 
Landelijke Leiding van' Dat voor dergelijke reizen 
zorgen, doch achteraf schenen ze geen mogelijk
he�en te k�0

nnen scheppen voor niet-,,Landelijke 
Leiders .... 
In 1946 heb ik overal getracht mijn licht op te 
steken, totdat vorige maand 9nze Zwitserse 
vrienden van het Internationale Rode Kruis op
perden: ,,Wend je toch tot jullie eigen Regering, 
dat doen wij ook in dergelijke gevallen en dat komt 
dan altijd terecht. 
De Nederlandse Regering is toch zeker op de 
hoogte van de echte Résistance en kent immers 
de mensen?" 
Zo werd ik van het Departement van Finan
ciën gestuurd naar Sociale Zaken n jawel, zo
als de Zwitser zeide gebeurde: 
De Minister van Sociale Zaken, Z. Ex. Drees is 
op de hoogte van het verzet in oorlogstijd en kent 
het werk van de meesten der voorgestelde deel
nemers aan de Zwitserse ontspanningsreis. Ter
stond was Zijne Excellentie bereid zijn medewer
kingte verlenen, door op bescheiden schaal het 
financiële vraagstuk betreffende de verblijfkosten 
op te lossen. Deze blijk van medeleven en begrip 
gaf weer verse moed en hoop. 
Toen zat ik nog met het grote probleem: ver
voer en reiskosten. En onderwijl ontving ik brief 
na brief uit Zwitserland. 
"Waar blijven toch de twintig résistants, alles is 
nu gereed en na eind Juni is het chalet de ge
hele zomer bezet. Nu is het hier zo mooi!" 
De meeste mensen konden zich niets extra's per
mitteren. Een der jonge huisvaders had gewetens
bezwaren om zelf met vacantie te gaan, terwijl zijn 
wederhelft - die mét hem drie oorlogs jaren als 
mede-vogelvrije steeds werd opge jaagd, - met 
de baby van amper drie weken immers thuis moest 
blijven: een lange treinreis was uitgesloten . 
De moeilijkheden schenen onoverkomelijk, doch 
mijn geloof in sprook jesachtige gebeurtenissen en 
fantastische mogelijkheden is mij nog steeds uit 
mijn kinder jaren bijgebleven. 
Een sprook je werd werkelijkheid ... ·.! 
Als een witte engel met vredesvleugels daalde de 
KLM op de grauwe, bloedgedrengde aarde neer 
en kwam tot ons met het spontane en vorstelijke 
aanbod om onder eigen vleugelen de vermoeide 
pelgrims pro Deo over en weer naar het beloof-

de bergland te vervoeren, met vrouw en baby van · 
den vroegeren kettingganger, - dit alles bij wijze 
van symbolische hulde aan de gehele ondergrond
se Verzetsbeweging, die in het zwarte tijdperk 
1940-'45 in Nederland vocht tegen de duistere 
machten. 
Hoewel het verzoek aan den Minister van Sociale 
Zaken op 23 Mei j.I. was ingediend en op dat 
moment nog niets gereed was, paspoorten noch 
visa, hebben ambtenaren van het Departement en 
employé's der KL,M, alsmede ambtenaren der di
verse plaatsen en dorpen waar paspoorten worden 
afgegeven, zich letterlijk uitgesloofd om in die 
zeer korte tijd alles te organiseren, teneinde deze 
reis te doen plaatsvinden. Men beschouwe dit alles 
als een erezaak. 
Nog even moet het volgende worden aangehaald: 
De meeste deelnemers kenden elkaar nog niet vóór 
h�n ontm.?etin_g op, Schiphol. Zij, die dit organi
seerden ZIJD met meegegaan en hebben noch van 
KLM, noch van deviezen geprofiteerd. Naar de 
uit Zwitserland ontvangen berichten luidden, is de
ze heterogene groep mensen even harmonisch en 
verdraagzaam ingesteld als tijdens de oorlog de 
door toevallige omstandigheden samengeraapte 
i�eàlist:;n van alle toonaarden elkaar op waar
dige WJJze aanvullen en elkaars innerlijke over
tuiging eerbiedigen. 
Op de�e 7de Juni is dus een bewijs geleverd, dat 
het stille, onbaatzuchtige verzetswerk tijdens de 
oorlog - dat tevens opbouwend werk inhield 
voor het heden en voor later - wel degelijk waar
dering vindt bij het gezonde deel van het Neder-
landse volk. 
Daarom willen wij allen - zij die deelnamen aan 
deze KLM vacantievlucht, zowel als wij, die 
achterbleven - als oud-strijders van het naamloze 
Nederlandse Regiment je 1940-'45, onze oprechte 
dank betuigen aan vorenbedoelde Nederlanders 
en autoriteiten, met name de Nederlandse Rege
r!.ng en de K LM, die gezamenlijk deze reis moge
hJk maakten en op deze sympathieke wijze hun 
waardering tot uitdrukking brachten voor de on
gekende offers �an onbekende mensen. 
Met vriendelijke groeten, 

Hoogachtend, 
w.g. E. POLDERVAART.
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Nog eenmaal zullen wij twee brieven pu
bliceren over de zaak "Clara". Hoewel
wij daarmee velen, die ons geschreven 
hebben de pas afsnijden, zal men het 
met ons eens zijn, dat ook aan deze dis
cussie eenmaal een eind moet komen. 

CLARA SCHONK KLARE WIJN. 

Het is me wonderlijk te moede, wanneer ik de critiek 
le�s. welke de redactie van "De Zwerver" uit ten 
opzichte van de rede van Clara. Ik heb na de bevrijding 
menige officiële of minder officiële herdenking bijge
woond, maar het is me nog nooit overkomen, dat men 
in de woorden, die men er sprak, zich niet eens uitliet 
over de wereld. welke ons thans omringt en welke, 
naar ik geloof. weinig gelijkenis zal vertonen, met die 
wefke onze gevallen vrienden zich hadden voorgesteld. 
Dat Clara dit op een wijze deed, die openlijker en dui
delijker was, dan die van welke hoge en officiële per
sonage, komt omdat deze eenvoudige vrouw een kind 
van het volk is. Omdat zij voor haar geestesogen de 
dui::cnden graven heeft gezien van onze dappere ge
sneuvelde illegale strijders. Zij heeft zich bij die her.
denking niet los kunnen maken van het diep teleur.
stellende beeld, dat een bevrijd Nederland ons thans 
te zien geeft. Corruptie en connectie overheersen het 
heilige recht. waarvoor wij eens hebben gestreden. Clara 
sprak de waarheid en zolang die gezegd wordt en door 
iemand gezegd durft te worden, is spreken goud, om" 
dat er al genoeg instanties en persorganen zijn, die de 
waarheid verzwijgen, bevreesd zijnde voor revolutionair 
aangezien te worden. Ik betreur het ten zeerste, dat de 
Redactie van "De Zwerver", die toch heel goed weet 
wat er zich in ons land afspeelt, haar rede afkeurt en 
becritiseert, terwijl ze toch zelf instemt met wat J. A. 
van Bennekom schreef { .. De Zwerver" 11 Mei 1946) n.l. 
"Ik wil voorop zetten, dat hun ontstemming ( die der 
oud-illegalen-De J.) meermalen volkomen begrijpelijk is'', 
Het is mij als schrijver en dichter dan ook volkomen 
onbegrijpelijk, hoe ze een gedicht van me kon publiceren, 
waarvan het laatste couplet luidt: 

Zullen al die stille graven straks gaan spreken 
wanneer het recht nog langer wordt verkracht? 
Het bloed opnieuw deez' aarde gaan doorweken 
nu het recht weer wijken moet voor macht? 

( .. De Zwerver" 20 Juli 1946). 

In wezen is dit eigenlijk precies hetzelfde wat Clara 
in haar rede betoogde; zij wees de feiten aan! Indien 
men meent. dat ze hierover op de herdenkinsgdag had 
moeten zwijgen, dan geloof ik, dat toch vele bezoekers 
naar huis waren gegaan met de gedachte, dat de eigen
lijke geest der L.K.P.'ers met de bevrijding plaats ge
maakt heeft voor doffe berusting. De felheid, en het 
laaiend enthousiasme van Clara zie ik als de onont
koombare reactie van een diepe ingetogenheid. lndien 
inderdaad het Nationaal-Socialisme en Fascisme bij en 
na de bevrijdng lamgeslagen ter aarde gelegen zouden 
hebben, had ik de rede van Clara hoogst ongepast en 
onnodig gevonden. Helaas, nu opnieuw het Nationaal.
Socialisme - al is het in een arldere vorm ...- de kop 
opsteekt en een bed�eiging betekent voor onze demo
cratische vrijheden en rechten, had ik op die herden.
kingsdag van een der sprekers of spreeksters niets anders 
verwacht te zullen horen. Ik kan, wanneer ik bladen 
als "Op Korte Golf" en "Strijdt'' lees, niet de ge
dachte van me afzetten, dat "De Zwerver" blind is 
voor de hedendaagse realiteit of zich overgeeft aan de 
zo zeer verheerlijkte berusting. 
Het is wel aardig en documentair misschien van veel 
waarde om verhandelingen en verslagen te publiceren 
over kraken en andere illegale werkzaamheden, maar 
men vergete niet, dat onze strijd nog niet ten einde is. 
Dat Clara niet denkt aan geheimzinnig gedoe, bewees 
wel haar. rede. Wanneer straks de 15.000 politieke delin
quenten on::e samenleving binnen zullen zwermen (voor 
wie naar het Koninklijke woord in deze maatschappij 
geen plaats meer zou zijn}, zal men ervaren, hoe juist 
de waarschuwingen en beweringen van Clara zijn 9.e.
weest. Indien ik als publicist "De Zwerver" een raad 
mag geven, dan is het deze: 
Tracht niet de illegaliteit te dwingen in de Calvinisti
sche levenssfeer, maar besef toch dat het zowel Gere.
formeerden als Socialisten waren, die schouder aan 
schouder streden tegen de barbaarse vijanden van onze 
democratie. De antithese-gedachte heeft in onze samen
leving al genoeg kwaad gesticht. 
Clara schonk klare wijn. Opdat men dit klaar en 
duidelijk besdfe. Herdenken is eren. Hoe zullen wij 
onze doden beter kunnen eren dan voort te bouwen 
op het fundament, dat zij met bloed en tranen hebben 
gelegd? En daarom zal er eerst nog heel wat puin 
geruimd moeten worden. Clara gaf het sein. En wij 
volgen! 

Rotterdam. HARM. DE JONG. 

Een enkèle opmerking. Deze briefschrij
ver had goed gedaan (en dit geldt ook 
voor vele anderen) eerst het vervolg 
van "o, Clara" af te wachten. Daarin

#Ouden zij het antwoord op vele van 
'hun vragen gevonden hebben. Dus nog 
eens: Het constateren van het fe.it is 
iets anders dan het geven van hoop in
zake de oplossing van de moeilijkheden 
rond dit feit . .,De Zwerver" is nooit blind 
ge\lfeest en is nog steeds niet blind voor 
de hedendaagse realiteit. Ze berust zelfs 
niet. Ze weigert álleen vuurwerk af te 
steken. 
De passage over de Calvinistische le
venssfeer zal wel op een vergissing be
rusten. Deze hele affaire heeft niets met 
Calvinisme te maken en evenmin met de 

�-·· 

nglirr komt door. ..
E theorie in het behandelen van onze 
nieuwe Colts· is juist geëindigd als er 
voetstappen de werf opkomen en regel
recht zich naar onze verblijfplaats rich
ten. 

't Is er in ieder geval maar een alleen. 
'Maar die ene doet de deur met een forse zwaai 
open. Om dan verbouwereerd naar binnen te 
kijken. 
De boer komt er ook bij. 
Ja, dat 's waar ook. Dat slachten moet maar op 
een andere keer. D'r zijn plotseling weef evacué's 
gekomen. 
En Dorus snapt best, dat ie vanavond met een 
schietmasker toch niets uitrichten kan. 
We krijgen order nog een paar uur te gaan pitten, 
want niet voor middernacht zullen we onze posten 
behoeven te betrekken. Een stuk of vier blijven 
in het varkenshok en de rest trekt er uit om de 
hooiberg op te zoeken. 
Op de tenen lopen we over de werf. De boer heeft 
ons gewaarschuwd, vooral geen lawaai te maken, 
want hij heeft inderdaad een huis vol evacué's uit 
Limburg en die hebben er niets mee nodig, wat 
hier staat te gebeuren. Een vuile brij zuigt onze 
schoenen en laarzen weg, maar de lucht is helder 
geworden. Een kille wind doet ons rillen, als we 
de warmte van het varkenshok prijsgeven. 
Als allen gedaan hebben wat mannen onder der
gelijke omstandigheden plegen te doen, klauteren 
we tegen de zwiepende ladder de hooiberg in. 
Dan zijn we halverwege de berg, waar een inham 
is, waar we nauwelijks met z'n allen in kunnen 
staan. De ladder IllOCt worden opgehesen om ons 
onder de kap te brengen. Want de berg is nog 
bijna vol en onder de kap zal het goed rusten 
zijn. De berg is nu een onneembare vesting, want 
alle contact met de aarde is verbroken. We voe
len ons prins-heerlijk en er komt een jongens
achtige bravour over ons. Het is alles zo onwe
zenlijk. Het kan haast geen ernst zijn. Het is 
een heerlijk schoon spel. 
Weldra zijn allen druk aan 't graven om zich 
een warm plek je. in het kostelijke hooi te verwer
ven. Gauw tevreden zijn we echter niet. De wind 
waait nog aardig door de kap heen en we graven 
steeds dieper, een- en twee-persoonsbedden, al 
naar onze aard. Het uitgegraven hooi dekt ons 
weer als de heerlijkste donzen deken. En het krie
belt Je nog gratis overal, waar je onvoldoende 
gekleed bent. Er wordt gekucht en gemorreld. 
Wanneer er nu en dan een zaklantaarn aanflitst 
schijnt het licht over staag in beweging zijnde 
hooibulten. Neen, slapen doen ze' geen van al
len, die grote knapen. Een enkele mag die indruk 
trachten te wekken door zwaar te snurken, ik ben 
er zeker van, dat het niets dan reclame is. Ver voor 
tijd gaat er één al naar beneden. We horen 
hem in het varkenshok verdwijnen. 
Ik kan het ook niet langer harden en kuch een 
paar m�al. M'n buurman herhaalt het wacht
woord en komt eveneens overeind. We besluiten 
ook uit ons hol te kruipen, maar zitten als ratten 
in een val, omdat no. 1 de ladder nodig had om 
van de eerste verdieping naar de begane grond 
te komen. We vinden een stevig eind touw, waar
aan m'n buurman mij zal laten zakken. Het is 
echter maar een kort stukje, zodat ik me zeker 
nog wel een manslengte moet laten vaJlen. Dat 
is niet erg, als ik maar niet meteen van één hoog 
op straat terecht kom. Alles gaat echter goed. 
Maar als ik met de ladder weer de afdaling van 
de bovenverdieping openstel komt de hele ploeg 
ineens klaarwakker de sporten af. 
Henk en Ger geven de laatste aanwijzingen. Henk 
bedient zelf de seinlamp. De drie terreinlampen 
komen in elkaars verlengde op de lengte-richting 
van het veld, in de volgorde rood, wit, rood. Bij 
elke lamp staan twee man voor de bediening. Op
passen, dat het schijnsel van de lamp voor het 
vliegtuig altijd zichtbaar is, dus niet zelf tussen 
de lamp en het vliegtuig staan, maar met het 
vliegtuig meedraaien. 

III. 

De seinlamp staat ter hoogte van de eerste rode 
lamp op de breedte van het veld. Zodra de sein
lamp de codeletter seint gaan ook de andere 
lampen aan. Ze vallen uit zodra de seinlamp 
dooft. Zodra de wapens gevallen zijn, wordt de 
boer gewaarschuwd, die met een knecht en een 
praam komt om alles naar de boerderij te trans
portèren. Maar denk er om jongens, geen ge
rucht. En vooral geen brandende sigaretten, want 
die zijn op grote ,afstand zichtbaar. 
Een paar lui gaan met een sten op wacht en de 
rest gaat zwijgend, maar niet geluidloos door het 
damhek de landen in. De koeien- en paardenpoten 
hebben de drassige bodem grondig toegetakeld. 
Slechts met diepe zuchten laat de bagger, als ze 
zich eenmaal om een been gesloten heeft, het ver
kregen bezit weer vrij. Wie niet in het geluk
kig bezit van laarzen is, heeft moeite zijn schoenen 
tot volgen te dwingen. En de bagger zit weldra 
tot boven de kuiten. Hier en daar liggen kleine 
meren in de zwarte drab. Daar gaan we met on
vaste passen omheen. De boer heeft z'n jongvee 
op andere weide-percelen gedreven, maar hier 
en daar staat achter een sloot een paard ons ver
dwaasd na te staren. 
Het derde perceel is het onze. Daar zal het dan 
gaan gebeuren. 
Tussen twaalf en twee zal het wapenen regenen 
uit de hemel. 
De posten worden uitgezet. En dan staan we te 
wachten in de rimboe van Kockengen, want zo 
heet het plaatsje, ben ik later aan de weet ge
komen. We lopen wat heen en weer om onze 
koude en natte voeten te verwarmen .... tien pa 

rethts en tien pas links. Onze oren vangen 
ieder geluid dat maar op vliegtuiggeronk kan 
duiden .... 
Dan zien we aan de Oostelijke hemel, niet eens 
zo ver weg, lichtflitsen langs de hemel. Is het op 
de weg achter de boerderij? Als die moffen nu toch 
eens? Heb je onderweg die nieuwe bord jes wel 
gezien, die de moffen er pas neergezet hadden? 
Sparrebomen, halve maantjes en laddert je? Met 
als enige verdere aanduiding 10 t erbij! Wat zou 
dat te betekenen hebben? Als die dingen eens 
neergezet zijn voor belangrijke transporten, die 
vannacht hier moeten passeren? 
En het licht staat maar aan de hemel. Er wordt 
geïnformeerd en dan blijkt het een luchtvaart
licht te zijn, dat altijd nog ver genoeg weg staat 
om voor ons niet gevaarlijk te worden. Eindelijk, 
daar bromt wat. Dat heb je nu 's nachts zo dik
wijls gehoord, zo'n alleenvliegende machine, die 
als maar op hetzelfde plek je schijnt te blijven. 
Op 't laatst weet je niet meer, of je 'm nu 
eigenlijk wel hoort of nie,t. Tot je gezamenlijk tot 
de conclusie komt, dat ie weg is. 
Zo verglijdt het eerste uur in grote spanning. Tel
kens is er gerucht in de lucht, soms zwelt het 
veelbelovend aan, om plotseling weer van koers 
te veranderen en weg te sterven in de nacht. 
Telkens denk je: Nu zal 't hem zijn, en je handen 
klampen zich om de lamp, je zenuwen zijn tot 
het uiterste gespannen, omdat je geen ogenblik 
te laat wilt zijn. Als !iet nu ons vliegtuig toch is 
en het gooit niet uit omdat jouw lamp iets te laat 
is aangeflitst? Dat noóit. Maar weer zwenkt de 
machine af. En Afwerpveld Kockengen wacht. 
Ditmaal zit de machine hoog, maar koerst recht 
op ons af. Zou 't dan toch nog? De tijd schiet 
aardig op. Ja, ze komt over ons heen. 
Wat doet de seinlamp? Ja, de code. 
Tegelijk vallen onze drie terreinlampen in. De 
tweede man wil het licht den eersten wel haast uit 
de handen grissen, zo bang is hij, dat 't n1et goed 
zal gaan. De • 1ampen draaien met het geluid 
mee. . . . twee rode en een witte daartussen. Ze 
draaien zolang tot ze haast verticaal staan. Dan 
valt de codelamp uit. 
Er heerst diepe verslagenheid. 't Is vast mis. Mis
schien was 't wel een Mof, die we zo aardig bij
gelicht hadden. 
Nee, jo. Hij komt terug. Hoor maar. Hij draait 
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bij. Let op, zo dadelijk gaat de codelamp weer 
aan. Ja, ja, hoor het geluid eens aanzwellen. 't 
Is hem subiet. 
Weer gloeit de codeiamp aan en enthousiast vol
gen de andere seiners met hun lichten de baan, 
die het vliegtuig beschrijft. Het is nu en dan al 
zichtbaar en al stukken lager dan straks. Er is 
geen twijfel meer mogelijk. Dat is onze machine. 
Deze bepaalt thans haar positie, en zoekt de goede 
hoogte. Nog even en het wonder zal zich vol
trekken. Hij moet Oost-West vliegen om in de 
lengte-richting van ons veld te kunnen afwerpen. 
Ik sta bij de meest Oostelijke lamp, dus ik mag 
de machine zo boven mijn hoofd verwachten. En 
dan .... 
Inderdaad .... op zeker minder dan 100 Meter 
komt het gevaarte plotseling uit de nacht, aan
donderen. Ik zie de vlammen uit de uitlaten der 
lllotoren bliksemen. Maar . . . . hij zal nog niet 
gooien, want hij vliegt Noord-Zuid, dus van mijn 
lamp op de codelamp, in de breedte van het 
Veld. 
Dan ineens . . . . onder het vliegtuig . . . . kleine 
Wolk jes als van het afweergeschut, maar ze 
groeien snel en er komt een lange scheefhangende 
punt aan. Hij dropt. . . . wapens . . . . Er komen 
er steeds meer. 

te gapen! Straks 
die dingetjes we-

Kijk uit, stommeling. Sta niet 
gaat er een op je lip zitten. En 
gen een slordi� beet je. 
De eerste komt pal naast me neer. En tien meter 
Verder wéér een. En daar. . . . en daar .... · Zeker 
Wel vijfentwintig zijn het er. 't Is me ineens overal 
een gerammel van jewelste. Of honderden mei� 
kers met hun melkemmers het land in komen 
draven. De lucht is vol van piepende handvaten 
en scharnieren. Tijd voor bespiegelingen is er 
echter niet. De boer en z'n knecht zijn met de 
schouw de tocht ingekomen. Nu moeten de con
tainers van de parachutes worden losgemaakt, 
losgeschroefd of met een breekijzer tot rede ge
bracht en dan moet dé inhoud naar de schuit. 
Maar wij hebben nog een speciale opdracht. Wij, 
Baarlemmermeerders, hebben onze medewerking 
toegezegd., op voorwaarde, dat we allemaal een 
sten mee naar huis krijgen. De zending is voor 
Dtrecht bestemd. Henk en Ger hebben het goed 
gevonden, maar de Utrechtenaren, die straks het 
Vracht je komen ophalen, behoeven het niet te 
Weten. En daarom slepen twee van ons, zodra ze 
de spullen te pakken hebben met twaalf stei:lS, de 
nodige houders en munitie, naar de boerderij, om 
dat vast veilig op te bergen. 
Binnen is binnen en krijgen is de kunst. 
't Valt niet mee in het donker die zware con
tai r . waarvan er zijn die een meter of drie 
l�ng zijn, open te maken. We kennen de sluiting
met en soms is er iets verborgen, wat het werk 
niet gemakkelijker maakt. 't Kost menige zweet
druppel. En dan het sjouwen naar de schuit. Weet 
!l"e wel hoe onmogelijk zwaar een zakje munitie 
is? Daar til je je nu compleet een breek aan. 
Laat ik eerlijk zijn. We hebben onzen braven 
vliegenier. die we met zoveel spanning verbeid
den, ook de nodige keren verwenst die nacht. 
Want doordat die vent niet in de lengte afge
worpen had lagen de containers over zeven wei
landen verdeeld in plaats van op één veld. En 
nu moesten we s jouwen en slepen en de schuit 
Van de ene tocht via de wetering weer in een 
andere tocht brengen. 
Van kou en nattigheid hadden we geen last meer. 
En van honger aldra ook niet. Want er was goed 
OllJ. ons gedacht. 
Er waren blikken corned-beaf en chocolade en 
?iscuits. Ge moet U die heerlijkheden voorstellen 
in de dagen, dat het allernoo-dzakelijkste al ging 
Ontbreken. Tijd om ons te overeten gunden we ons 
echter niet, want er moest hard aangepakt wor
den om alles nog voor daglicht op de plaats van 
bestemming te hebben. 
Wat ging het ons aan het hart om de mooie para
chutes in de lege containers te stoppen en deze 
dan borrelend in de sloten te zien verdwijnen. 
Maar de orders waren overbiddellijk. Er waren 
al ongelukken gebeurd, doordat de parachutes, 
ilfkomstig van droppings van hand tot ·hand gin
gen. Slechts een klein stukje van de parachute
zijde mochten we meenemen. En dat viel nog niet 
eens mee, om van die oer-sterke zijde, zo grillig in 
elkaar genaaid, een stuk je af te scheuren. Links en 
rechts hoorde je echter het geluid van de scheu
rende zijde. De schuit raakt vol. Het water staat 
bijna tot de boorden. Maar er is ook geen tijd 
!!\eer te verliezen. In de omringende weiden heb
ben we de boeren de koeien reeds naar de melk
Plaats horen drijven. Zo goed als wij hen hoor
den, moeten ze ook wel iets van ons gehoord heb
ben. Maar het is toch niet gewenst, dat ze ons 
hier bij het licht worden nog aan de gang zullen 
Zien. 

De sporen van ons nachtelijk bëzoek hier zijn nu 
vrijwel uitgewist. De witte, bruin,e en groene plak
katen van de parachutes aanvankelijk op het 
grasland reeds van ver zichtbaar, zijn opge
ruimd. 
Met de containers rusten ze op de bodem der 
sloten, waar ze niet eerder ontdekt zullen worden 
voor de boeren met de jaarlijkse schouw er de 
beug in zetten om de bagger naar boven te bren
gen. 
De tong hangt ons intussen op de schoenen als 
we de terugreis naar de boerderij aanvaarden. Ge
lukkig hebben we even tijd om op verhaal te 
komen voor de schuit er is, want die vordert 
maar l<1,ngzaam en. moet nog een aardig eind je 
omvaren ook. 
Nauwelijks is de schuit aan de wal, of ook de 
vrachtauto, die het spul naar Utrecht moet ver
voeren, komt de werf op. En dan is het hard aan
pakken om voor het licht wordt, alles geladen te 
krijgen. De hele boerenfamilie hdpt mee en 
sleept met sten- en brangeweren, pantservuisten 
en munitie of ze er elke dag de varkens mee 
voeren. Inmiddels zijn we er allemaal uit gaan 
zien, of we familie van deze lieve dieren waren, 
want al die kostelijke wapens zijn met een zo 
dikke laag vet ingesmeerd,�.!._er noodzakelijk 
iets van blijft hangen aan handen en kleren. Het 
maakt uiteindelijk zelfs geen verschil meer als je 
eens met je zware vracht op de spekvette werf 
komt uit te glijden. 't Is hier toch botertje tot 
de boom. En op een lik meer of minder kijken 
we niet. 
De wagen komt nog op tijd geladen. De meege
brachte camouflage gaat er overheen en dan 
zullen de Utrechtenaren rijden. Maar zo gemak
kelijk gaat het niet. De wielen draaien door. ·En 
nogmaals worden de laatste krachten gemobili
seerd, tot de rubber uit de blubber op de vaste 
grond komt. Bij het eerste licht van de nieuwe 
Novemberdag ziet Kockengen een zware smok
kelwagen in de richting Utrecht rijden. Als we ons
zelf, zo goed en zo kwaad als het gaat, weer 
enigszins toonbaar gemaakt hebben, is het feest. 
't Is nog wel geen Sinterklaas maar mooier be
deling kan ik me toch niet herinneren. Daar 
kreeg ieder z'n gerechte deel aan corned-beaf, 
chocolade en biscuits. En daarna kon er ook nog 
een verloting van meegekomen kledingstukken 
plaatsvinden. Er was niet voor allemaal wat en 
ook niet voor allen hetzeîfde. Een paar slipp
overs, een paar khaki-overhemden, enkele paren 
sokken, een legerpatalon. _ 
Kunt ge U voorstellen, dat de gelukkige winnaars 
van zo'n kledingstuk nog trots zijn op het bezit 
van deze uit de lucht gevallen rijkdommen? Maar 
trotser nog waren onze Haarlemmermeerders op 
de 12 stens, qie zij als eerste geallieerde bewa
pening voor de Meer mee naar huis brachten. 
Twee aan twee fietsten ze weer de lange weg 
naar huis. Op de bagagedrager of in de zijtassen 
de kleine jute zak jes, waarin de Amerikaanse
sten, nog smorend in z'n vet. Maar schietklaar in 
de zak de zware Colt. 
Bij het pont je aan de Aalsmeerdijk vindt de Wa
terpolitie het nodig onze Persoonsbewijzen te con
troleren. De brave politieman vond het wel wat 
vreemd, dat vijf van die burgers op hun PB als 
beroep Politieman hadden staan. Maar nog 
vreemder zou hij gekeken hebben als hij de jute 
smokkelzakjes aan een nader onderzoek had wil
len onderwerpen. 

Ad. 

antithese-gedachte. Om duidelijk te zijn, 
we schatten zelfs, dat er meer Calvinis
ten pro Clara zijn dan contra. 

Mag ik naar aanleiding van de landdag en in verband 
daarmede met de rede van Clara, ook enkele opmer ... 
kingen maken? Laat mij dan mogen beginnen met ta 
:zeggen, dat ik behoor tot de 10 pct., die haar rede 
.r,.fet kan waarderen, ze heeft mij zelfs pijnlijk getroffen; 
trouwens niet alleen haar rede, maar de toon. die uit 
het spreken van meerderen klonk. Die toon was naar 
mijn gevoel te veel klagend en te weinig dankend. 
Klagend vanwege de teleurstelling over zuivering enz. en 
te weinig dankbaar, over wat met Gods hulp werd 
bereikt, n.l. de verdrijving van de tyrannie en de he ... 
vrijding van ons vaderland, het weten dat velen, helaas 
lang niet genoeg, uit de klauwen van het roofdier 
werden gered. Daarvoor zijn zij, die wij deze dag her
dachten, gevallen en daarom kon ik mij niet teleurge" 
steld, doch dankbaar gevoelen; immers van wat na de 
bevrijding is geschied. konden zij niet weten. Doch 
hierom vooral sc�rijf ik U: toen ik na Clara's rede al 
direct met mijn reisgenoten in meningsverschil was ,....... 
voor hen, die menen dat de waarheid en het recht 
bepaald wordt m<t de helft plus 1.- wil ik eerlijkheids
halve er dan bijvoegen, dat de overgrote meerderheid 
voo.r Clara was - viel mijn oog op het kruis. dat aan 
de voet van de heuvel uit witte bloemen w�s samen ... 
gesteld. Lag dat kruis daar als een symbool of als een 
ornament? Ik vrees. dat het het laatste ongewild ge
worden is. De teleurstelling is tot een obsessie uitge" 
groeid. Men sprak en hoorde bijna over niets anders 
en heeft daardoor vergeten, dat Hij, die aan het kruis 
voor ons aller bevrijding Zijn leven gaf, zich nimmer 
teleurgesteld toonde over het onrecht, dat zij, die Hij 
bevrijdde, nog plegen. Immers, men vindt het onrecht 
niet alleen in zekere kringen, maar tot in Christelijke 
kringen toe. De Heiland echter spreekt alleen van 
Zijn overwinning en biedt ze ons aan, ondanks onze 
ondankbaarheid, omdat Hij weet dat Zijn recht zal 
zegevieren, ondanks de hel en haar woeden, trots de 
wereld en haar zonde. En is het dat niet. waarop wij 
ook hopen mogen? Zal er niet in het leven van alle 
collaborateurs en alle strebers een ogenblik komen, dat 
ze voor dat recht zullen komen te staan? Om deze 
reden kan ik hen allen eer beklagen dan benijden, ook 
zonder in Farizese eigengerechtigheid te zeggen: 0. 
God, ik dank U, dat ik niet ben als deze mensen. Ik 
vrees soms wel eens. dat dit een geest gaat worden, 
waarin de illegaliteit dreigt te vervallen. Wil dat 
zeggen, dat we dus maar werkeloos moeten blijven 
toezien, zonder enig verzet tegen wat er aan onrecht 
in ons volksleven nog wordt gevonden. Zeer zeker niet. 
Maar laten we dit dan zo doen, dat het effect sorteert, 
door het te doen ter plaatse en op de wijze, waarop 
zulks behoort. Zoals het op de landdag geschiedde, was 
het als het ontsteken van een stroovuur, dat even fel 
oplaait. maar ook· even spoedig is uitgeblust, slechts 
met dit gevolg, dat velen zulJen zeggen, het is toch mooi 
geweest en anderen, weinige misschien, op wien het de 
meeste indruk heeft gemaakt, er zich in hun ziel be
zeerd door voelen. 
Dit meen ik te moeten schrijven, alleen al om de 
redactie te laten voelen, dat zij niet alleen staat. 

Hoogachtend, 
K. BROUWER. Dalfsen. 

Wie de moed heeft deze dingen zo te 
zien en er ernst mee te maken in zijn 
leven, die staat voor de oplossing van 
het probleem zuivering en berechting 
(niet voor de negatie ervan!) 

REDACTIE. 

COMMISSIE "COEDE" BEDRIJVEN 

Het is gebleken, dat het bericht in "De Zwerver" 
no. 31 van 3 Augustus enige verwarring heeft ge
wekt. De regeling voor de z.g. ..goede" bedrijven 
geldt alleen voor die bedrijven, welker behartiging 
valt onder het Ministerie van ·Economische Ze.ken. 
Frrma's b.v. op het gebied van voedselvoorziening, 
landbouw, verkeer of onderwijs, kunsten en weten
schappen vallen dus niet onder de werkzaamheden J 
van dez� Commissie. 
Voor firma's, die onder Econ. Zaken vallen, doet 
de Commissie wat zij kan. Het voorzieningspcil is 
echter nog niet dusdanig gestegen, dat aan alle ver
zoeken kan worden voldaan. Men zij dus op teleur ... 
stellingen voorbereid. 
Bedrijven. die menen, voor een voorkeursbehande ... 
ling in aanmerking te komen en dus onder het Min. 
v. Econ. Zaken vallen, kunnen zich tot 1 October 
1946 schriftelijk wenden tot den Secretaris der Com
missie: Mr. E. G. J. v. Meerbeke, Be.:uidenhoutse ... 
weg 30, Den Haag. Bij het verzoekschrift moeten 
goede referenties worden overlegd. Rtd· 

1 Weet U· nog . . . . .
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Nee, vacantîe is het niet. Dat meenden we even toen. we uit de enge Al
cantara overstapten op het open strand. We leefden op. Jawel. Soldaten 
die op gaan leven, krijgen meestal een douw. Zo was het in Holland en zo 
zal het op Malakka zijn. Of je nou bij de Eskimo's dient of bij de Cale
donezen: order is order, en anders: rapport. Daar heb je ze al: dienst
rooster, orders van blijvende aard, orders van de dag, appèls, sergeant 
van de week. Ben je n6g niet verzopen?, heet 't, als je één minuut na zes 
('s morgens!) uit het zeewater holt. Je loopt weer naakt, heet 't, als een 
knoopsgat van de linker-boven-borstzak openstaat. Ja, want behalve die 
knoop draag je lange broeken, laarzen, leggins, koppel, muts, en loop je 
ingebakerd als een baby uit opoe's tijd naast de inlander in zijn zonnige 
huid en zijn broekje van wit katoen. En wéér die theorie die de luit als 
een uitgesabbeld stukkie kauwgom wéér in zijn mond genomen heeft. En 
dan de wacht: vanaf heden dag- en nachtpatrouille op de weg, en morgen 
is dat al veranderd in: posten op die éne plek waar je vier uur staat te 
blaken en verblinden in de zon. Je valt er bij flauw, niet zo maar bij wijze 
van spreken, nee, ècht, als een luchtballonnetje dat knapt. 
En toch: posten moeten er zijn. Geen plek je zonder grenzen. 
Westen: het strand. Oosten: de weg. Noorden: het eerste huis, en Zuiden: 
het laatste van ons kantonnement. Aan boord waren de bataljons zo in 
elkaar verwrongen dat je zelf het gezicht op je eigen onderdeel verloor. 
Maar nu draaien we weer in de kring van onze troep. Niet dat we be
hoef te hebben aan die anderen, maar buiten onze grenzen lokt Malakka, 
het tropenland. Ja, we beginnen weer van-voren-af-aan, zeggen de sergean
ten de CC. volmondig na, die 't weer hoorde van de BC. En we w6rden 
weer tinnen soldaat jes: één-twee in de maat, order of: rapport. Discipline 
noemen ze dat. Niks voor ons. Die anderen lopen met hun blote body in 
de zon en dragen strooien hoeden, ze liggen langs de weg alsof ze wonen, 
op de Bibelebonse berg. En toch, - ja, alweer en toch -, toch zijn we 
trots op de indruk die ons bataljon op ,Malakka maakt. Dat doet I.R.S. 

De tropendag is eentonig. De dagen lengen of korten niet. Elke morgen 
op het uur van de réveille dezelfde schemer, en voordat je uit zee komt, 
is het volop dag. Elke avond na het eten dezelfde schemer, en voordat 
je 'n eindje lopen wilt, is het nacht. En elke morgen, weer of geen weer .... 
nee, dat klinkt niet in de tropen, want zelfs als de hemel grijs is en er 
een slagbui slaat, ga je in zee. De natuur: groen in het kwadraat. Nooit 
dat verlangen van lentetinten of het heimwee van een October-kleur. Alsof 
je met Kerstmis Pinksterbloemen plukt, en met Pinksteren de rode bessen 
van de hulst. 
Maar één dag op Malakka is voller dan vier jaargetijden in Nederland. 
Hoe dat nu te doen zien? Uit een plantaardig register vermenigvuldigd 
met alle kleuren van het spectrum en gekneed in een overzicht van de 
bekende en de denkbare meetkundige constructies, zou een beeld groeien 
waarbij de ogen scheel gaan staan. Bovendien is dit alles door elkaar 
geschud met een fantasie waarbij ons vernuft niet meer is dan stomp
zinnigheid. 
Begin te kijken 's morgens na het bad. Je loopt de trap. op door de tuin 
om bij de put je lichaam met een emmer water schoon te spoelen van het 
zout. Je gaat naar de struiken in de hoek van het gazon. Alsof je verstop
pertje wil spelen. Je weet toevallig het trapje van wat losse stenen, dat 
naar beneden leidt. In die plankenkuil staat een palissade van slingerend 
groen. Daarbinnen is de put. Je slaat de emmer omlaag, s jort hem op, laat 
het water gutsen over rug en buik en voeten, neemt je handdoek, wrijft 
en .... je kijkt rond. Je vraagt je af: Lijkt dit nou op dat hoekje in die 
verwilderde tuin van het oude landgoed in Schaesberg? of op de rotstuin 
van die buitenplaats in Wassenaar? of op de plantenhof van die natuur
liefhebber in Haren? Het lijkt op alle drie en op geen. Het gras schiet 
stug een halve meter hoog langs de glooiing. Daar steken planten uit, grof 
als kool, maar ook varens, fijn als kant. Om de palissade hangt een flarde 
van klimop, maar ook wikkelt er een winde overheen. Er staan struiken 
met blaren zo groot als een hand en daar hangt een gouden regen van rose 
trossen uit. Maar andere vertakken zich in pluimen dun als riet en daar 
zweven bloemen aan als orchideëen. Hogerop steken de vanen van een 
pisangboom brutaal in de bleke lucht. Maar tegen diezelfde hemel tekent 
zich een net van acacia-blaren met blauwe kelken af. Recht daaruit schiet 
de stam van een klapperboom en de palmen in de top worden door net 
eerste zonlicht met bladgoud belegd. - Sla je handdoek om je nek en ren 
naar binnen: anders ben je te laat voor het ontbijt. 
Ook de dierenwereld is zo overdadig. rijk. Leeuwen en tijgers Nee. Apen 
en wilde varkens wel. En in 'de bergen moeten panter en python te vin
den zijn. Hier, langs de kust worden slangen gezien, haaien zijn gesigna
leerd, en onlangs reed er een jeep met een doodgeschoten krokodil over 
de motorkap. Ook dwarrelt soms een zwarte vlinder als een stuk verkoold 
papier of een vogel met okergele vleugelslag. Maar z66 algemeen zijn deze 
-dieren niet. Neem dan de aap: dat is ons huisdier. De Chinees die met zijn
familie in het bijgebouw leeft, houdt kippen en een keeshond, even alle
daags als die in Holland zijn. De aap: dat is voor ons een attractie. Wie
had de eerste gevangen? of gekregen? Nu bieden de inlanders op het
spreekuur van onze medici een aapje als betaalmiddel aan. En er wordt
een batal jons-order verwacht waarin zal worden bepaald, dat niet meer dan
één aap mag worden onderhouden door één persoon. Hier zit hij op de
tafel, monkey, en pakt met fi.ine vingertjes dit blaad je papier. Dan kijkt

, 

hij even op alsof hij vragen wil: mag ik even lezen?, maar het interesseert 
hem al niet meer: hij steekt zijn hand uit naar je neus zoals een baby een 
ontdekking doet. En dan holt hij weg en ravot met zijn vriendje erger 
dan de roverhoofdman van een jongensbende. Maar zijn ze goed kwaad 
geweest, dan gaan ze arm in arm zitten vrijen. Ja, als straks bij ons ver
trek geen MP op de kade staat te loeren - in Ostende werd zelfs de 
politiehond niet toegestaan - dan gaat er een apenbataljon aan boord. 
En dan de insecten die door zoveel nachtmerries· spoken, in Holland, niet 
hier. Want een spin van een decimeter doorsnee trap je dood, en we spui
ten meubelen en muren tegen muskietengevaar, we trekken elke avond de 
klamboe om het bed, maar het millimeter-miertje dat in je boterham 
kruipt, slik je met de koffie door. Daar wen je aan. Zoals aan het avond
koor. "Dat zet in op het uur van zonsondergang. De lucht trilt ineens van 
het s jilpen en s jirren alsof alle, kortegolf-zenders tegelijk in de aether zijn. 
Een sterret je van stilte is dan het vuurvlindert je dat uit de hemel valt en, 
door het duister van tuin en struiken dwaalt. Binnen, bij het lamplicht zijn 
de t jit jaks werkelijk gezellig. Ze kleven sierlijk met het spitse lichaam en 
de vier gespreide poten tegen het wit van de muur als een Oosters orna
ment. Met visachtige vlugheid wenden ze en schieten weg om ergens anders 
ineens stil te staan. �n dan t jakt het hagedis je zacht als een vogel in 
zijn slaap. 
Verkwistend héet de tropennatuur. Als zij dat ergens op Malakka is, dan 
is zij het op het strand. Tussen zee en bos, op de paar meter zand die bij 
vloed door de branding worden overvloeid, ligt de confetti langs de hele 
kust verstrooid. 
Schelpen? Ja, wat zit er nou in een schelp! 'n Krab die weghobbelt met 
dat huis op zijn rug. Maar wat voor een huis! Het is rotsachtig als de kaap 
op de hoek van onze baai, met schaduwtinten in de groeven en bleke 
kleuren om de top. Ook kan het een kegel zijn als een brok je marsepein, 
rose, bleu of groen met ringen van parelmoer. Of het is een doodgewoon 
slakkenhuis, maar dan lopen over de lichte huls donkere stippelstrepen 
rond, even zuiver op het grote model dat vijf centimeter doorsnee heeft 
als op het allerkleinste, nauwelijks een millimeter breed. Maar het aller
mooiste schelpje is dat hele kleine ding, niet groter dan een nagelrand en 
doorschijnend als een vlies. 
Al die prullen liggen - zodra ze onbewoond zijn - te bleken in zout en 
zon tussen even zoveel stuk jes steen die meedoen in variatie van vorm en 
kleur. Steen, kijk, daar dringt di� rots zich ui_t_ het bos naar voren, open
gespleten alsof een reus hier bezig was met ZIJD houweel. Beneden grauw 
als steenkool, dan grijs en blauw, en - zonder dat je ziet waar het ge
beurt - loopt het bleke bleu in rose over tot lippenrood boven aan de 
brokkelrand. En daar woekert het bos en grijpt met grillige wortels in het 
steen. Neem nu een stuk je van die leisteen hier beneden uit de rots. Het 
steekt zo verleidelijk uit. Maar het zal wel moeilijk zi�n te breken. 0 n�e, 
het brokkelt af. Kijk, onder dit zilverblauwe o).'Jpervla_k 1s het rood �,n b_rm!1.
Je ziet de houtlagen nog zitten. Het is z� br�os dat Je het stu� wnJft m Je 
hand. Wat poeier en wat kleurstof aan Je vmgertoppen, dat 1s alles. _Ver
rotting, verstening. Die gevallen stam, daar dwars over he� strand, 1s na 
zo-en-zoveel tijd een rif. zoals je dat een eind je verder ziet. Straks valt 
die dooie boom die nu daarboven uit de bosrand hangt, omlaag. Intussen 
woekert het leven wild naar alle kanten uit het land tot aan de zee. De 
strijd pp leven 
en dood die in 
het Noorden in 
vier jaargetij
den uitgevoch
ten wordt, speelt 
zich hier af in 
één ondeelbaar 
ogenblik, van 
ontstaan tot ver
gaan. 
Is de blauwe 
libel onder die 
bessenstruik 
mooier dan de 
rode die daar 
over de schel
pen scheert? 



Reeds vanaf het begin van de bezetting zette ,,Tom" Haagen, hoe jong ook, den onderdrukker de voet dwars, waar hij kon. Opgeleid voor fotograaf, nam hij reeds spoedig ontslag bij zijn patroon, daar deze de Nazi-gedachte was toegedaan. Als principieel Katholiek was zijn geesteshouding van dien aard, dat hij als een der eersten aangewezen werd om in Duitsland te gaan werken; door naar de Limburgse mijnen te gaan, om opgeleid te worden v9or mijnwerker, kon hij aan d,eportatie ontkomen. De inval bij Dieppe enige maanden nadien, deed bij hem en e.en veertigtal anderen de mening postvatten, dat dit de invasie was. Zonder verdere . berichten af te wachten, vertrokken ze. Na enige omzwe1 vingen kwam deze groep in zijn woonplaats bij de daar in oprichting zijnde LO. In het begin Augustus 1943, als koerier van Strijp en mede-oprichter der z.g. Philipsbeurs, hielp hij honderden onderduikers verzorgen. Iedere dag en dikwijls ook 's nachts was hij hiervoor in de weer. Zijn werklust, principes en 1iefde voor de goede zaak brachten hem er al spoedig toe, door daden nog meer afbreuk te doen aan den vijand. In de KP "Sander" kreeg hij daarvoor volop gelegenheid. Menig uurt je wachten, voordat het moment van actie voor een of ander gewaagde onderneming aanbrak werd gekort 

WED� T. SLOMP 
(,,Tante Trijn") Woensdag 29 Mei 1946 had op de begraafplaats te Ruinerwold de eenvoudige maar treffende begrafenis van Tante Trijn plaats. Voor de KP Meppel en de illegaliteit in de omgeving was Tante Trijn geen onbekende. Steeds was ze bereid in de moeilijkste dagen van de bezetting verdrukte en vervolgde medeburgers een wijkplaats te bieden. Inderdaad was Tante Trijn een Moeder, niet alleen Yoor haar eigen kinderen, maar ook voor de onderduikers en illegale werkers die ·haar hulp en steun van noode hadden.In het sterfhuis leidde Ds. Schaafsma derouwdienst in, waarbij hij erop wees dat TanteTrijn volkomen bereid was over te gaan inhoger Heerlijkheid, hoewel haar laatste gedachten haar kinderen golden, waarvoor zedoor het overlijden van haar man reeds tien·jaar alleen had moeten zorgen.Door de Meppeler l(P werd daarna de baarnaar het kerkhof gedragen. Bij de groeve lietDs. Schaafsma de lievelingspsalm van TanteTrijn Ps. 138-1, zingen, waarna Oom Heinnamens de Meppeler KP het woord nam. Hijherinnerde eraan, dat Tante Trijn steeds haargrote moed en kracht geput heeft uit haarlevend Geloof; het was haar niet te veel, na deoverval op het politiebureau te Meppel, eenvijftal familieleden van een van de medewerkers bij zich op te nemen. Steeds was ze bereid zich op te offeren voor het welzijn vanhaar naasten. Oom Hein wekte alle aanwezigen op in de voetsporen. van Tante Trijn inte treden. Tot slot liet hij zingen. Psalm 89-8,waarna Frits de Zwerver namens de familiedankte voor de betuigen van deelname.Tante Trijn is van ons heengegaan, maar deherinneringen aan een nuttig en zegenrijk levenzal ons bijblijven.

PETRUS JACOBUS HAAGEN 
(,.Tom") 

(nFrans van Gennip") geboren te Eindhoven, 8 September 1921.

door zijn geestig voorgedragen liedjes, humoristische anecdotes of steken op den Mof. Altijd goed gehumeurd, �as hij steeds klaar voor iedere onderneming, bereid tot hulp voor 

Ter nagedachtenis 
aan 

4 en 5 September 
8),1944� 

Daar gingen zij heen, 
Neerlands zonen, 
Hun laatste hoop was vergaan. 
Zij hoorden hun namen lezen. 
Om voor 't vuurpeloton te staan. 

Daar gingen zij heen 
Neerlands zonen. 
De dood tegemoet'! 0 neen! 
Zij hadden geleerd in hun cellen, 
Gestreden en gebeên. 

Daar gingen zij heen 
Neerlands zonen. 
En 't klonk in kun oren nog na, 
Die woorden van Jezus, die zeide: 
Ga mee naar Golgotha.· 

Daar gingen zij heen 
Neerlands zonen, 
Maar Jezus ging vooraan. 
En in hun laatste stonden, 
Heeft Hij hen bijgestaq_n. 

Daar gingen zij heen 
Neerlands. Helden. 
Maar God is getrouw geweest. 
Wij hebben Neerland herwonnen, 
En zij, vieren 't bevrijdingsfeest. 

Van een Moeder, wier zoon 
werd gefusilleerd. 

, 

1 

een ieder, die deze nodig had. Toen meµ hem moest inzetten voor het vervoer van geallieerde piloten was hij direct bereid. Op een van deze tochten, het was reeds de tweede tocht die avond, werd hij tezamen met Harry Aarts en twee piloten in de wagen, in een hinderlaag gelokt door een te machtigen vijand in de buurt van Moergestel. De eerste zending piloten was bij Tante Coba in Tilburg gebracht. Zij werden in de ochtend van .9 Juli 1944 door de SD aldaar neergeschoten. Tom (P. J. Haagen) werd eerst naar Haren en later naar Vught overgebracht. Tezamen met de anderen werd hij op 19 Augustus 1944 te Vught gefusilleerd. Zijn overlijdensacte was gedateerd 19 Augustus 
1944, een maand voor de bevrijding, waarvan ook hij zoveel verwachtingen had. Hoe geliefd Tom was, blijkt wel uit het feit, dat de Eindhovense wandelvereniging "Met frisse moed", waar hij een ijverig lid van was, een jaarlijkse "Piet-Haagen-tocht" heeft ingesteld, die voor het eerst op 2 Juni 1946 werd gehouden. De baten van deze tocht werden aan de Stichting 1940-'45 afgedragen. Zijn Geestelijk Adviseur gaf van Piet Haagen een juiste typering op zijn bidprent je: ,,Deze gaf zijn leven voor zijn vrienden. Tom, wij zijn trots op jou! Wij bidden voor je, bid gij voor ons, want wij weten, dat gij in Christus zijt." JACQUES F. M. 

JAN WILDSCHUT Wie de eerste daden van actief verzet tegen den vijand van nabij heeft meegemaakt, is met Jan in aanraking gekomen. Hij was een kerel, toen hij zich als vliegerofficier meldde voor het leger. Hij was een kerel, toen hij in Drente zijn I illegale loopbaan begon. Hij was een kerel, toen hij het actieve verzet in het hart der I Hollanden doorzette. Hij was een kerel, ook bij zijn optreden na de mislukte overval in Haarlem, toen hij de aftocht zijner vrienden dekte. Dit kostte hem eerst zijn vrijheid. Later zijn leven. Hij was gelovig Rooms Katholiek, een christen in de ware zin des woords. Een kind van God; kinderlijk gaf hij zicà in zijn diep geloof over aan zijn Hemelsen Vader. Wat heeft hij ons, protestanten, die met hem mochten optrekken, diep ontroerd door zijn innig gebed. Jan wist wat zijn land waard was; zelfs zijn leven, dat zo opbruisen kon zou hij er voor offeren, als het maar weer vrij mocht worden. Hij heeft -dit offer, dit voor onze verzetsstrijd zo geweldig zware offer, gebracht. De pogingen tot zijn bevrijding uit de gevangenis aan de W eteringschans te Amsterdam •hebben jammerlijk gefaald, maar dit waswaarlijk niet te wijten aan zijn wapenbroeders. Zij hadden zich ook, ja misschien weljuist voor hem ingezet.Na van kamp tot kamp te zijn getransporteerd, is hij 1 Januari 1945 in Duitslandoverleden.Ook daar was hij kerel en.... kind. Hij sterkte anderen, die dreigden te storten in de geestelijke afgrond, maar gelijk ontleende hij kracht aan en zag kinderlijk op tot zijn Vader in de Hemel. Wij, die het voorrecht hebben gehad hem te kennen, waren bewogen, jà diep bedroefd om zijn verscheiden, maar daarbij dankbaar dat God ons land dezen zoon gaf. Hij behoorde tot rle edelsten van ons volk. KEES, die zijn vriend mocht zijn. 



kort voor de Meidagen 1940 21 staatsge· 
vaarlijke personen zijn opgepakt, 
hiervan enige personen met name door de 
toenmalige overheid zijn genoemd, t.w. 
Rost van Tonningen, Emile Lalieu, enz. 
deze personen door de Duitsers zijn be
vrijd, 
Emile Lalieu, die bij de beruchte uniform· 
smokkel betrokken was, in het tijdschrift 
"Nederland in oorlog zoals het werkelijk 
was" een beroepsspion wordt genoemd, 
deze Heer Lalieu tijdens de bezetting, een 
leidende positie heeft gekregen bij het 
semi-officiële lichaam "De Dis tex", 

deze aldaar nog een belangrijke plaats be
zet en dat v�le goede vaderlanders van
daag aan de dag van hem, wat betreft hun 
vergunningen op textielgebied, afhankelijk 
zijn. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brie.ven op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de. envelop, uitsluitend zenden aan: Bureau 
"De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C.7 
De brieven worden ongeopend doorgestuurd, gelieve. dos 
ge.en be.richten voor redactie of administratie erbij in 
te sluiten. 

Verloofd: 
TOPS PFEIFFER 

en 
H. M. FLIK (Michiel).

Augustus 1946. 
Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 
Harnjesweg 30, Wageningen. 
Tripsumjagnie (Gr.). 

Ondertrouwd: 
PETER GROOTENDORST 
(Korp. Ind. Instr. Bat. ) 

en 
COBI J. C. M. SCHIPPERS. 

Kerkelijke bevestiging D. V. 4 Sept. 1946 om 
2.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Moor
drecht door den WelEerw. Heer Ds. A. Don
ker. 
Toek. adres: Heerenstraat 1, Berkel (Z.H.) 

Met grote blijdschap berichten wij U, dat 
de Heere ons huwelijk kroonde met de 
voorspoedige ge�oorte van een zoon. Wij 
noemen hem: 

LEENDERT WILLEM. 
M. EDELMAN.
G. A. S. EDELMAN-Karssen.

Driebergen, 26 Aug. 1946. 
Nassaulaan 23. 

Jongeman, gehuwd, 31 jaar, zag zich gaarne 
geplaatst als VERTEGEN,WOORDIGER, on· 
versch. w'elke branche. Goede verkoop
kracht, prettig voorkomen. Br. onder no. 
236 Bur .. De Zwerver. 

Oud-Stoottroepman, gehuwd, 31 jaar, G.G., 
zoekt een hem pass. werkkr. met toekomst, 
onversch. wat en waar. Is bekend met 
spoor- en betonwerk; kan leiding geven. 
Br. o. no. 241 Bur. De Zwerver. 1 

O.V.W.-er, die binnenk. uit Mil. dienst komt,
zoekt hem pass. betrekk: als CHAUFFEUR·
MONTEUR. Is 29 jaar en heeft ruime erv.
Br. o. no. 242 Bur. De Zwerver.

WIE KAN INUCHTINGEN VERSCHAFFEN ? 
705 Ewoud Sibinga Mul

der, mijnbouwkundig 
student, geb. Kam
pong Minjak (res. Pa
lembang) op 19 Mei 
1923. In Nov. '43 uit 
Dtsl. gevlucht en on
dergedoken in Paters
wolde, waar hij op
nieuw gepakt werd 
op 5 Juni '44. Eerst 
opgesloten in gevan
genis te Groningen, 
toen overgebracht n. 
kamp Amersfoort, 
vanwaar ongev. 10 Oct. '44 verv. n. Dtsl., 
bestemming onbek. Daarna nooit meer iets 
van hem gehoord-

706 Sergeant Heidema uit A'dam was in 1939-
'40 als zodanig in mil. dienst te Termunten 
en Zuid-Laren. In 1945 is hij nog gesign. 
in kamp Neuengamme. Is hij uit dit kamp 
teruggekeerd? 

707 Simon Koning, wacht-
meester Marechaussee, 
geb. 16 Juni 1906. Ge
arr. te Spanbroek op 
24 Aug. '44 door -de 
S.D. en qvergebracht
n. Scheveningen. Eni
gen van het op 26
Aug. gearr. mannelij
ke deel personeel dis
trib. dienst te Span
broek hebben Koning
op de binnenplaats v. 
d. gevangenis te Sche
veningen gezien. Bij
hun vrijlating, 14 dagen later, vroeg een van
hen of Koning ook vrij kwam. Hierop werd 
geantwoord: ,,Wat Koning verdiend heeft
krijgt hij niet, maar hij komt niet vrij." Na
dien nooit meer iets van of over hem ge
hoord.

708 Celhw. Schmidt (roep
naam Giel), geb. 8 
Dec. 1921 te A' dam. 
Is gearr. te Putten en 
via Amersfoort naar 
Neuengamme ver
voerd. Daar over!. 7 
Febr. '45 (no. 1186). 
Na arrest. nooit meer 
iets van hem verno
men. 

2 Oud K.P.-ers in Brabant, in bezit van een 
wagen en de nodige vakkennis, vragen ter 
overname: EXPEDITIE- OF TRANSPORT
BEDRIJF. Onversch. waar. Ook gen. samen 
te werken mèt bestaand bedr. Wie wil hen 
helpen, of de weg wijzen om vestig. verg. 
voor derg. bedr. te krijgen? Br. o. no. 238 
Bur. De Zwerver. 

Wie kan oud K.P.-er helpen aan een LOODS 
OF SCHUUR, welke verhuisd kan worden? 
Tevens een directiekeet of houten zomer
huisje gevr. Br. o. no. 239 Bur. De Zwerver. 

Gerout. CHAUFFEUR, 36 jaar, zoekt als zo
danig werk, onversch. -:wa_ar. Br. o. no. 240 
Bur. De Zwerver. 

We zoeken voor één van onze medewerk· 
sters en haar broer kamers te A'dam, met 
of zonder pension, gemeub. of gestoff. per 
1 Sept. Bel 41063 of schrijf aan: Admin. De 
Zwerver, Pr. Hendrikkade 152. 

Oud K.P.-er, gewond in diensttijd Stoot
troepen tijd. gevechtshandelingen aan de 
Maas, 25 jaar en gehuwd, wil iedere ge
schikte betrekk. aannemen om in onder
houd van zijn gezin te voorzien. Oorlogs
invalide! Br. o. nq. 237 Bur. De Zwerver. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 
....... ·-····--····--·---·-----· .. --·-··--·-.. ·······---·-······-·-···-····-·······-····· .. -······ .. -···· .. ····· .. ·············-·····-·-

Adres: 

Plaats: 

Provincie: 
.. 

....... _. ___ ..... �->+--·-_.....,.,._ -----.-..--------·-----··-·-·· ... ·· .. ··-··--·· ...... h,•··�·--

Ingang abonnement: ·-·-·--·-------····---··--··-..... _ ........................ . 
Abonne!Ilentsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post-

' kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Sticbting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

. 
-=-·---,.... -

Nieuwe abona.ementen kuaaen op elke willekeurige datum iagaan I voor zover de aamme-r• vqorradig zija, ook met te"a.g ... 
werkende kracht, doch alleen ...., het eind va• cc• kalenderkwartaal ,rwvallcn. 

We waren al jaren ondergedoken. En het werd 
met de dag slechter. Minder voedsel, minder 
brandstof, minder hoop, minder verwachtingen. 
En de behandeling, die ons ten deel viel, hield 
daarmee gelijke tred. Alles, wat de Amerikaan 
zo kernachtig uitdrukt met "mental cruelty" viel 
ons te beurt. En wij bezaten onze ziel - hadden 
we die eigenlijk nog? - in lijdzaamheid. Toen, 
het werd al te erg, schreven we een brandbrief. 
En vrienden probeerden het onmogelijke: een 
ander adres te vinden. Het lukte niet meer: 
hart je winter en hongersnood en de rest. Ze klop
ten aan bij brave oude mensen; daar, waar we 
in het begin van ons illegaal leven een onder
komen en een tehuis hadden gevonden en kort, 
te kort, mochten vertoeven. Het kon niet. De tij
den waren veranderd, en de mensen met hen. 
De_ oude mensen trokken in bij hun kinderen, en 
het gastvrije onderdak bleef gesloten. Toch kre
gen we in ons "unsplendid isolation" bericht, 
want vrienden kwamen ons vertellen: Oom Arend 
lijdt aan ondervoeding en ligt ziek te bed bij een 
van zijn kinderen thuis. Dat vonden we ergst 
van alles: die goeie Oom Arend. Ouwe lobbes, 
kerel als een boom, hevig onder de plak bij zijn 
kldn beweeglijk gewiekst wijf je, dat ie met één 
armzwaai maken en breken kon. En die leed ook 
al aan ondervoeding. Onze gemartelde fantasie 
beschreef binnen de muren van onze nachtmerrie
vlieringkamer levendige visioenen van honger
oedi?em en wat dies meer zij . ... 
De bevrijding kwam, en de vrijheid voor ons. 
Op het nippertje waren we toch nog verhuisd. 
En de mensen, waar we toen huisvesting genoten, 
stonden in relatie met een boer. En we liedelden 
een half fles je mélk bij hen af. En we leenden 
twee voorhistm;ische �ietsen. En we haastten ons 
naar Oom Arend en Tante Rijn, om de kennis
making te hernieuwen, en te trachten, iets weer 
te vinden van het pijnlijk-zoete geluk, dat voorbij 
was, voorgoed. En toen zagen we Tante Rijn 
terug: mager, oud, vergrijsd. Ze wuifde ons toe. 
Tootje, wat ben je mager geworden, zei ze tegen 
mijn vrouw. En toen kwam Oom Arend thuis. 
Sloffend, ook verouderd, maar toch nog een man
kerel. Hij keek me aan, of ie een geest zag. Och, 
zei ie, daar heb je Henk! Waar zijn de anderen? 
Weg, zei ik. Maar luister U nou eens, Oom Arend, 
in Februari hebben ze me verteld, dat U ziek te 
bed lag, hier bij Uw zoon thuis, en dat U aan 
ondervoeding leed. En nu zijn we vrij, mijn eerste 
werk was, naar U toe te komen en natuurlijk 
breng ik wat voor U mee. Ik ben er met veel 
moeite aan gekomen: maar dat fles jç melk is voor 
U. Dat U te kort kwam, dat heb ik nou het -ver
schrikkelijkst van alles gevonden. . . . Daar zul
len we dan gauw een bordje lekkere pap van
koken, zei slimme Tante Rijn. Maar Oom Arend
begon smakelijk te lachen. Nee Henk, zei ie, we
hadden een groot tekort aan brandstof en leden
erge kou, en daarom zijn we hier in huis gegaan,
maar honger hebben we nooit geleden, daarvoor
hebben onze kinderen veel te goed voor ons ge
zorgd, en ondervoeding heb ik nooit gehad!
Toen heb ik mij - even maar - heel erg voor
mijn vrienden geschaamd.

H. M.

Aan on.ze abonnees 

De meesten van onze abonné's zuJlen wel opgemerkt 
hebben. dat onze administratie omgeschakeld is en dat 
tegenwoordig "De Zwerver" keurig geadresseerd wordt 
door middel van onze Addressograph. 
Deze omschakeling was voor de kleine bezetting van 
onze Administratie een krachtsinspanning, zodat de kwi
tanties voor het 2e en 3e kwartaal nog niet aangeboden 
konden worden. 
Voor het verschuldigde abonnementsgeld over deze 2 
kwartalen wordt nu één kwitantie aangeboden. Wij be" 
sparen den lezer hierdoor éénmaal de incassokosten. 
We verzoeken aller medewerking. :zodat geen tweede 
aanbieding behoeft te volgen. 

DE ADMINISTRATIE. 

N 
!' 



lANORUKS ORf:ANtlATI, VOOR 

MUlP AAN ONDERDUll<IRS 

Het zal altijd een merkwaardige datum blijven, 
die beroemde Dinsdag in September 1944. 
Naar het uiterlijk door de paniekstemming en 
een gerechtvaardigd optimisme, gebaseerd op ge
ruchten onder ons volk, op zichzelf reeds een 
interessant onderwerp, dat nog steeds op een 
historisch onderzoek naar zijn oorzaken wacht. 
Dit gebeuren viel nu min of meer samen met een 
belangrijke i;tructurele wijziging in de illegaliteit. 
Een verandering, die nog steeds door velen der 
oud-illegalen met wantrouwen bekeken wordt. 't 
Was afgelopen met de goede oude tijd der ver-
zetsbeweging. De materialisten deden hun intrede 
in de illegaliteit en namen de leiding, schrijft 
zelfs iemand ons. De idealisten werden verdron
gen. Een ander ziet het wat nuchterder en zegt, 
dat toen de politiek in de illegaliteit kwam. Een 
derde wijt alles aan het optreden der B.S. Een 
vierde zocht de fout in de grote toevloed van 
mensen in de illegaliteit, die met de meest uiteen
lopende motieven in het verzet gingen. 
Al deze factoren hebben inderdaad geleid tot de 
nieuwe structuur der illegaliteit, maar 't is goed 
de noodzakelijkheid van die ontwikkeling duide
lïk te maken, zodat de ergernis er over plaats 
kan maken voor realiteitszin. 
De Dolle Dinsdag maakte duidelijk, dat het ogen
blik aangebroken was, waarop het gewapende ver
zet zich klaar moest houden om op te treden. Dit 
ogenblik wa.s natuurlijk reeds lang voorzien en 
de leidingen van de gewapende verzetsgroepen 
hadden daartce reeds geruime tijd overleg met el
kaar gepleegd. Voor de samenwerking werd een 
bepaald schema gekozen. Het min of meer mili
taire optreden vereiste echter op de duur over
al eenhoofdige leiding en het was onvermijdelijk, 
dat nu de nieuwe B.S. niet organisch kon groeien, 
het vormen van die leiding met botsingen ge
paard zou gaan. Te meer daar deze organisaties 
zo ver uiteen liepen. R.V.V. en K.P. waren kleine 
élite verzetsorganisaties en de 0.D. was zeer 
groot maar bestond alleen op papier, met dien 
verstande, dat de leiding ervan voorbereidend 
werk deed. Hier stonden dus verzetservaring en 
bekwaamheid van over 't algemeen eenvoudige 
kerels tegenover militaire kennis, gepaard met 
verzetsonwennigheid. 
En 't heeft nog wel wat voeten in de aarde ge
had voordat de organisatie overal klopte. Daar 
kwam nog bij, dat er twee centra waren. Amster
dam, waar georganiseerd werd en gepraat en 
Rotterdam, waar K.P. en R.V.V. hun centrum 
hadden en van daaruit leiding gaven aan het ge
wapend verzet in het land, maar met name in 
het Zuiden. 
Voegt men daarbij, dat met dit organiseren ge
paard ging een op grote schaal aantrekken van 
novieten in het verzet (de 0.D. kwam boven wa
ter en daarnaast werden tallozen in den lande 
wakker, om welke reden dan ook), dan zal het 
duidelijk zijn, dat niet alles even harmonieus ver
liep; dat er strubbelingen waren. 
Wel-is-waar werkte de benoeming van Prins 
Bernhard tot commandant der B.S. heilzaam in 
deze situatie en droeg het arbitrerende optreden 
van L.O. en N.S.F., die meestal de partijen reeds 
voor eerste bespreking bij elkaar brachten en de 
bureaubezetting leverden, bij tot de vorming der 
organisatie, maar door de aard der organisaties 
bleven toch tot het eind toe bijna overal span
ningen bestaan. 

DOLLE DINSDAG 
Niet alleen echter door de tegenstelling, die zo 
juist geschetst werd, bleven spanningen bestaan. 
De bevrijding was aanstaande en overal in de 
verzetsbeweging begon men verantwoordelijkheid 
te voelen voor het onder controle houden van dct 
situatie, die dan zou ontstaan. 
Ook de vormgeving van onze staat na de bevrij
ding als resultaat van de strijd om de vrijheid 
kwam naar het centrum der belangstelling, vooral 
van de toppen der illegaliteit. Begrijpelijk en 
terecht. We hadden niet voor niets gevochten. 
Weliswaar ging onze eenheid in het verzet slechts 
tot de overeenstemming, om de voorwaarden voor 
onze constitutionele democratie weer te herstel-

21e t:Jeden�ef«.o.mmiuie 
moet Piet o.� w.eten! 

len, maar ieder had natuurlijk ook zijn VISle op 
de nadere vormgeving daarvan. En door het rea
liseren van dat goed-Hollandse recht op eigen 
politiek inzicht, ontstond reeds in bezettingstijd 
een practisch politiek overleg. Dit werd nog ge
stimuleerd door het verzoek der kroon in Juni 
1944, om de illegaliteit met 't oog op de na
oorlogse toestand te bundelen. Dit geschiedde 
in de G.A.C. In de B.S. en door de G.A.C. ont
stond zo een nieuwe situatie, die vooral daardoor 
getypeerd werd, dat de verzetsorganisaties, die 
eerst ieder voor zich en slechts met technisch 
overleg onder elkaar hadden gewerkt, in nauwe 
samenspreking en -werking traden, waarin in de 
G.A.C. het oog vooral op de toekomst gevestigd 
was. 
Nu zou men kunnen zeggen: Waarvoor was al 
die verwarring nodig? waarvoor moest de poli
tiek in de illegaliteit komen en waarom moesten 
in de B.S. strubbelingen optreden? Wie zo rede-
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neert, hangt een vruchtbaar idealisme aan en 
sluit zijn ogen voor de realiteit zelf. 
Het was onmogelijk om de drie gewapende ver
zetsorganisaties afzonderlijk te laten optreden. 
Dat zou versnippering van krachten betekend heb
b.en, ja dat zou de actie die toen nodig was, zelfs 
onmogelijk gemaakt hebben. De groepen zouden 
door elkaar heen gewerkt hebben en er zou 
zelfs groot gevaar bestaan hebben, dat zij met 
elkaar in botsing gekomen zouden zijn. 
En wat de politiek in de illegaliteit betreft: Men 
boude in het oog, dat wanneer de illegale wer
kers geen politieke belangstelling getoond zou
den hebben, zij daardoor bewezen zouden hebben, 
dat hun verzetsmotief een verkeerde was. Het 
ging in onze strijd van onze staat, om het poli
tiek probleem. Het ging om de bevrijding van 
onze staat, om het herstel der democratie, en al
leen zij, die dat goed voor ogen hadden, hebben 
het verzetswerk zeer bewust en zuiver kunnen be
leven. Natuurlijk zijn er tallozen geweest, die deze 
problemen niet bewust doorleefden en die in hun 
verzet door hun intuïtie geleid werden. 
Van de toppen der illegaliteit mocht echter ver
wacht worden, dat zij zich bewust zouden zijn 
van het feit, dat het hier om een politieke zaak 
ging, (ongeacht de levensbeschouwing welke daar
bij op de achtergrond zou staan). Zo is het dan 
te verklaren, dat het een noodzakelijk gevolg van 
de juiste verzetsmentaliteit was, dat de politieke 
meningsverschillen reeds in de bezettingstijd open
baar werden. Zo iets hoeft intussen niets in de 
weg te leggen aan een goede samenwerking, die 
in de pract�jk dan ook mogelijk is gebleken. 
Dolle Dinsdag heeft in de illegaliteit veel ver
anderd en veel van de intimiteit in het verzet te 
niet gedaan. We moeten echter gaan leren ver
staan, dat deze verandering een noodzakelijke 
consequentie was van het verzet en van de nade
rende bevrijding. Als we dit beter gaan begrij
pen zullen we misschien ook beter gaan verstaan, 
dat na de oorlog de verzetsbeweging in een si
tuatie terecht kwam, waarin het verloop van zui
vering en berechting in hoofdzaak ook weer een 
oodzakelijke consequentie was van, nu laten we 

,:eggen, de aard en de samenstelling van ons volk. 
H. v. R.
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KP-VOORSPEL 

Het was de Zondag voor Dolle Dinsdag, 2 September 1944. 
De KP "Sander" en de KP "Frits" alsmede de door deze beide KP's in het 
leven geroepen verzetsgroep P.A.N. (Partisanen Actie Nederland) waaraan 
later ook het grootste deel der LO-ers hun medewerking verleenden, waren 
reeds geruime tijd in actie, zowel bij dag als bij nacht. 
De grote dingen, waarop we allen wachtten, gebeurden echter nog niet, zodat 
allen gnuifden, toen die ochtend in een der wijken van Eindhoven twee Mof
fenauto's door de duisternis, en het ontbreken van de geplaatste afrastering 
van de straat, in een paar bomtrechers, die nog niet gedicht waren na het 
bombardement van 15 Augustus, terecht kwamen. 
Men moest vooral lachen, wanneer men, al dan niet noodzakelijk, er langs 
kwam en de Herren bezig zag met het uittakelen van hun vehikels. 
In ieder geval was .er iets, om aan de, op alle mogelijke punten opgestelde, 
P.A.N.-leden en de regelmatig bij elkaar zijnde KP-ers te vertellen. 
Tegen half tien stopte bij den Districts-Commandant P.A.N. Eindhoven een auto. 
Daar er geen andere wagens op Zondag mochten rijden dan die van den Mof 
of van de SD. c.s., was onze D.C. oprecht verwonderd. Deze verwondering ver -
anderde spoedig in enthousiasme toen bleek wat er gebeuren moest. 
Er kwam met deze wagen een opdracht van het Geallieerde Hoofdkwartier, 
terwijl honderd kg. plastiek alsmede een prima, vakkundigen instructeur, 
met toebehoren waren afgezet bij het Hoofdkwartier van de P.A.N. Wal nr. 1. 
Onze D.C., tevens KP-leider, moest onverwijld alle rayons en andere district
commandanten op de hoogte brengen en zorgen, dat voor de uitvoering on
middellijk minstens acht ploegen naar W 1 gingen, om verdere instructies en 
plastiek in ontvangst te nemen. 
Dit bleek nog noodzakelijker, toen de contacten in Breda, Tilburg en 's-Her
togenbosch niet te bereiken waren, en dus het gehele werk neerkwam op de 
beide KP's (aangevuld met enkele groepen van de P.A.N.) 
In Eindhoven zelf was het een wisselende drukte van Duitse vrachtauto's, 
hand- en boerenkarren, motoren en Nederlandse fietsen. Tanks en P. A.K. reden 
af en aan, in diverse, haast alle richtingen. Op de Wal, een vrij brede straat 
in het Centrum van Eindhoven, waar het meeste verkeer moest passeren, 
hadden de Moffen een pleisterplaats gemaakt. Alle mogelijke voertuigen, reeds 
meer of minder zonder verband, hielden er even een rustpauze, na hun ver
moeiende (planmatige) terugtocht uit Noord-Frankrijk of België. 
Tegen half elf hadden de diverse berichten alle Rayonscommandanten bereikt: 
.. Dat er werk aan de winkel was en ze onverwijld op W. 1. moesten komen." 
Niet gehinderd door druk burgerverkeer, kwamen ze met onregelmatige tus
senpozen binnen, sommige alleen, anderen met twee of drie. 
Voor de deur van Wal nr. 1 slenterden chagrijnig moffen heen en weer, een 
eindje verderop stond zelfs een overvalwagen van de Grüne. 
In het huis op Wal nr. 1. werd theorie gegeven, over de juiste plaats waar, 
en de juiste wijze waarop plastiek kon worden aangewend. 
Struikelend over plastiek en slagkoord in het nauwe keukentje, waar de lessen 
gegeven werden, ging er een, die zich in het hartje van de stad niet zo erg 
prettig voelde in verband met een zeer recente kennismaking met den plaatse
lijken SD-chef, even polshoogte nemen of er ook een achteruitgang was. Deze 
was niet aanwezig . . .. 
Aan de straatzijde was een drietal jongens opgesteld, een pistool, het hand

kanon, zoals dit in de wandeling genoemd werd, gereed, om als dit nodig was 
hun huid zo duur mogelijk te verkopen. 
Een van de aanwezigen, die er Van Speyk-allures op na hield, opperde het 
plan, dat ze in het uiterste geval die 100 kg. plastiek nog konden opblazen. 
Deze uitlating bezorgde hem een lang niet mals gestelde terechtwijzing, daar 
men ook te denken had aan de omwonende burgers, die hierbij nodeloos het 
leven zouden verliezen. 
De Moffen namen geen notitie van het onooglijke kantoortje met zijn spiegel
ruit en gordijntjes ervoor, al stond er in het vertrek, dat vroeger waarschijnlijk 
winkel geweest was, ook een zeer groot aantal fietsen, die, wanneer de deur 
openging, ook voor de fietsenorganisators zichtbaar waren. 
Misschien hadden ze onderling wel de nodige aanmerkingen op die "Dumme 
Holländer", d_ie in zo'n tijd, terwijl zij vochten voor de vrijheid van Europa 
nog naar een makelaarskantoor gingen. 
Van achter de ruiten werden de passerende Moffen door ons drietal scherp, 
doch grinnekend gadegeslagen. Moppen werden op hen en hun Führer getapt, 
en in het keukentje ging de theorie snel doch rustig verder, temidden van plas
tiek, slagkoord fockpencils en KP-ers in hun element. 
Eindelijk was het zo ver, de porties waren eerlijk verdeeld en de opdrachten 
werden uitgegeven. 
Alle lijnen in het zuidelijk gedeelte van Noord-Brabant-Oost moesten zo mogelijk 

die dag de lucht in, het voornaamste waren de lijnen met verbindingen naar 
België en Duitsland. 
Er was geadviseerd om bochten, wissels of bruggetjes te nemen; deze plaatsen 
waren het moeilijkst te vervangen. 
Het geneesmiddel voor de Weermacht was netjes in tassen of pakjes verpakt, 
en in de volgorde van het binnenkomen werd weer vertrokken. Een enkele moest 
een grote afstand afleggen en ging per trein, echter alleen onder conditie dat 
hij zijn fiets mocht meenemen. 
.. Voor het terugkomen ", beweerde hij. 
De laatsten waren vertrokken, zonder haast en zonder ongelukken. 
Toch hadden we nog een strop, want een ieder zat vol spanning te luisteren 
naar de komende explosies. Deze pret werd ons echter niet gegund, de gealli
eerde vliegende forten "deden" die middag nog even het Eindhovens vliegveld 
en in die cortcurreren.de geluiden, gingen de onze helaas verloren. 
Om van de Moffen te horen, hoe zij hun strop vonden, toen ze tot diverse min
der aangename ervaringen kwamen, had niemand tijd, daar we allen als goede, 
burgers op tijd binnen moesten zijn! 
Alle acht ploegen deden hun werk, zoals men van goede Vaderland'eb '!?on �er
wachten, en keerden behouden. huiswaarts. · JACQUES F. M. 

�,-� ... - ......... 

Het was in de spannende en hoopvolle dagen van 
September 1944, toen ik mij in Ede schuil hield. Met 
een drietal onderduikers waren wij hier ergens in huis 
en vol verwachting waren wij van de dingen die 
komen zouden, in verband met de geallieerde lucht
landingen, die uitgevoerd waren. Het waren mooie 
dagen, die wij doormaakten en die ons dàt beloof
den, waar wij zo lang naar uitgekeken hadden. Lan
ge tijd hadden wij ons hier in spanning schuil ge
houden 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 
niet te tellen aantal vliegtuigen voerde versterkin
gen aan en verdere benodigdheden voor het front dat 
enkele K.M. van ons vandaan lag. Het was prachtig 
helder weer, zodat wij de acties goed konden vol
gen, die bestonden uit het uitwerpen van voedsel en 
materiaal voor de troepen waar onze hoop op was 
gevestigd. Vele jagers en jachtbommenwerpers, van 
allerlei soort, voerden aanvallen uit op spoorlijnen, 
wegen en opslagplaatsen en gebouwen die de moffen 
zich toegeëigend hadden. Op de wegen zag men al
leen mensen, die zich bedreigd voelden en zich in

aller haast in veiligheid probeerden te brengen bij 
de moffen. Op hun gezichten kon men geen vreugde 
aflezen, maar wel angst. Wie dit waren behoeft geen 
verdere uitleg . 
Duidelijk hoorden wij het ratelen van de machinege
weren en andere automatische wapenen van onze be
vrijders en wat er op die momenten in ons omging 
is niet te beschrijven. Wij huilden soms van blijd
schap. Bij de moffen was het groot alarm, zij wisten 
soms niet meer wat zij deden en dus waren zij dub
bel 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 acties die komen zouden. 
In de middag kwam de Heer S. bij mij met de 
mededeling, dat ik mij moest melden bij V. en daar 
verdere instructies zou krijgen. In de woning van V. 
waren meerderen van ons aanwezig. De opdracht be
stond uit het vervoeren van gevangen genomen S.S. 
(Nederlanders) naar een veilig oord en die daar te 
bewaken. In groepjes van twee verlieten wij de wo
ning 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 ge
wacht, kwamen er vijf personen op een rijwiel ge
zeten, aanrijden. Zo van veraf gezien leek het niets 
bijzonders en men zou zeggen een vijftal boeren, die 
daar kwamen aanrijden. 
Naderbij gekomen bleek een der onzen voorop te 
rijden, en daarachter drie helden van de SS, gekleed 
in blauw overall, klompen aan en pet op voor camou
flage. Deze kleding was wel nodig om zo min mo
ll"elijk te laten opvallen wat voor gevaarlijk goed ver
voerd werd. De rij werd weer gesloten door een van 
de onzen. Wij werden ingedeeld en een van ons 
ging voorop als verkenner. Met z'n drieën bleven wij 
achter en ieder van ons nam een SS-er voor zijn 
rekening. Met een afstand van 2 à 300 Meter volg
den wij elkaar met de buit. Zo reden wij in drie 
groepjes door allerlei binnenwegen in gebied dat 
door de Duitsers bezet was. Voor ons vertrek hadden 
wij de edel-Germanen er eerst op attent gemaakt, 
dat zij niets anders te doen hadden dan te volgen 
en hun schreeuwerd dicht te houden. Mocht er een 
de moed hebben alarm te slaan of andere capriolen 
uit te halen, dan zou hij getracteerd worden op iets 
dat hem niet lief zou zijn. Wij waren op alles voor
bereid en de waptns waren geladen en klaar voor 
gebruik indien dat nodig zou zijn. Het was een ge
vaarlijk transport, maar aan gevaar dachten wij niet 
en mochten wij verrast worden door een Duitse pa
trouille dan wisten we wat ons te doen stond en wa
ren 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 
vêrblijf voor ons en de aanbidders van Adolf Hitler. 
De schuur werd in tweeën gedeeld door een afraste
ring van prikkeldraad waarachter de Duitse knech
ten werden opgeborgen. Er was nog plaats genoeg 
en wij hoopten dat er nog meer uitvaagsel der maat
schappij zou volgen, dat aan onze zorgen best was 
toevertrouwd. 
Inmiddels waren verschillende leidende personen van 
de verzetsorganisatie gearriveerd, die ons verdere in
structies gaven. Mij werd de eer aangedaan om als 
commandant van de bewakingstroepen op te treden. 
De taak, die ons nu was opgelegd ,was er een met 
veel verantwoordelijkheid. Wat er ook gebeuren 
mocht, er moest voor gewaakt worden, dat er niets 
uitlekte en geen onbevoegden hier in de omgeving 
kwamen en de gevangenen hier niet levend uitkwa
men. Als het ontdekt zou worden wat hier gebeurde, 
zag het er voor Ede niet mooi uit en was een 
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 lammeren in een verblijf, 
waar ze zelf zo velen de dood hadden inge jaagd. De 
kleding die tijdens het transport als camouflage had 
gediend was omgewisseld voor het zo gehate uni
form van de S.S., dat de aanklacht tegen hen in
hield. De indeling van de bewaking geschiedde als 
volgt: er waren drie ploegen van zes bewakers ge
vormd, die om de beurt acht uur dienst deden. Door
lopend waren er steeds twee bewakers binnen en 
de rest buiten in de omgeving om steeds het terrein 
te verkennen. Daar ik met niemand wat te maken 
had en in Ede geen familie had, bleef ik dag en 
nacht op mijn post. Inmiddels was onze verzameling 
uitgebreid met twee stuks van hetzelfde soort. Een 
van de laatste bleek bij visitatie een klein pistoolt je 
onder de arm verborgen te hebben en had daar waar
schijnlijk 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 onzen bezat 
de . vaardigheid in het omgaan met de tondeuse. Hij 
zorgde er voor, dat de edelgermanen van hun hoofd
tooi werden ontdaan en 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 
rnoest er zijn om de gevangenen in de nacht in de 
gaten te houden, zó, dat er geen licht naar bui
ten straalde wat een moffenpatrouille zou kunnen 
lokken. Daar waren wij niet op gesteld. De schuur 
geheel te verduisteren was onmogelijk door de vele 
naden en gaten die er zich in bevonden. Deze wer
den zoveel mogelijk met stro dichtgestopt, maar dit 
was nog lang niet voldoende. Eindelijk werd er een 
oplossing gevonden. Een emmer werd op een melk
wagen, die in de schuur stond, gelegd met de open 
kant naar voren, waarin een kaars geplaatst werd. 
De straal licht viel nu op de gevangenen, die netjes 
naast elkaar op het stro lagen. De emmer werd nog 
wat afgedekt met een oude zak en de schuur was nu 
in duister gehuld met uitzondering van het gedeelte 
waar de trots van Mussert lag. Moest een van hen 
om 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 nooit geprobeerd, daar 
zij toch wel in de gaten hadden, dat het nutteloos 
zou zijn. De boerderij vlak bij ons werd gebruikt als 
keuken en de bewoners wisten natuurlijk wel wat er 
aan de hand was. Verder was daar ook een radio 
aanwezig, zodat we op de hoogte van de toestand 
aan de fronten bleven. De bevrijding die zo dichtbij 
was kwam niet en het front ging steeds meer naar 
achteren in de richting Arnhem. 
In de avond konden wij de branden goed waarne-
men. Ook de nieuwsberichten maakten melding van 
de critieke toestand tussen Nijmegen en Eindhoven 
en de heldenstrijd bij Arnhem. Maar niettegenstaan
de dat alles waren wij vol goede moed en trots, onze 
opdracht, hoe gevaarlijk dan ook, te mogen uitvoe
ren. Een aangenaam verblijf was het hier niet, vooral 
de nachten waren koud en dan 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 van de onzen 
een schot af liet 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 Noord-West, 
de Wiking-divisie en het vrijwilligers-legioen Ne
derland. 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 rich
ting 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 na
tuurlijk 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. 
In de morgen kwam een 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 vandaan geplaatst had en 
de vooruitzichten onzeker waren. 
De moffen hadden inmiddels meer activiteit aan de 
dag gelegd en er werd een grote jacht gemaakt op 
de verzetsorganisaties nu de toestand zich weer in 
hun voordeel gewijzigd had. Dat er door de organi
saties goed gewerkt werd was voor hun 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 
brui'iie- en blauwe overalls. Allerlei gissingen werden 
door ons gemaakt en wij leefden in de veronderstel
ling dat het nieuwe buit was. 
Inmiddels was ontdekt, dat een van de leiders voorop 
reed, maar om geen risico te lopen werd een pa
trouille van drie man het veld ingestuurd om er ze
ker van te zijn, dat ons geen poets gebakken werd. 
Dat de moffen geraffineerd waren en tot alles in 
staat waren en alle middelen ter hand zouden ne
men om ons te bestrijden wisten wij maar al te goed. 
Tot onze grote verbazing werden wij even later voor
gesteld aan vijf Tommie's die de wacht zouden be
trekken met twee van de onzen. Zij behoorden bij 
de luchtlandingstroepen en hadden tijdens de acties 
een noodlanding moeten maken en zich in de omge
ving van Ede schuil gehouden. Op deze plaats kon
den zij zich verder schuil houden voorlopig en had
den zij meteen een aangename bezigheid. 
Na nog een poos je in het bonte gezelschap, dat be
stond uit Tommies; leden van de verzetsorganisatie 
en de SS in gebied dat door de moffen was bezet, 
te hebben doorgebracht ben ik weg gegaan en was 
mijn verblijf van negen dagen en nachten in de 
schaapskooi ten einde. 

W. V.

De "Voorlooper van het LO-LKP
Gedenkboek kost f 4.50 en kunt U 
bestellen bij: Admin. ,,De Zwerver". 
Pr. Hendrikkade 152 1 e Et., Amsterdam. 

EEKBUIS 

"Ik sla op de trom 

en dreun 

de dromers wakker." 
.. Er zal geen plaats meer zijn .... " 

Op 12 Maart 1946 - minder dan een 
jaar na de bevrijding - vervoegde een 
voorlopig, in verband met haar kinde
ren, in vrijheid gestelde stamboek-NSB
ster zich, in gezelschap van haar 
schoonouders, eveneens van het handje, 
op een gemeentelijke instantie te Rot
terdam, om er eens uitvoerig en hart
grondig te spreken over haar spullen, 
die, op last van het Beheersinstituut, wa
ren in beslag genomen en verkocht. 
De portier wees deze lieden - er op dat 
zij zich dientengevolge op het Beheers
instituut dienden te vervoegen. Het ge
zelschap nam daar geen genoegen mee. 
Er kwam een ambtenaar aan te pas, die 
o.a. te horen kreeg: 
,.Jullie' hadden het niet mogen verko
pen! Het is een schande" en meer van 
dergelijk fraais. 
De ambtenaar, die méér te doen had, 
deelde na ongeveer een kwartier aan 
den portier mede, dat het volkomen 
doelloos was deze mensen langer te 
woord te staan, waarna de portier de 
bezoekers aanmaande het gebouw te 
verlaten. 
Op. dat critieke· ogenblik gebeurde er 
een ongeluk. De schoonmoeder achtte 
het tactisch en strategisch den ambte
naar voornoemd zachtjes over zijn ko
nen te aaien en te lispelen: .. Je kent mij 
toch wel, lieve jongen". 
Dat ·Was net te veel op dat ogenblik en 
de ambtenaar, buiten zichzelf door deze 
flikflooierij, die hem als een belediging 
trof, uitte de onfatsoenlijke woorden: ,.Ik 
ken jullie zeker, jullie zijn vuile stink 
NSB-ers!" 
Er volgde een klacht . ... niet van den 
ambtenaar. 
Op 5 Juni 1946 staat de onfatsoenlijke 
man terecht voor den politierechter te 
Rotterdam. 
Nogmaals voor de duidelijkheid: De 
zaak speelt zich niet af in 1944 voor een 
vrederechter, maar in 1946 voor een 
politierechter. 
Overigens jammer, dat het niet net op 
6 Juni viel, dat was aardiger geweest 
vanwege de herinnering aan de invasie. 
Hij staat terecht terzake, dat hij op of 
omstreeks 12 Maart 1946 "die en die op
zettelijk mondeling heeft beledigd door 
hen toe te voegen: lelijke, vuile stink 
NSB-ers, althans woorden van ongeveer 
gelijke strekking en betekenis". 
Vonnis: tien gulden of vijf dagen. 
Formeel en juridisch zal het wel klop
pen als een bus. Het past _derhalve niet 
de logica van een ander in twijfel te 
trekken. 
De ambtenaar wàs buiten zijn boekje. 
Welk een schone perspectieven opent 
zo'n vonnis: 
Ik zie voor mijn geest een KP-er, die 
zo'n lieve juffrouw, zo'n NSB-azalea er
gens tegen komt, eentje uit zijn straat. 
Ik zie het voor mijn ogen gebeuren, dat 
ze hem over zijn wang streelt en zegt: 
,.We kennen elkaar toch, lieve jongen!" 
Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen. 
Gelooft gij, lezer, dat hij volstaan zal 
met alleen maar te zeggen: .. lelijke stink 
NSB-er?" 
Kennende een KP-hart, weet ik met ab
solute zekerheid, dat hij nog heel iets 
anders brullen zal, dan gewoon maar: 
.. Lelijke stink NSB-er". Stel U iets onmo
gelijks. voor. Stel U voor, dat hij zich in 
zoverre inhoudt, dat hij alleen maar zou 
zeggen: .. landverrader", en bij machte 
was om in dat ene woord, zijn ganse, 
begrijpelijke, tierende verontwaardi
ging te luchten. 



Wel de "
dame" tippelt naar den rechter

en de- KP-er verschijnt prompt voor het 
hekje. Zonder twijfel zal het er slecht 
voor hem uitzien, want een ieder is het 
er wel mee eens, dat het woord "

land
verrader" altijd nog veel erger is, dan 
de woorden "stink NSB-er".
Waarom is de man (zonder wien Neder
land geen toekomst meer had. Werke
lijk ik ga geloven, dat hij gelijk had) 
eigenlijk doodgeschoten? Hij werd na 
grondig onderzoek gequalificeerd als 
landverrader. Hetgeen inhoudt, dat zijn 
volgelingen, zijn fabrikaat, hetzelfde 
etiket dragen. 
Echter, man - zonder wien - gij zijt te 
vroeg gestorven! 
Er ware nog een schone kans voor U 
open gebleven. Waarom niet op het zelf
de moment, dat de Procureur fiscaal U 
als landverrader qualificeerde, een 
klacht ingediend bij een politierechter 
wegens 

"een opzettelijke mondelinge
belediging", U aangedaan c;loor dezen 
Procureur Fiscaal, die U heeft toege
voegd "landverrader" althans woorden
van gelijke strekking en betekenis". 
Ik zie nog een ander perspectief. Of is 
het een visioen? Ik citeer: 

"
Hoe lang nog, en in dit getij 

staan de oude strijders ver opzij, 
en lachend wandelen voorbij, 
verrudertjes van 14 Mei, 
in stijgende getale. 
Men zegt: .,die zachte levertjes, 

die oliedomme kevertjes, 
die arme NSB-ertjes. 

Dáár heb je de schandalen .... 
die vuile illegalen". 

De tijd is niet ver meer, dat gij lezer, op 
het trottoir van de Coolsingel staat, om
dat er voor U geen plaats meer is op de 
middenweg en dat gij hen voor wie geen 
plaats meer zou zijn, arm in arm, 
lachende, schaterlachende voorbij �ult 
zien flaneren. 
Misschien wel in gesloten gelederen. 
.,Die Fahne hoch, die Reihen fest ge
schlossen". 
Maar ik zeg en ik blijf zeggen - en dui
zenden met mij - en wij zeggen het sa
men met koeien van letters - dat NSB
ers LANDVERRADERS zijn. 
Ik verzoek iederen NSB-er mij en dit 
blad aan te klagen bij den politierech
ter wegens belediging. 
Nog een perspectief. Het bittere. 
De voormalige illegaliteit zou in ern
stige overweging kunnen nemen van 
haar kans een serie klachten in te die· 
nen wegens belediging aan haar en haar 
doden gedaan. 
Belediging wegens zoiets als: Woord
breuk der Londense mannen; wegens het 
alleen al in overweging nemen om aan 
enige voormalige illegalen ridderorden 
uit te reiken, opdat de vrijlating van 
lichte gevallen geruislozer kon geschie
den; wegens: de kwestie Hirschfeld, de 
ere-ariër (onkwetsbaar, mijnheer), we
gens de Apeldoornse en Schalkhaarse 
Politie, mannen, die aldaar één of meer 

leergangen volgden of er zelfs leiding 
gaven en leerden, hoe men de Hitler
groet moet brengen . . . . en die nu, al
thans in Rotterdam, gerehabiliteerd 
zijn. Sommigen zijn zelfs, volgens een 
dagorder, nu adjudant. Of dit een be
vordering is, weet ik niet. Ik weet één 
ding, dat dit een grove belediging is, 
voor het kruis bij het Haagsche Veer en 
voor de mannen uit het corps, die niet 
wilden bukken, geen cursus wilden vol
gen en zeker geen cursusleider wilden 
zijn, die illegaal werkten, onderdoken 
en gegrepen zijn. Uit Duitsland verzwakt 
en verlept terugkwamen - en niet eens 
vlot en royaal hersteld werden in hun 
rechten, en nu voor deze adjudanten 
zouden moeten salueren. 
Moeten deze mannen, die eenmaal voor 
hèt Vaderland hun gezin en hun toe· 
komst op het spel zetten, nu uit protest 
ontslag nemen en derhalve opnieuw ge· 
zin en toekomst op het spel zetten? Of 
moeten zij de belediging maar slikken,
de mindere zijn? -

Gij voelt zonder twijfel, dat er heden 
ten dage heel andere beledigingen aan 
de orde zijn als die van "stink NSB-er".
De politiecommandanten van verschei
dene plaatsen, gaven opdracht voor 
Jodenvervolging en zitten nochtans rus
tig, alsof er niets gebeurd is. De kleine 
man is weggezuiverd, maar bij de gro
ten heeft dat zo'n haast niet. Dat duurt 
maand in, maand uit en er komen in· 
tussen zoveel andere dingen aan de 
orde, dat de interesse er bij het grote 
publiek af is en met de zaak dus zoetje; 
aan en zonder oppositie geleidelijk weer 
op de oude voet kan terugbrengen. ... 
Deze groten bij politie en bij andere in· 
stanties hebben eerst het verzet gesa. 
boteerd (om niet te zeggen hulp verleend 
aan den vijand) en nu saboteren zij de 
zuivering, dus de wederopbouw van het 
Vaderland. Dubbele saboteurs. Dit is 
zo'n ontzaggelijk schandaal en zo'n 
ontzaggelijke belediging, niet alleen 
voor ieder verzetter, maar voor ieder 
die het wèl meent met zijn Vaderland, 
dat zoiets als 

"stink NSB-er" erbij ver
geleken van belachelijke kleinheid is . 
Kortom de verzetsmensen en het verzet, 
indertijd vanuit Londen - aangemoedigd, 
ondergaan in 1946 direct of indirect, het
zij individueel of gezamenlijk, hetzij 
maatschappelijk of ideëel een bejege· 
ning zo smadelijk, zo grievend, zo vol 
hoon, dat de politierechter er dagwerk 
aan zou hebben, indien al deze beledi· 
gingen eens fijn uitgewerkt en in serie 
zouden korden ingediend. 

Er zal geen plaats meer zijn . . . . voor 
wien eigenlijk niet? 
Er werd overwogen om den stouten 
ambtenaar onder groot geleide der 
illegaliteit aan de gevangenis af te le
veren, opdat hij aldaar zijn vijf dagen 
zou gaan te zitten. 
Leve het Vaderland! 
Naar ik verneem werd den politierech
ter een gratis toegangsbewijs voor de 
tentoonstelling "Weerbare Democratie"
toegezonden. 
Ik sla op de trom en dreun de dromers 
wakker. 

.,VINK". 

Nevenstaande auto werd Vrijdag
avond 30 Aug. omstreeks 10 uur 
ontvreemd uit de Roeterstraat te 
Amsterdam. 

Gegevens: Merk Chevrolet-ca
briolet m. nwe. beige linnen kap, 
bouwj. 1939, wijnrood. Prov.no. 
GZ 39289, motorno. 1966221., chas
sisno. IA/454/6, kilom.stand-1: 62.000, 
bekleding rood leer. Res.wiel 
wordt in de kofferruimte mee
gevderd. 

Voor terugbez. of tips 

·HOGE BELONING

L. BREUKING, VALERIUSSTR. 215, AMSTERDAM-Z., TEL. 90758
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Maar als ik mag leven tot de bevrJg 
en juichen op het overwinning!St 

God, doe mij dan dit weten: wat r
bijging aan nood en leed is nie 

vergeefs ge,Jt. 
Muus Jacobsen 3 

Tragische herinneringen aan onnoemlijk 
leed komen er boven, als ik nu, na twee 
jaren nog, aan de tijd terugdenk, waarin dit 
gedichtje werd geschreven. 
Uit verschillende gevangenissen waren we 
gekomen. De meesten van ons met het 
grote transport op 6 Juni, toen de gealli
eerden in Normandië landden. Vogels van 
allerlei pluimage. Uit alle kringen van ons 
volk. Zware en lichte gevallen, waaronder 
K.P.-ers en L.0.-ers, personen uit verschil.
lende spionnagegroepen, boeren die on
derduikers en joden geherbergd hadden,
etc.
Een gevangenis in het raam van de Duitsers
zou niet volledig zijn geweest, als zij er 
niet hun spionnen hadden zitten. Zo waren 
er in onze barak drie man: een S.S.'er, die
voorheen als beul in Amersfoort gefungeerd
had en naderhand aan het Oostfront ge
weest was, waar hij schijnbaar iets meer
als zijn haus waargenomen had. Verder
waren er nog twee van de gevaarlijksten
z.g. stille. Zware illegale werkers als je ze
hoorde.
Directe bewijzen waren er voor de een
niet, totdat hij een paar feiten opsomde,
waar mijn vriend en ik aan deel genomen
hadden. Dezelfde dag was hij ook even
als de anderen doodverklaard. Nummer
drie herkende ik aan enkele deukjes in zijn
achterhoofd, waar hij enkele maanden te
voren een paar tikken met een loden pijp
op gekregen had. Onkruid als dat was, ver
ging die avond niet en hier trof ik hem
weer. Herkennen deed hij mij gelukkig niet,
alleen was de uiterste waakzaamheid ge
boden.
Het is moeilijk het leven, zoals we het
daar met honderd man de ganse dag
bij elkaar geleid hebben, later weer op. 
nieuw te vertellen.
De banden, die in de loop der bezettingsja
ren gesmeed waren, voelde je daar ver.
sterkt en als een grote familie leefde je.
We hadden gezamenlijk voor hetzelfde doel,
n.l. de bevrijding van ons land, gevochten.
Nu stond je machteloos tegenover het sa
disme, die figuren als Schweiger, de cor.a.
mandant van de S.D. te Vught en Wijke een
van zijn beruchtste handlangers, op ons
botvierden.
Velen van ons wisten, dat wanneer de Ge
allieerden niet snel oprukten om ons te be
vrijden, zij voor het vuurpeloton hun dood
zouden vinden. Geen wonder dat iedere
nieuweling, die onze barak binnenkwam, uit.
gevraagd werd over de hele gang van za
ken buiten. Er kwamen tientallen binnen.
Man na man zagen wij in onze organisatie
vallen.
Bertus was gearresteerd; ik was door
Poons en Slagter bij zijn bevrijdingspoging
gepikt. ,De grote arrestatie in Amsterdam
volgde, waar tegelijk een twintig man ge
arresteerd werden, waaronder Jo en Lex.
Over het gehele land vielen er slachtoffers;
in het Zuiden Ambrosius. In Amsterdam mis·
lukte de tweede overval op de Wetering.
schans, waardoor Johannes en zijn ploeg
het slachtoffer werden.
Door sadistisch uitgedachte methode's pro
beerde de SD de gevangenen aan het pra.
ten te krijgen. Bertus werd na ettelijke ver.
horen, waar hij nog steeds gezwegen had
en na een verblijf van verschillende dagen
in de donkere cel een week lang op een
stoel geboeid en dag en nacht onder ver
hoor geplaatst, totdat hij lichamelijk vol
komen uitgeput was. Koert, een vriend van
mij, heeft hem nog iedere dag een panne.
tje soep toe kunnen stoppen. Dit kostte
hem, door het verraad van de SS.er en
SD.er, een verblijf in de Bunker. Na een mar
teling van een week vertelde Bertus mij
dat twee personen, na een langdu�ige mar -
teling verteld hadden, wie hij was, en wel
ke verschillende feiten hij op zijn geweten
had.
Hij had het hen echter zo voor kunnen spie
gelen alsof er meer Bertussen waren. Vol
vertrouwen als hij was, zei hij tegen me,
dat er weer 85°/o kans bestond voor een
eventuele uitredding.
De. tijd kroop langzaam voort en de be
vrijding, waarna we zo vurig verlangden,



In bange 
bleef uit. Verschillenden van ons gingen op 
transport naar Amersfoort om vandaar 
weer verder naar Neuengamme getrans
porteerd te worden; allen waren tot z.g. 

"Kriegsdauer" veroordeeld. Velen van hen
wisten wat dit betekende. In 1944 was men 
niet blind meer voor de mooie Duitse be
loften; men zag de Gestapo overal om zich 
heengrijpen en de gevangenen hadden 
reeds kennis gemaakt met hun methoden. 
Anderen waren door een Landes- of Kriegs
gericht veroordeeld en inmiddels voor het 
vuurpeloton gevallen. 
Iedere dag leide Jo Aat of een van de 
anderen de Godsdienstoefening, terwijl er 
een paar in de diverse hoeken van de ba· 
rak naar buiten keken of Wijke of een van 
de andere sadisten er niet aankwamen. 
De hoek van de slaapzaal werd meestal 
voor dit doel gebruikt. Hier was het, waar 
Jo overdag, een van ons, die het erg 
moeilijk had, hem apart nam, met hem 
alles bepraatte en met hem bad. 
Het was je soms zo wonderlijk te moede, 
als je alle ellende om je heen zag; 's mor
gens al, als je vanuit het raam van de 
slaapzaal in de verhoorkamer je vrienden 
zag mishandelen door je eigen landgeno
ten en hoe zij het opnieuw uitriepen, dat 
zij zwijgen zouden en je zag hoe dan de 
slagen opnieuw neerkwamen, totdat de 
SD.-er zelf moe was of het slachtoffer uit
geput was en niet meer verder kon. 
Naast het leven in de barakken hadden de 
gevangenen in de bunkers het moeilijker, 
doordat ze in weken niet buiten hun cel 
kwamen en alleen de stemmen van hun 
lotgenoten konden horen. 
De deur van de donkere cel in de bunkers 
klapte ook eens achter mij dicht; meubilair 
was er niet. Alleen in de deur was een 
gaatje van 2 cm. Vier dagen had ik voor. 
lopig voo:r; de boeg. Nauwelijks waren de 
voetstappen van Wijke verdwenen of ik 
ko in mijn cel duidelijk een gesprek ho
ren, dat boven mij, door de luchtkoker ge
voerd werd. De stem werd al bekender 
voor mij en ik dacht dat ik hem vroeger 
o?k al eens gehoord had. Toen ik op dè 
kiebelton ging staan, kon ik woord voor 
woord verstaan. Jo Berlijn, een vriend van 
mij, waar ik nogal eens ·samen mee ge
werkt had, bad met een nog jonge man. 
Uit zijn gebed begreep ik, dat de jongeman, 
Waarvoor hij bad, 's avonds gefusilleerd 
zou worden. 
�en gebed vol geloofsovertuiging, waaruit 
Je bemerkte dat zij overtuigd waren dat 
geen aardse macht hen meer iets deren 
kon. 
Jongens van verschillende Kerkelijke rich
tingen, die naast elkander gestreden had
den, stonden ook nu naast elkaar. Eén God 
beleden ze en ze wisten dat ze het eigen
dom waren van één Christus. 
Een van de jongens, Jaap Stigter, hij was 
21 jaar oud, was vier weken geleden ver
oordeeld. Deze avond zou hij gefusilleerd 
worden. Treffend was zijn afscheidswoord 
Voor ons. Hij groette ons en vertelde dat 
hij ons voorging en verzocht ons, indien er 
één van ons nog deze bunker zouden over
leven, zijn familieleden te groeten en te 
vertellen hoe hij heengegaan was. 
Om half zeven kwam Wijke hem halen; 
biddend hebben we de eerstkomende uren 
doorgebracht en hoopten dat God Jaap zou 
sterken. 
Tot onze schrik hoorden we om half tien een 
deur boven ons open gaan, en hoe Wijke 
haar met een snauw dichtgooide. Omstreeks 
deze tijd was de komst van een nieuweling 
Practisch uitgesloten. Eindelijk hoorden we 
de stem van Jaap weer en hij vertelde ons, 
hoe hij al die tijd op de binnenplaats ge
staan had in afwachting van de manschap-

' Pen, die het vonnis zouden voltrekken. 
Niemand kwam echter op dagen, alleen 
Wijke sarde hem. 
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Niemand van ons kon nog een woord uit
brengen. !Drie avonden ·later is hij als een 
held gevallen en gaf zijn leven voor onze 
bevrijding. 
Na mijn verblijf in de bunker kwam ik weer 
in de barak terug. Verschillende personen 
waren op transport gegaan, enkele nieuwe, 
bekende gezichten zag ik weer, en ik ver
langde naar een stil ogenblikje dat ik hen 
eens apart kon spreken om te horen hoe de 
toestand buiten was en hoe het met ons 
werk gesteld was. 
De grootste voldoening van allen was dat 
het werk ondanks alle grote klappen door
ging; dit vergoedde voor ons veel. 
De berichten over de geallieerde opmars 
werden door ons nauwkeurig gevolgd. Zo 
goed als het mogelijk was werden er land
kaarten getekend. Als op een stafkwartier 
werden alle plannen besproken, vooral toen 
de drie S.S. en S.D.'ers uit onze barak ver
trokken en ergens anders vermoedelijk weer 
ingezet werden. 
Aan de stemming was het de laatste dagen 
al te merken. We voelden allen dat het 
einde niet ver meer kon zijn. De voorposten 
waren al in Antwerpen volgens de laatste 
berichten, en het ene gerucht leek nog 
mooier dan het andere. We deden ons best 
om alles zoveel mogelijk te remmen, in hun 
optimisme konden we fouten maken, die 
moeilijk te herstellen zouden zijn. 
De geruchten waren niet van de lucht. Het 
was in ieder geval begrijpelijk en voor zo
ver het door ons te bekijken viel, zou ons 
lot binnen twee à drie dagen beslist moeten 
zijn. In de verte hoorden we het springen 
van bunkers, br�ggen etc. 
Jo, even overtuigd als altijd, geloofde 
vast dat hij zijn vrouw en kinderen terug 
zou zien. Veel had hij er al over verteld tot 
de kleinste bizonderheden toe. Jan was 
daarentegen niet zo vast van zijn bevrij
ding overtuigd. Het is alsof ik het voel, zei 
hij me, dat ik over enkele dagen voor het 
vuurpeleton vallen zal. 
Aan het zenuwachtige optreden van de 
Duitsers merkten we in de morgen van de 
vierde September dat de be.sllsing niet ver 
meer kon zijn. 
Jo leidde die morgen de godsdienstoefening; 
de woorden klinken nog in mijn oren, voor
al het psalmvers dat we na afloop zachtjes 
zongen n.l.: 

"Dies zal tot U een ieder van de vromen 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen 
Een zee van ramp moog' met haar golven 

slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet 

aan" 
en verder: 
"Als ge in nood gezeten, geen uitkomst ziet 
Wil -dan ooit vergeten, God verlaat U 

niet, enz. 

Uit deze woorden klonk het geloofs-vertrou
wen van allen, zonder dat de meesten be
seften, dat ze in de middag reeds zouden 
vallen. 
Het oorlogsrumoer kwam steeds nader. 
De laatste dagen waren er reeds verschil
lende van onze vrienden waar wij afscheid 
van genomen hadden, vertrokken. De grote 
nood, waarin we verkeerden, het dagelijks 
fusilleren, deed ons nog meer aan elkaar 
hechten. 
Graag zou je je jonge leven geven, als een 
vriend van je gespaard zou blijven. 
Tegen de avond kwam de spanning; dit 
waren gewoonlijk de uren dat de personen 
afgeroepen zouden worden en de beulen 
hun werk begonnen. 
Wijke kwam. We wisten het. Transporten 
konden niet vertrekken, omdat er geen trein
vervoer meer was. Wijke had een stapel 
oranje kaarten, ongeveer een vijf en twin
tig, in zijn hand, Dat betekende voor ons, 
vijf en twintig van onze jongens, de besten 
uit het Nederlandse volk, mannen die we 
straks na de bevrijding zo hard nodig zou
den hebben. 
Gods raad was anders. Vijf en twintig wer
den een v.oor een afgeroepen. Je beste 
vrienden. Ze gingen met een "tot weer
ziens", van ons. Dit weerziens beseften we. 
We wisten niet wat de plannen van de vil· 

anden waren, hoe het met ons zou aflopen. 
Het weerziens kon spoedig zijn. De aardse 
banden verbroken, de laatste groeten aan 
vrouw en kind. 
Met opgeheven hoofd, als kon hun nu niets 
meer deren, gingen zij; hun aardse strijd 
was gestreden. 
Groninger Jan en Jo waren nog bij mij ge. 
bleven. 
We vro-egen ons af, of nog een van ons er 
levend af zou komen. 
Met Jo, Aat en Jan en nog enkele anderen, 
hebben we gebeden, gebeden voor onze 
familieleden, onze Koningin, ons volk en 
de bevrijding waarvan wij vermoedelijk 
alleen het ochtendgloren mochten aan
schouwen, zonder de dag der bevrijding 
mee te maken. 
We hebben gebeden voor onze vijanden; 
voor onze vrienden, waarvan, nu de strijd 
het einde naderde, nog velen zouden vallen. 
Bij de volgende groep waren Groninger Jan 
en Jo; van beide mocht ik de laatste bood
schappen in ontvangst nemen, zonder te 
.weten of ik er zelf levend af zou komen. 
Jan vroeg mij zijn oude moeder te gaan 
groeten en haar te vertellen, dat hij door 
zijn gevangenschap tot inkeer was geko
men en nu volledig bereid was om voor 
God te verschijnen. Als laatste vroeg Jo 
me: Bid je straks voor me, Bob? Toen ging 
hij. Overtuigd als hij was, dat hij zijn vrouw 
en kinderen zou terug zien, begreep hij ook 
dat het nu niet meer op deze aarde zou 
zijn. Het is een troost voor allen die hem 
gekend hebben, dat zijn groot geloof hem, 
heeft bijgestaan en kracht heeft gegeven 
om zijn leven te laten voor de bevrijding 
van ons volk. 
Tot 's avonds laat ging het zo door. Van
uit de verte konden we zien hoe de ge
vangenen vanuit het kamp Vught toch nog 
in overvolle.wagons geladen werden en op 
transport gingen naar onbekende bestem
ming. 
Inmiddels hoorden we in de verten het 
moordend lood van het vuurpeloton; nog 
steeds werden ze uit de verscheidene ba. 
rakken gehaald, zonder vorm van proces, 
neergeschoten. 
Sommige zware gevallen bleven zitten, an
dere lichte gevallen werden afgeroepen. 
Dit ging zo door, tot de volgende dag het 
Marschbefehl kwam en de Duitsers terug 
moesten trekken. 
Passief waren we, ieder offer hoe zwaar 
ook zouden we met behulp van Godskracht 
kunnen brengen. 
We begrepen dat het voor ons ook nog niet 
afgelopen was; een nieuwe trein met een 
echt Hollandsen machinist erop en alle
maal echt Hollandse wagons, was inmid
dels aangekomen, waarin we opgepropt 
werden. Weinigen zijn later van dit eva
cuatie transport terug gekomen. 
Zo heeft onze vrijheid de levens gekost van 
duizenden van onze beste landgenoten. 
Als we naast de offers die zij gebracht heb
ben, de geloofskracht zien die zij van God 
daarvoor ontvangen hebben, denken we aan 
hen die achterbleven, aan de vrouwen en 
kinderen, dan brengen we deze hulde voor 
de steun die zij in alle eenvoud en stilte 
tijdens de strijd aan hen die vielen gegeven 
hebben. 
Gods weg is in het verborgene, Zijn wegen 
zijn voor ons vaak zo onbegrijpelijk. Hij 
zal de achtergebleven troosten, zoals Hij 
in zijn woord gezegd heeft: ,.Komt allen tot 
Mij, die vermoeid en belast zijn en Ik zal 
U rust geven." 
Achtergeblevenen, God sterke U in Uw grote 
nood en Hij steune U en ons allen om het 
kostbaar bezit der vrijheid, waarvoor Uw 
geliefden het leven lieten, te bewaren en 
te verzekeren. B. 
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DOOR JOT POLMAN 
S.EAC 
Zo zitten we dan ep Malakka. U weken lang. 
Doelloos? Nee, maar te ver van ons doel. Ver- 
der van Indië dan ooit. Achthonderd man lezen 
uit één Hollands blaadje (dat toevallig uit een 
brief overkwam en maar een maand onderweg 
was geweest) het laatste nieuws. Nee, dit is over- 
dreven. Want als iemand van ons naar Seremban 
of Kuala Lumpur reist (feestelijk als een boertje 
uit de klei naar de grote stad), dan brengt hij 
een echte krant mee en een mond vol geruchten. 
Toch zijn we geen verloren zwervers meer zoals 
we dat tijdens de zeereis zijn geweest. Er is 
verband. Bij ieder bataljon werd een officier ge- 
detacheerd van de KNIL. We lezen de namen 
van Lt.-Kol. van Leht, O.G. Dutch Forces in Ma- 
laya, en Lt.-Kol. van der Meulen, O.C. Dutch 
Forces in Port Dickson-area. Via Kuala Lumpur 
en Singapore loopt de draad naar Batavia; ad- 
miraal Helfrich, de Nederlandse top. We hebben 
contact. Ze weten dat we er zijn. Ze zijn zelfs 
verwonderd over zoveel élan. (Ze moesten eens 
weten hoe dikwijls de domper al over dit vuur 
is gezet). Ze verklaren dat onze tucht beter is 
dan werd verwacht. (Langetongen hadden vanuit 
Nederland ons beklad als een horde). Ze menen 
dat onze rust op Malakka nuttig, ja, noodzakelijk 
is, en we beseffen dat zelf: instellen op klimaat, 
jungle, tropensfeer. Maar. . . . kunnen ze wel be- 
grijpen, dat we niet langer willen wachten, dat 
we moéten doen? 
Moeten? Willen? Begrijpen? Dezelfde woorden 
hebben we een jaar lang uitgestoten in Europa 
tegen de SHAEF. Nu richten we ze tot de SEAC. 
South East Asia Command. Toen meenden we 
dat ons troepje met al zijn vuur en al zijn onbe- 
holpenheid als een lastig kind door Eisenhower 
in de hoek werd gezet. En nu is het niet anders 
met Mountbatten. Maar wat ons feller maakt dan 
toen, is dit: in Europa was Nederland inderdaad 
aiet meer dan een stip in het front van zoveel 
duizend mijl en moesten we dus in de hoek staan, 

terwijl hier, in de wijde ring van het bevrijde 
Zuid-Oost-Azië ons brandende Indië de wereld- 
aandacht, en -actie eist en wij als een vlegel uit 
de school zijn gestuurd. Laten we dan....? wij. 
Stoottroepen?, die dagelijks zeggen: nifet lullen, 
maar doen? 
Lullen. Nee, we zijn geen diplomaten. Van poli- 
tiek, ook al is zij niet vuil, zijn we vies. Dat de 
politiek die in het Oosten nóg gladder dan in het 
Westen was, na deze oorlog en de wapenstilstand, 
met deze tegenstelling tussen blank en bruin, in 
deze chaos van gezag op onze archipel, nóg glib- 
beriger wordt, ja, dat begrijpen we met een diepe 
zucht. En dat afspraken moeten worden uitge- 
voerd, daar zijn we het mee eens. En als er in 
Potsdam is afgesproken, dat na Japans capitula- 
tie Engeland in het SEAG-gebied de vijand zal 
ontwapenen en de gevangenen zal overnemen, dan 
nemen we dat aan. En we nemen de verklaring 

' 

ÏOHM BUU :    HOÏ KOM IK. WET MIMIMUIA 
-- ^ AAM GtWElO UIT DIT WHPEWHSST? 

aan, dat Mountbatten verkeerd was ingelicht om- 
trent de nationalistische ontwikkeling op Java, 
en dat er daarom niet direct is ingegrepen zoals 
het moest. En we geloven dat er voorzichtig moet 
gehandeld worden, want we zien de samenhang 
van Indië met Burma, Indo-China, Malakka, heel 
het SEAC-gebied. En tenslotte voelen we ook, dat 
Engeland zich onbewust in een wespennest gesto- 
ken heeft, waaruit het zich terug moet trekken 
met minimum geweld, in zijn belang, in óns be- 
lang, in het belang van blank én bruin. En uit- 
eindelijk zijn wij noch geschikt, noch bevoegd om 
een oordeel uit te spreken. Wij zijn soldaat, wij 
wachten orders, wij voeren die uit. 
Dus schoten we op Donderdag 29 November alle- 
maal al tegelijk uit onze slof door het bericht: 
Zondag aan boord. Op Zondag stond het batal- 
jon ingepakt, gereed. Er kwam geen inschepings- 
bevel. Er lag geen boot. En we wachten. AI weer 
een week. Intussen confereert Mountbatten in 
Singapore met Helfrich en van Mook. Intussen 
blijft Batavia onveilig, Semarang wordt gebom- 
bardeerd, schermutseling in Soerabaja, Ambara- 
wa met moeite vrij. Intussen wachten extremisten 
met de Jappen, vallen Engelse patrouilles aan en 
moorden links en rechts in de Hollandse bevol- 
king. Het land is leeg geplunderd, de cultures 
zijn verwaarloosd, het volk is bang voor elke vlag, 
en Shahrir die de republiek organiseert — nu Soe- 
karno te gematigd werd geacht — is de speel- 
bal van de losgebroken elementen. In de rimboe 
lacht nog steeds: de Jap. 
En wij wachten. Wij zien uit naar Singapore, 
Mountbatten, naar Holland in de Oost. Neder- 
land? Dat Westen is  zo ver, dat we vervreemden. 
In de stad Malacca staat op de richtingborden: 
Stadthuys. Zie de gevel en de ramen. Ramen uit 
de Gouden Eeuw zoals zij rijen langs de Am- 
sterdamse grachten. En in de muur die om de 
oude vesting loopt, staat het wapen uitgebefteld 
van de V.O.G. 1641. Afkortingen zijn oud als de 
taal. Wat we tóen deden door V.O.C, doen we 
nü door S.E.A.C. 
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ENKELE GROEPEN DEELNEMERS AAN DE CONTACTDAGEN IN WELL (L). 
Door verkeerde adressering ontvingen wij bovenstaande foto's pas deze week. Niettemin plaatsen wij ze nu nog. Ze kunnen U de prettige manier in herinnering brengen, waarop ook U Uw 
gegevens aan het Gedenkboek van L.O. en L.K.P. kunt afstaan. De succesvolle en gezellige dagen in Limburg leverden. — zoals U ook kunt zien in de verslagen uit ...De Zwerver" van 
17 Aug., — het bewijs, dat door een dergelijke reunie een maximum van gegevens voor het Gedenkboek, gepaard kan worden aan een maximum van gezelligheid voor de -deelnemers. Bezoekt 
ook  U dergelijke   bijeenkomsten  wanneer ze  in^Uw  Gewest  worden  gehouden? 
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JAN VERLEUN 

( George Devage - Max Brlnkhorst) 

.. In naam van de Koningin ••• ,,:• 
Regenachtig en zwart-somber was die Octoberavond fn 
19i3, toen Jan Verleun zijn laatste grote verzetsdaad 
verrichtte. Aan het hoofd van een actieve knockploeg 
overviel hij het Hoofdbureau van Politie te Utrecht. 
Een korte een-acter geleek het. Wat lantaarnlicht, om
hooggestoken handen, de daad en de verlossing met de 
sleutel. bijlslagen hakkend, kort achtereen...... en de 
avond steunde verder door een mfezelige: motregen. 
"In naam van de Koningin", was Jan Verleun den 
vijand aangevallen, zijn meest gehaten vijand, omdat het 
een vijand gold van zijn volk. 
Regenachtig en zwart-somber was die Octoberavond ..... . 
Het leek of er geen zon meer was, al jaren ...... Zelfs 
de enkele lichtflitsen welke doorbraken bij een gunstig 
radiobericht of een geslaagde verzetsdaad, werden maar 
al te vaak verduisterd door de somberte van de dood, 
door de vunsheid van leugen en verraad. 
November 1913 maakte Jan -Verleun een afspraak met 
een oude medewerkster. Zij bleek niet meer tot de zijnen 
te behoren. Als Judas in de Hof van Olijven stond zij 
daar in een van Amsterdams straten, en na haar afge
sproken teken, werd Jan van achteren, a!s door een 
bloeddorstige hyena-bende besprongen door de S.O. 
Et"n wonde was er geslagen in de verzetsgroep, en 
was rouw. 
Twee maanden duurde de marteling van Jan in Duitse 
gevangenschap, tot op 7 Januari 1944 een vuurpelcton 
een eind aan zijn leven maakte op de Waaldorpervlakte. 
De verradersbe.richtgeving juichte!! Nederland was be
vrijd van een van de grootste terroristen, die zelfs met 
de dood voor ogen durfde verklaren, dat hij, indien de 
kans zich voordeed, wederom zijn verzet zou plegen en 
iedere opdracht van zijn superieuren zou volvoeren. Dat 
was de geest en de wil van Jan Verleun. 
In de spontaniteit van zijn karakter, waarin Godsliefde 
heerste en vrijheidszin drong, daarin lag de daad van 
zijn jonge leven. 
Deze daa.d beperkte =ich niet enkel tot het verrichten 
van koelbloedig-berekende handelingen, omdat dit ver
richten ervan werd gesteund en geschraagd door de 
sereniteit van zijn jonge ziel. door God beschermd in 
een lichaam, dat Hij de krachten gaf alle actieve en 
passieve daden te verrichten en te ondergaan. 
Want naast zijn actieve daad van ontzaggelijk groot 
verzet, prijkte de passieve daad van zijn martelaë1.rschap. 
zijn zwijgend heldendom. 

.. In naam van de Koningin, 
met de zegen van God." 

Op het R.K. Kerkhof "St. Barbara" te Amsterdam rust 
thans het stoffelijk overschot van Jan Verleun naast dat 
van zijn Vader. Twee dierbaren van het gezin Verleun 
rusten in de vredige kerkhofstilte. Bloemen bedekken 
het graf als een hulde. 
Een hulde van grotere waarde zal zijn: het verrichten 
van de leve.nsdaad in de geest van Jan Verleun. Geen 
egoïstische ellebogerij, doch zich offeren in Hefde voor 
anderen, voor heel het volk. 
Deze daad is mogelijk in alle leven. 
De daad van Naastenliefde is de daad van onze verzets� 
mensen, is de daad van opbouw in het nieuwe licht van 
de vrijheid. 
Herinnert Gij U die sombere avond in October 19-43? 

Hoort Gij de salvo's en het ""!Jen in het =and? 
Met de hulp van onze verzetsstrijders is het sombere 
wolkendek vaneen gereten, en zwijgen de beulen�salvo's 
stom. 
Vrede, licht en liefde. 
Een praalgraf voor onze helden en een troost voor 
hun dierbaren. 

M E. 

JETSE VELDSTRA 

Veehouder te Olde-Ouwer. Friesland. 

Hij was niet jong meer, Veldstra, 55 jaar oud, maar 
met jeugdige moed en vitalitejt heeft hij zijn plicht ge ... 
daan, 
Als een der eersten van het verzet, had hij in Mei 
1912 op zijn boerderij waarschijnlijk de eerste onder ... 
duiker uit onze omgeving: een officier die wegens anti.
Duitse actie werd gezocht. 
Dat Veldstra in die tijd al :ijn plicht verstond, werpt 
al dadelijk het rechte licht op zijn karakter. Wat was 
het moeilijk om in die beginperiode mensen te vinden, 
die bereid waren om een onderduiker in huis te nmeen. 
Maar als iemand de tekst: .. Verbergt de verdrevenen 
en meldt de omzwervenden niet" in 'Practijk heeft ge.
bracht, dan was het Veldstra. Wat heeft hij niet ge
reisd en gefietst om plaatsen voor onderduikers te :::oeken 
en om ze verder te verzorgen. Hoevelen zijn er niet .
door zijn bemiddeling aan de greep van den Duitser 
onttrokken. En juist in die eerste tijd. toen een illegaal 
werker ::ich vaak eenzaam gevoelde tussen al die lauwe 
en vreesachtige mensen. 
Maar trouw aan KoningJn en Vaderland. bovenal trouw 
aan 2ijn° God is de drijfveer van :zijn ver:::et geweest. 
De herinneringen aan de gesprekken, welke wij in die 
verzetstijd hielden, geven ons nog dat echt warme ge
voel voor de rechtvaardige zaak, ::oa Is dat het hart van 
een verzetsmens vervulde. 
Veldstra was een blijmoedig Christen, die zijn strijd 
voerde, vol vertrouwen, onwetend wat de toekomst 
brengen :zou, maar zeker in het geloof, dat de weg in 
gehoorzaamheid aan God, altijd goed is. 
Veldstra had contact met een groep, welke een geheime 
:.:ender had en daardoor verbinding met Engeland. Dus 
werden op zijn boerderij, eenzaam gelegen aan het 
Tjcuke Meer, uitzendingen gedaan. Doordat een gestapo 
spion zkh tussen deze groep had weten te dringen, 
werd deze geheel opgerold en kon de SD ook Veldstra 
grijpen. 
Op 6 September 1943 werd bij gearresteerd en via As ... 
sen en Groningen naar he-t Oranje Hotel in Scheveningen 
overgebracht. 
Na een half jaar werd hij vervoerd naar Haren en in 
Juli 19'1'1 naar Utrecht. Omstreeks "Dolle Dinsdag" is 
bij via Amersfoort naar Duitsland getransporteerd. Na 
in verschillende kampen te zijn geweest is hij op het 
laatst in Neuengamme terecht gekomen, waar hij op 25 

Jan. ISHS aan longontsteking is gestorven. Het volkomen 
uitgeputte lichaam kon deze ziekte niet meer doorstaan 
en God haalde zijn kind naar het Vaderhuis . 
Met de arrestatie van Veldstra was zijn strijd niet af
gelopen, neen, in de gevangenis en het kamp is hij velen 
tot hulp en troost geweest. Met zijn bJijmoedig geloof en 
Godsvertrouwen, heeft hij het vaandel van Koning Je
zus omklemt tot hij het kon overgeven in Gods hand. 
,v eemoed vervult ons hart. Nimmer zul1en wij meer :ijn 
blijmoedig gezicht zien en ons kunnen warmen aan =ijn 
opgewekte natuur. maar wetende. dat Jetse Veldstra de 
goede strijd heeft gestreden, zal hij voor ons zijn een 
lichtend voorbeeld van beginseltrouw en liefde voor het 
Vaderland. 
De herinnering aan hem zal voor ons een spoorslag zijn 
om het Vaandel vast te blijven houden en verder te 
dragen tot heil van(het Vaderland. 

SJOUKE. 

PIET HARTOG 

geboren 9 October 1920, gefusilleerd 30 Januari 1945. 

Reeds zovele malen heeft "De Zwerver" Iemand onder 
een dergelijk opschrift vermeld en daarom vragen wij 
ons af, zullen wij ook nu weer een · der onzen ver
melden? 
In de chaotische dagen van na de oorlog doet het iet
wat vreemd aan, om over de nobele figuur van Piet 
Hartog, of zoals we hem beter kennen onder de schuil
naam "Piet de Graaf", te spreken. 
Wij, zijn goede vrienden, zijn hem echter niet vergeten. 
Piet had vee] vrienden, en dat was begrijpelijk, als we 
zijn karakter kennen. 
In het voorjaar van 1942, toen het ondergrondse werk 
in volle gang was, moest hij duiken. Hij werd gebracht 
naar een klein dorpje bij een welgestelde landbouwers
familie, die beloofde goed voor hem te zorgen. Na enige 
maanden van zijn verblijf in dit gezin, zei hij mij, het 
daar niet te kunnen uithouden. Hij was in zijn geloofs ... 
genoten teleurgesteld. Ik sprak langdurig met hem om 
hem een nieuw adres aan te wijzen, maar Pjet vroeg 
mij of hij niet kon helpen met het werk, waar hart. en 
2iel hem toe aantrok. Het was juist in de dagen van 
het grote werk met Friesland, toen daar honderden on
derduikers konden worden ondergebracht. Hij werd in 
de B.J. gebracht bij tante Kees, en zou koeriersdiensten 
verrichten. Dagelijks kwam hij Hentallen keren bij mij 
t�uis met allerlei berichten, bracht boodschappen weg, 
hielp met het overbrengen van onderduikers en het ver ... 
zorgen van Joden. Het beviel hem goed en als ik hem 
e�ns wees op het grote gevaar, dat ons omringde, zei 
hij steeds: .. Als het moet, dan moet het". Hij was voor" 
zichtig, sprak nooit. Wanneer de Friezen van de L.O. 
twee maal per week bij mij waren, was het zeer druk 
voor hem. 
Op een gegeven dag kwam het onverwachte verraden 
van de zaak met Friesland. Velen werden gearresteerd, 
maar on:e onvergetelijke Piet ontsprong de dans, omdat 
bij juist niet aanwezig was. Hij is onmiddellijk begon.
neo alles te verzorgen, toen wij opgepakt waren. Met 
de vele andere vrienden heeft hij tijdens ons verblijf 
in de gevangenis groot en goed werk verricht. 
Na mijn ontslag uit de gevangenis kwam hij bij de R.R., 
bouwde de gehele dienst in Haarlem mede op en ver
zorgde he.t kantoor. 
Daarnaast deed hij het secretariswerk met een accura� 
tesse, welke niet te evenaren is. Ook met de voedseJ" 
v?orziening van de onderduikers heeft bij grote ver
diensten gehad. Steeds breidde het werk zich uit. On
telbare malen dagelijks kwam hij bij mij om over allerlei 
te spreken en wij begonnen met de geheime teJefoons 
aan te laten sluiten. 
Toen kwam de arrestatie van Hans v. d. Does. Ge" 
heel onthutst kwam hij bij mij. Er dreigde gevaar en 
Piet bleef enige dagen op mijn advies ondergedoken. 
Later kwam de bevrijding van 89 Rotterdammers uit 
het Noodziekenhuis te Haarlem en het enthÖusiasme van 
Piet kende geen grenzen om hier te kunnen werken. 
Uit dit alles blijkt, dat Piet een zeer goed illegaal 
werker is geweest. 
Met Kerstmis kwam de fatale dag, dat hij gegrepen 
werd met enkele anderen op een adres, dat hij niet 
veel meer bezocht. 
Wjj deden alle moeite om hem vrij te krijgen en om 
hem voor het ernstigste te bewaren. Uit de gevangenis 
bereikte zijn vrienden een clandestien briefje, waarin hij 
hen berichtte, dat hij volkomen tot overgave was ge" 
komen in God's Wil. dat zijn ziel gered was en bij 
kon juichen over zoveel Liefde van Christus, hem, ar
men zondaar, te beurt gevallen. 
Met angst en beven spraken zijn verloofde en ik veel 
over hem en baden veel, dat hij toch voor ons gespaard 
mocht 'blijven, doch God's gedachten zijn anders dan 
onze gedachten. In de vr,oege morgen van 30 Januari 
kregen wij zekerheid, dat Piet gefusilleerd was door de 
Nazi-benden. 
Zijn ouders en vrienden waren sprakeloos. Gelukkig kre" 
gen zij enige dagen late.ç enkele brieven, waarin hij 
van de blijheid van zijn Geloof getuigde. Hij zeide, dat 
's-Hcren Wil het beste was. omdat hij reeds wist, dat 
er toch geen hoop meer voor hem was. 
Piet heeft bij de verhoren steeds gezwegen en er is 
door de S.O. geen en·kcle bekentenis bij hem uitgelokt. 
Meermalen denk ik ook aan de gesprekken op gods� 
dienstig gebied, die ik met Piet gehad heb. Hij sprak 
reeds vaak uit, dat hij zo graag in volle overgave tot 
Christus zou komen. De Naam des Heren .:.ij geloofd, 
want wij weten, dat Piet in het Vaderhuis is met de 
vele woningen. 
Al bHjft het een groot gemis voor zijn verloofde, zijn 

· ouders en ook voor zijn vele goede vrienden, wij kun
nen steeds zien op het volbrachte werk van Christus. 
Wiens Doen alleen Majesteit en HeerJijkheid is. 

c. s.

1 



� 
WIEKAN 

INUCJITINGEN VERSCMFFEN ?

) ._ .. ,_,, . 
709 B. J. Hulshof, geb. 26-

9-1921, nr. 10497, 11
Juni 1944 te Deventer
opgepakt en op 14
Juni 1944 naar Arn
hem. Vandaar naar
Vught. pl.m. 7 Juli '44
in Vught tot pl.m. 1
Sept. 1944 in Vugt ge
bleven. Daarna naar
Neuengamme. Bericht
uit Meppen gekregen
op 16 Maart 1945, dat
hij is overleden.

7 lQ Mark Pieter S joerd 
van Kleef, geb. 22
Oct. 1914 te Leusden, 
beroep Marechaussee, 
post Heerde, groep 
Hattem, als illegaal 
werker verraden en 
gegrepen op 19-20
December 1944, naar 
Apeldoorn vervoerd, 
daarna Doetinchem 
(Kruisberg), van hier
uit naar Neuengam
me, na 7 dagen van-
daar vervoerd naar Duitsland, concentratie
kamp Woblin, Heierhorst bij Ludwigslust. 
Schuilnaam Max Hendriks. 

711 Mevrouw Mathilda Cohen-Bierman, ge-
boren 30 Nov. 1869, laatst bekend adres: 
Liepman, Amstelkade, Amsterdam (onderafd. 
Joodse Invalide). Wie weet iets over het lot 
van deze dame, t.b.v. haar familie in Indië? 

712 Jozef johannes Beu
gelsdijk, geb. 3 Dec. 
1918 te Noordwijk, ge
arr. door de Ned. SS 
te Noordwijk. Ver
voerd naar Schevenin
gen, vandaar naar 
Amersfoort, o. gev. 
Amersfoort, onder gev. 
nr. 15151. Vermoede
lijk per 15 Maart '45
op transport gesteld 
naar Neuengamme. 
Nadien niets meer 
van hem vernomen. 
Bijz. kentekenen: slep_!!nd linkerbeen, door 
granaatscherf in het bovenbeen, opgelopen 
Mei 1940 op vliegveld Valkenburg (Z.-H.). 
Lengte pl.m. 1.87 m. 

713 Gerrit van den Brink, 
geboren 3 April 1923.
Met razzia gepakt op 
l Oct. 1944 te Putten, 
weggevoerd n . . Neuen
gamme, nadien niets 
meer gehoord. 

RECTIFICATIE: 

704 Boelo Heert Tigchelaar, geb. 14 Aug. 1917,
won. te Zevenbergen eig. touringcarbedr. In 
woonplaats gearr. op 5 Aug. 1942. Volg. dag 
overgebracht naar Breda en vandaar naar 
Haren. Maart 1943 n. Utrecht, Gansstraat. 
Sept. 1943 via Amersfoort naar Natzweiler. 
Sept. 1944 naar Dachau en in Dec. 1944 naar 
Nordhausen, waarschijnlijk via Buchenwalde. 
Is aldaar overleden 29 Maart 1945.

.. .. op de boerderij Holterhof nabij Enschedé 
(800 m. van de Duitse grens) vóór de oorlog 22
koeien aanwezig waren en er nu nog slechts 8 
zijn .... 
.. . . . ; er pl.m. 800 m. over de Duitse grens een 
boerderij staat met 24 koeien, waarvan er maar 
12 in de schuur geborgen kunnen worden, en de 
andere beesten 's winters in de wei hun kost je op 
moeten scharrelen .... 
. . . . Nederland, speciaal op veeteeltgebied, een 
vordering op zijn Oostelijke buren heeft, die in 
de millioenen loopt .... 

.... nog steeds de "voorloper" van ons Ge
denkboek is te bestellen bij: Administratie "De 
Zwerver", Prins Hendrikkade 152 1 - A'dam-C. 

FOTO'S 
FOTO'S 

FOTO'S 
* 

Er is deze week veel over foto's te vertellen. Sinds de uitvinding van de fotografie is een afbeelding van iets. dat sterk indruk op ons maakte, het mooiste her" Jnnerings·materiaal geworden. En niemand kan zeggen, 
dat de Landdag van de L.O. en L.K.P. op 27 Juni geen indruk op ons heeft gemaakt. Daarom werden fotomapjes samengesteld, die nu tegen den prijs van f 1.50 verkrijgbaar zijn, Dat deze enveloppen met 10 prachtige fotokaarten in de smaak vallen, bewees de post van deze week. Deze bracht. behalve veel nieuwe bestellingen. ook verschillende grote nabestellingen. Er zijn nog mapjes te krijgen. Bestel ze spoedig, vóór ze zijn uitverkocht. Verder zijn wij nog in het bezit van enkele foto's. die tijdens de begrafenis van den· bekenden K.P ... leider Frank werden gemaakt. Deze afbeeldingen hebben een formaat van 18 x 24 cm en zijn zeer scherp van opname. Er zijn ongeveer 10 soorten. die tegen de prijs van f 0.75 verkrijgbaar zijn. Ongetwijfeld zijn er vele medewerke_rs van Frank. die een dergelijke herinnering aan hem w1llen hebben. Laten zij spoedig bestellen, want het aantal 
beschikbare foto's is slechts klein, 
Verder is hier een herhaald goed bericht voor de achtergebleven familie en vrienden van gevallen verzetsmensen. Hoe vaak gebeurt het niet, dat nagelaten betrekkingen van gevallen LO-ers of_ KP-ers geen goede foto van den overledene bezitten. Vaak spelen gebrek aan een adres voor reproductie of de hoge kosten een rol. Het doet de Redactie van "De Zwerver" genoegen deze familieleden het volgende te kunnen aanbieden. Een firma uit het Zuiden van ons land heeft aangeboden tegen kostprijs geretoucheerde vergrotingen van prima kwaliteit te maken, alleen voor de achtergeblevenen van oud�illegale werkers en in noodzakelijke gevallen gratis of tegen gereduceerde prijs. Het enige. dat men te doen heeft, is. een (het hindert niet hoe kleine, beschadigde of onscherpe) foto van het slachtoffer te sturen. De redactie controleert. of de gevallenen werkelijk LO-er of KP-er zijn geweest en bij haar of de afdeling "Gedenkboek" geregistreerd zijn, en zend het fototje door. De genoemde firma maakt er dan een 18 x 2i cm. grote, geretoucheerde foto van. De kosten voor dit werk bedragen normaal ca. f 30.-. Onze nagelaten betrekkingen betalen er slechts f 9.voor. Een lijst en passe-partout met glas kosten f 4.extra. Ook dit laatste is inkoopsprijs, Men is niet verplicht. dit passe-partout of de lijst er bij te bestellen. Dus in alJe drie gevallen kunt U bestellingen sturen naar: Redactie , ,De Zwerver''. Nic. Witsenstraat 21. Amsterdam-C. De fotomapjes en de foto's begrafenis Frank dienen bij bestelling te worden betaald in de vorm van postzegels of een postwissel. Toezending volgt omgaand franco na ontvangst van het bedrag. Bestelt 
spoedig. opdat U niet achter het net vist.

REDACTIE. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: 

_________ ............... -··········------·---·--···--··---·--·-·······--·----·--····-·----···-·-··-

Plaats: -----------·----------------------·--··-···--

Provincie: 

Ingang abonnement: --------- ------·--
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
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Woensdag 4 September a.s. hopen wij 
WIM EVERTSE 

en 
MIEN v. d. KOPPEL 

in het Huwelijk te treden. 
Ons Huwelijk zal kerkelijk bevestigd wor
den door den Weleerw. Heer Ds. D. van 
Krugten, Herv. Pred. te Almkerk, des nam . 
14.30 uur in de Geref. Kerk te Almkerk. 
Nieuwendijk, A 121, 1946.

Gelegenheid tot gelukwensen van 17.00-
18.30 uur in gebouw "Tavenu" te Nieuwen
dijk . 

JOHANNA M. L. EMMEN 
en 

BERNARDUS J. H. MELIS (Berry) 
hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen Huwelijk, waarvan de inze
gening zal plaats hebben op Woensdag 
30 October a.s. te half 10 in de Parochie· 
kerk van den H. Dionisius (Goirke) te 
Tilburg. 
Tilburg, Stokhasseltstraat 40 B 
Tilburg, Stokhasseltstraat 42.

Augustus 1946.

Gelegenheid tot feliciteren van 1-2 uur, . 
Stokhasseltstraat 42 te Tilburg. 
Toekomstig adres: Hendrik de Keyzer
straat 27, Tilburg. 

NICO ARIAANS 
en 

MARIA FAAS SEN 
geven kennis van hun voorgenomen Huwe
lijk, waarvan de voltrekking zal plaats 
vinden op !Donderdag 12 September 9.30
uur in de Parochiekerk van de H. Land
stichting. 
22 Augustus 1946.

Kiappijenpad 10.
Klappijenpad 14, Berg en Dal. 
Toek. adres: Berg en Dalseweg 65, Berg en 
Dal. 

Met grote vreugde en dankbaarheid jegens 
God, geven wij kennis van de geboorte van 
onzen zoon 

JOHANNES PIETER GERARDUS ARIE 
Wij noemen hem "Hans". 

P. Plantinga
L. M. C. H. Plantinga-Roefs.

Utrecht, 23 Augustus 1946.
Croesestraat 108.

Gevraagd een stoffeerder voor meubelstof
feerwerk en woningstoffering, vast werk. 
Prettige werkkring. Loon nader overeen te 
komen. In dorp Zuid-Holland. Brieven onder 
nr. 243 a. d. blad. 

Fré Redeker, lerares orgel-, piano·, viool, 
conservatorium-diploma, !getuigschrift P.B. 
N.A.-orgelbouwkunde, heeft haar lessen
hervat. 
Groningen, Agricolastraat 30-32, tel. 26062.

Jongeman, oud 22 jaar, princ. onderd. door 
de oorlog Gedupeerd, zou graag verder 
willen. Heeft reeds 2 jaar practisch werk 
verricht. Welke horlogemaker wil hem ver
der helpen? 
Brieven met uitvoerige eisen onder nr. 244 
aan dit blad. 

Pas opgericht reclame-bureau in Amster
dam zoekt vertegenwoordigers voor :het 
hele land op provisiebasis. 
Brieven onder nr. 245 aan dit blad. 

Geref. burgermeisje zag zich gaarne ge
plaatst tegen 15 October a.s. of later, ter 
verzorging van hulpbehoevenden of als !? huishoudster bij echtpaar of Dame alleen. ;.. 
Brieven onder nr. 246 aan dit blad. 

GEDENKBOEK "IN MEMORIAM RICHARD .,.. 
JUNG". Onthullingen van een Tsjechisch S 
partisaan, die deel uitmaakte van een ver- 1i zetsgroep in Friesland, over gebeurtenis
sen in Duitse concentratiekampen. Geillus· 6 
treerd met vele foto's op kunstdrukpapier. r 
Franco toez. volgt na ontvangst van f 2.60 > 
per postwissel. Bestelt spoedig aan: Ver. ! 
Jouster Drukkerijen N.V., Tel. 38, Joure (F.) ei. 
De netto opbrengst van deze uitgave is ; 
bestemd voor de weduwe van dezen in 
Friesland gesneuvelden verzetsman. 



lANDnUIC5 ORC:ANIIATI' VCDR 

MULP AAN ONDERPUll<ERS 

,,Bah, dat is nou echt iets voor een van der Lin
den!" Dit woord werd niet uitgesproken aan de 
voet van de pyramiden, het werd niet uitgebruld 
van het Palazzo Venezia of uit het Sportpalast. 
Het kwam uit de verontwaardigde mond van 
een ongeveer twaalf jarige jongedame en was ge
richt tot een ongeveer even bedaagden jongeheer 
- blijkbaar zijnde een jongeheer van der Linden.
Het werd uitgesproken op een warme zomeravond
in het voorlaatste oorlogsjaar op een stil pleint je 
met een proper plantsoentje in het midden in een
onzer kleine Nederlandse provinciestadjes.
'k Kwam erlangs op weg naar een bespreking met
een paar politici en deze uitspraak opvangende
stond ik er noch met mijne gedachten noch met
mijne voeten bij stil. Totdat ik een uurt je later
midden in de gedachtenwisseling zat. Toen werd
ik eensklaps aan de woorden van dat kind her
innerd. Dat zat 'm zo.
Ter discussie kwam namelijk o.a. het karakter
van de LO en dat van een eventueel na de oorlog
op te richten verbond van illegalen.
Ik stelde mij op het standpunt, dat dit karakter
nationaal was en moest zijn - nationaal en niet
politiek ! Men begrijpe mij goed: ik bestreed niet
de vrijheid om als illegale groep een standpunt
in te nemen, dat geheel of vrijwel geheel samen
viel met een politieke partij of kerkelijke con
fessie, integendeel! De Chrictophoor-groep was in
deze zin Katholiek, Trouw anti-revolutionnair,
het Parool socialistisch enz. enz. en ik had daar
niets tegen. Wat ik toen - en nog - bestreed,
was de opvatting, dat een organisatie onvermij
delijk politiek of kerkelijk "kleur" bekennen moest
en dat het nationale geen "kleur" was, geen vlees
en geen vis, iets "neutraals". Het kwam er eigen
lijk op neer, dat de Nederlander niet bestond,
wel de Socialist, de Anti-revolutionnair, de ... .
enz. enz. (Bij een latere discussie drukte één der
discussianten deze opvatting aldus uit: De boom
bestaat niet, wel de eikeboom, de lindeboom, de
iep, de beuk, enz. enz.) Het Nederlanderschap
leverde, vcrlgens deze opvatting geen standpunt
op. Of ik al sprak van de bijzondere signatuur
van ons volkskarakter, of ik al wees op de eigen
heid van de Nederlandse geest, het zelfstandige
cultuurtype, niets baatte. 'k Kwam ook niet veel
verder met te wijzen op een algemene vereniging
als Volkenbond en Vrede, waar Wibaut, Joekes,
v. Karnebeek, Colijn, Anema, Serrarens, en Hel
dring rustig naast elkaar zaten en dat terw�jl art.
3 van de statuten van zo iets vaags en ondefini
eerbaars spreekt als "de verbreiding van de vre
desbeginselen en het bestrijden van de oorlog":
en een bond als het Algemeen Nederlands Ver
bond, dat alle gezindten verenigde voor - al
weer zo iets vaags - ,,versterking der volkskracht
en van het stambewustzijn". - Een vereniging
of verbond kon niet bestaan bij een vage en on
definieerbare idee en "het nationale" was ook zo
iets; daar kon je niets mee aanvangen.
"Ik zie 't niet," zei m'n tegenstander, ,,definieer
't is".
Definieer het eens! U begrijpt natuurlijk, wat de
strekking was voor deze uitdaging. Als ik het
niet kon definiëren, dan wàs het natuurlijk ook
niets. Dan bestond het niet, dan kon je er niets
mee doen, dan kon je er ook geen vereniging op
of voor instandhouden of stichten!
Daar zàt ik. Hopeloos vast. Want - ik kón het
nationale niet definiëren. Ik geef het U te doen.
Het Nationalei m.a.w. de Nederlandse geest,
m.a.w. de vaderlandsliefde, m.a.w..... enz. enz. 
(en nu komt 't:) .... Vul maar in. Maar precies! 
Anders is 't geen definiëren . ... 
Op dit critieke ogenblik schoot me als een red
dende gedachte de herinnering aan de uitspraak 

HET NATIONALE 

EN DE LO-LKP 

van het jongejuffertje van 14 jaar te binnen. 
Toen zag ik 't weer. Waarom? Wat? 
Wel, wat gebeurde daar op dat pleintje, toen 
juffert je X tegen meneert je v. d. Linden zei: 
"Bah, dat is nou echt weer iets voor een van 
der Linden"? 
Op dat ogenblik vergeleek juffertje X een han
deling van meneertje v. d. L. met haar idee van 
de geest van de familie van der Linden. Dat 
kind van 14 jaar kon blijkbaar iets doen met de 
idee van zo iets gecompliceerds als de geest, die 

21e <;eden&&.efteo.mmiuie 
mo.et P,,et oolc w.eten !

eigen was aan het gezin van der L. Ze kon die 
idee als een soort van maatstaf hanteren. Blijk
baar was die geest en d" ldee, die ze er van had, 
iets heel werkelijks. Waarom trof me de herin
nering, aaQ dit voorval r•1? Omdat ik ineens be
dacht, dat juffertje X wel nooit zou kunnen de
finiëren, wat die geest van de familie v. d. Lin
den was. Maar, dat die familiegeest daarom niets 
minder werkelijk was! 
Toen zàg ik 't. De vraag, waarvoor we stonden, 
mocht niet zijn: Definieer het nationale eens, 
maar: Is de nationale Nederlandse geest werke
lijk. Welnu, zolang we evenmin twijfelen aan de 
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werkelijkheid van, bij voorbeeld, de Friese geest 
en zolang we kinderen, die nog nooit van defi
nities gehoord hebben, zien werken met een be
grip van een familie-geaardheid, zo lang zullen 
wij het aandurven om een organisatie te doen 
werken met "het nationale", met "de Nederland
se geest

"
. Werken met een werkelijke werkelijk

heid! 

In die Nederlandse geest onlosmakelijk ingevloch
ten is een Christelijk volksgeweten. Niet alleen, 
dat onze publieke ethiek christelijk is, wat meer 
zegt, het onbewuste ethische oordeel van den Ne
derlander is dat even zeer. Eén van de leden van 
m'n L.0.-ploeg, die als vrijzinnig socialist de be
naming van Christen voor het overtuigingscom
plex, dat hij aanhing, afwees, veroordeelde ver
nietigend het opruimen door de Duitsers van hun 
oude, ongeneeslijk zieke en zwakzinnige volks
genoten. Voor hem was dit niet anders dan de 
werking van zijn - Christelijk - volksgeweten! 
Een Christelijk volksgeweten, dat sinds de dagen 
van Willebrord aan West- en Noord-Europa 
eigen werd. 
Het Vaderlanderschap is werkelijkheid gebleken. 
En de mof, die misschien dacht, dat Nederland 
en de Nederlander niet meer bestond en zichzelf 
geannexeerd had, heeft ontdekt, dat de Neder
lander een onplezierige realiteit was. 
De boom is dus even werkelijk als de eik, de 
linde, enz. Evenwel, te "definiëren" is - mis
schien - alleen maar: deze eik achter mijn huis 
en die linde op dat en dat plein, enz. enz. 

Laat ons afspreken, dat we het vaderlander
schap, dat ons als LO-ers en LKP-ers bijeen hield 
en bijeenhoudt, nooit zullen laten verscheuren 
door definitie-geharrewar en grondslag-getheo
retiseer. 
De LO-LKP is nationaal. Daar. kan ze het mee 
doen. Want het nationale is slechts een ander 
woord voor liefde tot land-en-volk. 
Deze liefde is het merg van onze vriendschap. 
We zullen elkaar misschien nog heel erg nodig 
hebben! En ons volk ons weer! Daarom: We wè
ten, wat ons verenigt. Laat ons er niet te veel 
over praten, maar er wat mee doèn! 

29-7-'46. PIET. 
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>>IN DE OUDE GEEST<<
Een mens heeft vaak goede voornemens. 
Met goede voornemens komen we er 
echter niet; ze moeten ook ten uitvoer 
worden gebracht. Bij goede voornemens 
alleen kan het niet blijven. 
Velen onzer, wellicht zelfs allen, namen 
zich in bezettingstijd voor na de bevrij
ding hun krachten en hun tijd ten dienst 
te stellen van de slachtoffers der ille
galeiteit, of - zoals we dat onder el
kaar plegen te noemen - van de na
gelaten betrekkingen. 
De geest, waarin we in bezettingstijd 
hadden samengewerkt, moest bewaard 
blijven en worden uitgedragen. 
In de eerste plaats moest dit tot uit
drukking worden gebrçcht tegenover de 
nagelaten betrekkingen. 
Zoals gezegd, onze voornemens waren 
goed genoeg. 
Doch wat is er gedurende de tijd na de 
bevrijding van onze goed bedoelde plan
nen terecht gekomen? 
Hebben we gedaan, wat in ons vermo
gen lag? 
Hebben we ons gegeven zoveel we maar 
konden? 
Stonden we met hart en ziel klaar voor 
hen, die ons werden nagelaten? 
Kwamen we in nie.ts te kort? 
Als we de balans zouden opmaken. dan 
vrees ik het ergste. 
Zeker, er is door verschillende onzer 
veel gedaan. Vrijwel overal draaien de 
. afdelingen van de Stichting 1940-1945 · 
op volle toeren. Er z,jjn ex-verzetslieden 
die zich inderdaad gegeven hebben zo
veel in hun vermogen lag. 
Doch is er door ieder onzer en op elk 
terrein ten volle gegeven, waartoe wij 
in staat zijn? 
Zijn we elkaar nooit vergeten en heeft 
ons egoïsme ons nooit parten gespeeld? 
Ik geloof dat de vraag stellen haar te
vens beantwoorden is. 
We zijn nog veel, erg veel te kort geko
men. We hebben lang niet altijd gedaan, 
wat in ons vermogen lag. 
We zijn allen op verschillend terrein 
veel te kort gekomen en ons egoïsme 
heeft ons meerdere malen parten ge
speeld. 
We hebben ons niet steeds ten volle 
gegeven. 
Dit geldt voor een ieder onzer. 
Onze financiële bijdrage alleen voor het 
Stichtingswerk - zo deze al wordt ge
geven - is niet voldoende! 
Ons bezoek van Stichtingsvergaderingen 
alleen is niet toereikend. 
Alleen herdenkingen, met "Hier en daar
herdenkingstranen", verlicht niemand 
van zijn zorgen en eenzaamheid. 
Het is goed in dit opzicht de hand in 
eigen boezem te steken. 
Het is ook goed het hierbij niet te laten. 
Het mag een verblijdend teken zijn, dat 
we onze tekortkomingen kennen, en dat 
we met open ogen zien, dat we vaak 
vreselijk egoïstisch zijn geweest; we 
komen met dit in.zicht alleen niet verder. 
We zullen ons ook moeten verbeteren! 
We moeten terug van deze verkeerde 
weg! 
Het moet weer voor ons gaan leven, 
waarover Jan Campert in zijn gedicht: 
,.De achttien doden" spreekt en wat mis
schien wel in een lijstJ.E:- Qnze w�kka
mer siert: 

"Gedenkt, die deze woorden leest 
mijn makkers in den nood, 

En die hen nastaan 't allermeest 
in hun rampspoed groot!" 

We mogen niet zelf oorzaak zijn van den 
door Den Doolaard gesignaleerde toe
standen: 

.,Dit is het lot der partisanen" 
tien regels in 't geschiedenisboek 

een kuil in een vergeten hoek 
en hier en daar herde�kingstranen". 

Neen, dat mag zo n�et doorgaan. 
Dit moet veranderen. Radicaal en on
middellijk. 
Een ieder onzer doe op zijn terrein wat 
voor de hand ligt. 
Het werk van de Stichting 1940-1945 
wordt onder ons meerdere malen gecriti
ceerd. We zijn er lang no.g niet over te
vreden. 
Ook de pogingen van andere sociale in
stellingen voor de verzorging van onze 
nagelatenen, ondervinden dikwijls onze 
critische beoordeling. 
Doch hebben we, ieder persoonlijk, onze 
krachten wel ingespannen, om, voor zo
ver deze critiek gegrond zou zijn, de nog 
onbevredigende toestanden te verbe
teren? We hebben in dit opzicht allen 
nog een grote taak. We hebben op dit 
terrein in de eerste plaats een grote 
plicht. Een plicht, in de vervulling waar
van - ik herhaal het - ALLEN nog veel 
te kort zijn geschoten . 
Dit moet anders worden en dit kan ook 
anders worden. 
Voorbeelden behoeven niet genoemd te 
worden. 
Onze hulp, ons daadwerkelijk meeleven, 
kan ook uit kleine dingen oestaan. 
Het kan wel eens moeilijk zijn om, waar 
wij bij het leven zijn bewaard gebleven, 
de juiste woorden te vinden tegenover 
hen, die in rouw zijn. 
Het is, wanneer we zelf niet in verdriet 
en touw zijn gebracht, niet altijd gemak
kelijk om elkaar te ontmoeten. De vrees 
bestaat wel eens, dat door ons geluk 
en onze bewaring de gedachten aan 
eigen leed eerder groter zullen worden. 
Doch het is bekend, dat onze nagelaten 
betrekkingen zich graag met ons één wil
len blijven voelen. 
Laat ieder in de oude geest doen wat in 
zijn vermogen ligt. We kunnen veel leed 
verzachten. 
Het is mogelijk om bij veel verdriet te 
troosten. · 
Bovenal moeten onze gebeden hen da
gelijks blijven vergezellen. Er is hier 
veel nood te lenigen. 
Laat ons egoïsme plaats- maken voor 
onzelfzuchtigheid. 
Laten we voortgaan een ieder in zijn 
eigen omgE:ving ,.in de oude geest". 

FRITS. 

RECTIFICATIE. 

In het hoofdartikel van vorige week: 
"Dolle Dinsdag" is de correctie niet 
geheel en al geslaagd. De belangrijk
ste fouten zijn: 
eerste kolom, tweede alinea, i.p.v. 
.. gerechtvaardigd optimisme" ,,onge
rechtvaardigd optimisme". 
Derde kolom, eerste regel, i.p.v. 
.,vruchtbaar idealisme" - .,onvrucht
baar idealisme". 

.... wij van den Commandant van VIII R.S. op 
Bali, bericht ontvingen, dat de toestand wat ge-· 
zondheid, mentaliteit en zedelijk peil betreft. 
zeer goed is. 
.... het met de zuivering van het personeel van 
de Nederlandse Spoorwegen wel heel eigenaardig 
toe gaat; 
.... de zelf niet-gezuiverde directie der N.S. de 
zuiveringscommissies heeft samengesteld; 
. ... hiervan het gevolg was, dat va� een zuive
ringscommissie "ergens in Nederland" een lid 
op een gegeven ogenblik zijn plaats achter de 
groene tafel moest verwisselen met een in de be
klaagde'nbank; 

.... nadat het geval van den hier bedoelden "te 
zuiveren-zuiveraar" was beëindigd, deze "gezui
verde" zelf weer mocht verder "zuiveren"; 

.... de toeschouwers aldus 's middags dezelfde 
man achter de "zuiveringstafel'' zagen zitten, die 
zij 's morgens in de "zuiverende-beklaagdenbank" 
hadden gezien. 

.... onlangs te Zwolle een los arbeider van de 
N.S. voor de zuiveringscommissie der N.S. moest 
verschijnen, ter verantwoording van zijn 3 weken 
spitten voor de O.T., 

.... deze man de rollen omdraaide door de Spoor
wegen aan te vallen, daar deze honderden spoor
mannen naar Duitsland gestuurd hebben om 
dienst te doen bij de Duitse Spoorwegen, alle 
Joden, gevangenen en krijgsgevangenen vervoerd 
hebben, verder geheel in dienst stonden van de 
Duitse oorlogsvoering, troepenvervoer enz. enz. 
.... verder commentaar overbodig is. 

.... volgens de verklaringen van een SD-er zijn 
instantie van begin 1942 af met Engeland m 
contact stond, 

. ... de SD daardoor volgens deze man reeds een 
paar weken voor 6 Juni 1944 de juiste datum 
van de invasie wist; 

. ... de regering te Londen, die in de mening ver
keerde, met verzetsmensen te doen te hebben van 
begin 1942 tot midden 1944 ongeveer 5000' con
tainers met wapens, voedsel, enz. 24 zenders en 
grote so=en gelds in de schoot van de SD 
gooide .... 

. ... door dit langdurig "grapje" vele verzets
groepen, w.o. die van Koos Vorrink en Schor
tinghuis in Groningen werden "opgerold". 

.... er op het CB. een autobiographie binnen 
kwam van iemand, die beweerde gedurende 4 
jaar deel te hebben uitgemaakt van het Strijdelld 
Gedeelte der B S; 

. ... dit dus nog na September 1944 geweest 
moet zijn; 

.... een burgemeester in de provincie Groningen 
gedurende de bezettingstijd in zijn gemeente col
lecte liet houden voor Winterhulp en het groot
ste gedeelte van de opbrengst in gesloten enve
loppe op eigen initiatief bij verschillende min
der bedeelden in de bus liet stoppen; 

.... deze burgemeester na de bevrijding moeite 
heeft gehad met de Zuiveringscommissie vanwege 
zijn collecte voor Winterhulp; 

.... in de provincie Utrecht in bezettingstijd een 
KP-er werkte onder de naam "Dirk"; 

.... iemand uit de omgeving, waar deze KP-er 
woonde, toen hij kort na September 1944 door 
de Engelse zender hoorde spreken over OD., de 
opmerking maakte: ,,Zie je wel, dat de Organi
satie Dirk ook in Engeland al bekend is". 



ln Sliedrecht begon de pilotenzorg eigenlijk pas 
in Februari 1945. Toen kregen we bericht, dat 
er een groot aantal Paratroopers van "Arnhem", 
piloten, enz. door de linies moesten. De enige 
weg was op dat ogenblik de route Sliedrecht
Lage Zwaluwe, een weg van ca. 15 km., dwars 
door de Sliedrechtse Biesbos, over een dam en 
dan verder de Nieuwe Merwede af, waarlangs 
verscheidene Duitse machinegeweerposten zaten. 
Eigenlijk was dit gebied een soort Niemandsland. 
want de Engelsen zaten al maanden langs de 
Bergse Maas, terwijl de Duitse troepen aan de 
overkant van de Merwede zalen en in Dordrecht, 
Gorkum, enz. Maar de Moffen voeren wel dik
wijls over de Nieuwe Merwede met patrouille
boten. 
De eerste drie Torrunies werden op Maandag 5
Februari tussen licht en donker door zuster Hans 
binnengeloodst. We zaten nogal in spanning, want 
ze waren later dan we verwacht hadden en we 
waren er nog niet aan gewend! Toen ik ze zag, 
dacht ik het eerste moment: ,,Wat krijgen we nu 
voor landlopers hier." Ze hadden gescheurde, 
smerige jassen of overalls aan en kapotte petten. 
Het waren: Brigadier-Genera! Hackett van de 
lst. Airborne Division, Colonel Gr. Warwick, een 
Schotse dokter en Cpt. Lippmann Kessel, een 
Zuid-Afrikaanse chirurg. We vonden het ontzet
tend leuk, na al die jaren eindelijk eens met 
Tommies te praten. Jammer genoeg bleven ze 
maar een paar uurt jes en vertrokken ze na het 
eten. Om juist te zijn: de Generaal had bij Jo. 
de L.0.-man gegeten. Voor ze vertrokken staken 
ze zich in uniform, wat een hele metamorphose 
was! De Brigadier was krijgsgevangen gemaakt 
in Arnhem en lag met 14 wonden, waaronder 
ernstige, in het hospitaal, toen hij er door de jon
gens van de Veluwe uitgehaald werd. Lippy, de 
chirurg, had zijn wonden behandeld. Hij was nu 
weer genezen. maar zag er zeker 20 jaar ouder 
uit dan hij was. Na veel avonturen waren ze nu 
eindelijk op de laatste startplaats! ('s Middags 
hadden ze nog achter een Moffenauto gesleept 
met hun fietsen en had een van hen zijn brood 
geruild met dat van een Mof!)

· ,
Jan Staart nam Col. Warwick bij zich in de kano
en Hans ging met Lippy. De Brigadier ging
apart, door, wat later bleek, de vreemde mening,
dat een generaal meer zorg behoeft dan iemand,
die lager in rang is.
Na een paar dagen hoorden we, via Jack, de
operator, dat Mr. Hackett en Mr. Warwick goed
aan de overkant waren aangekomen, maar van
Lippy niets.
Toen we 's Woensdags aan tafel zaten, ging op
eens de deur open en daar kwamen Lippy en
Hans binnen! De laatsten, die we hier zouden
verwachten! Ze zagen er vreselijk uit: spierwit 
met donkere kringen onder hun ogen en smerig 
en vuil. Ze hadden een ontzettende reis gehad: 
de kano liep vol, doordat hij blijkbaar lekte en 
niet ver van het eind af konden ze het niet meer 
bolwerken. Ze spraken af, dat Jan Staart met 
Col. Warwick door zou varen en hulp halen in 
Brabant en dat Hans en Lippy naar de kant 
zouden gaan. Daar hebben ze, doornat en koud, 
de hele nacht en de volgende dag tot 's nachts 
12 uur gezeten. De vorstperiode was nog maar 
pas voorbij en het was nog koud. Jan Staart 
had intussen al zijn best gedaan, had overal ge
zocht en in het donker zelfs met licht gewerkt. 
maar zonder succes. Zo kwamen ze hier aan, met 
bevroren voeten, uitgeput en hongerig. Ze waren 
nl. te voet teruggekeerd, voor zover dat mogelijk 
was en verder had een schipper hen overgevaren. 
Hans is na een lekker warm bad en een warme 
maaltijd weer vertrokken naar zijn oude adres, 
maar Lippy was werkelijk doodop en was pas 
de volgende morgen weer een beetje opgeknapt. 
De avond van die dag was onvergetelijk. We wa
ren met een man of 11, als ik het goed heb: 
Lippy, zuster Hans, onze overburen Ad en Alice, 
2 vreemden: een dokter en eèn Mr. in de Rech
ten, die die avond wilden crossen, Joop, Piet en 
Greet je. Kees en ik. Het crossen ging niet door, 
vanwege de storm en toen ontspon zich een hevig 
debat over het Communisme, meest tussen Lippy 
en de Mr. in de Rechten. (Deze verdronk een 

paar dagen later bij een poging om met slecht 
weer toch te crossen). Het was een ouderwetse 
avond, zoals we er velen hadden in de winter 
van 1943-'44 met o.a. Chris en Ger, die inmid
dels gevallen zijn. Toen het debat was afgelopen, 
ging Lippy, die geweldig komiek kon doen, ver
tellen van de boeren, waar hij alzoo geweest 
was. We lachten ons tranen! 't Was half drie, 
toen we eindelijk naar bed gingen en om drie uur 
werden we er weer uit gebeld door Jan Staart, 
die, ondanks de storm en de regen, toch in zijn 
dooie eentje uit Brabant was komen peddelen! 
Hij was doodop en had een heel zware reis gehad. 
Hij was heel blij te hooren, dat Lippy nog leef
de en heeft hem nog dezelfde avond meege
nomen naar de overkant. 
Op 13 Februari kwamen er weer 2 Tommies: 
Cpt. Derek Ridler en Fl. 0. Jack Goggin. Ze 
waren maar even hier in huis en startten toen 
met als medepassagiers 2 Hollanders (o.a. de 
dokter, die zijn kans bij ons had afgewacht), en 
als gidsen Joop en Kees (mijn wederhelft). Deze 
reis was voorspoedig. 
2 Dagen later zouden er 6 Tommies crossen, maar 
nu had Jack met de overkant afgesproken, dat er 
een Engelse patrouille de Nieuwe Merwede op 
zou varen tot de dam en daar de Tommies om 
ca 2 uur 's nachts oppikken, zodat ze maar een 
deel van de weg gebracht hoefden te worden. De 
avond werd bij ons doorgebracht, want om 8 uur 
moest iedereen binnen zijn. Het kleine kamertje, 
waar we vanwege de kolennood zaten, was tjok
vol en stikheet, want de gidsen waren er, de 6 
Tomrnies, zuster Hans, Ad en Alice enz. Om 9 
uur luisterden we allemaal naar de B.B.C., waar 
de Tommies kennelijk van genoten. Er werd kei
hard Engels gepraat, 't was maar goed, dat wc 
boven zaten! Het weer was intussen slecht ge
worden, maar er was geen contact meer mogelijk 
met de overkant, dus moesten ze toch in ieder ge
val op de afgesproken plaats zijn. Om ca. half 
een startten ze, met hun bespijkerde laarzen strui
kelend over het steile paad je, dat naar de rivier 
leidde. Het was pikdonker. Toen zuster Hans, 
die me gezelschap hield nu Kees naar Brabant 
was, en ik een paar uurtjes geslapen hadden, 
werd er al weer op de ruiten getikt en daar stond 
het hele stel weer! 't Was ca. 6 uur en het be-· 
gon al aardig licht te worden. Ze waren koud 
en moe, maar van een borrel knapten ze aardig 
op. Ze verkleeddden zich weer in hun oude plunje 
en werden toen onder dak gebracht. Twee gingen 
er naar Ad. twee naar Jo en Dick Davies en 
Frank Batterbury, 2 R.A.F.-mannen bleven hier. 
Ze kropen meteen onder de wol. Toen ze uitge
slapen waren, gingen ze hout voor me zagen. 
keurig in uniform, wat achteraf bekeken wel 
erg stom van ons was. 's Avonds slopen de andere 
vier weer in het donker de achterdeur binnen. 
Gelukkig was het weer nu heel wat beter en 
was de patrouille er. Toen ze een uurtje weg 
waren, schrokken Piet, Hans en ik, die nog even 
napraatten, hevig, door het ratelen van een 
machinegeweer. 't Leek vlak bij door het zeld
zaam stille weer, maar 't was aan de Kop van 't 
Land. waar een Duitse Post was. We zaten wel 
even in de knijpert, maar gelukkig hoorden wc 
geen Stens terugschieten, en ze zouden heus ·wel 
van zich afbijten als ze gepakt werdèn. Achteraf 
bleek het schieten op Zwarte Jan en Ben ge
weest te zijn, die een vergeefse poging deden 
Qm lerug te komen uit Brabant. Kees en Joop 
waren ook op de terugweg, maar waren er net 
door (ze waren met de patrouille meegekomen). 
Het weekend hadden we voor ons zelf om een 
beetje uil te blazen, maar Maandag kregen we 
er weer zes. Het weer was weer niet besl en 
het was hetzelfde lied je. De patrouille was er 
niet en 's morgens stond weer het hele stel voor 
de deur. (gelukkig waren de buren goed). Dit 

keer bleven Frank Me. Naught, een Schot van de 
Paratroop-Commando's en Harold Riley, ook een 
Paratroop�r. hier. Ze . bleven tot Woensdag, maar
crossen gmg toen met meer, want de nachten 
werden te licht door de maan. Het hele stel is 
toen weer teruggegaan naar hun oude adressen 
in de Alblasscrwaard, waar ze ongeveer twee 
weken moesten wachten. Toen was onze rust ook 
weer voorbij en begon het lieve leven weer. Die 
periode vertrokken er 28 van ons huis en 8 van 
an.?c�c �tartplaatseri, d<;>ordat Kees tot zijn grote
sp1Jt Jarig was en we die dag geen Tommies kon
den hebben vanwege de visite. Ze werden in deze 
periode .het hele eind weggebracht, omdat het 
werken met de patrouille te onzeker was door 
het weer. Als schippers voeren: Lange Jan; Joop, 
Kokkie en van Wijngaarden, Kees en Àlbert. Het 
wordt een te lang en vervelend relaas om in de
tails te treden, maar het belangrijkste is, dat ze 
allemaal heelhuids aankwamen in Brabant. In 
totaal vertrokken er van Sliedrecht 48 geallieer-
den. 
Het laatste stel had geluk. Ze startten op Zater
dag 17 Maart en de volgende avond pikten de 
moffen ongeveer 70 z.g. ,,wilde vaarders" (bur-

gers, die op eigen hout je over gingen van de 
honger of voor de razzia's). Jammer genoeg werd 
er ook een gids gepikt, Aaike, die met passa
giers en materiaal uit Brabant kwam. Het was 
zijn 37e crossing en een paar dagen voor het eind 
van de oorlog werd hij gefusilleerd. Het was toen 
uit met het crossen, want de lichte maanperiode 
brak juist aan en toen die voorbij was, gingen 
alleen de jongens van de Inlichtingendienst door, 
want de moffen waren erg op hun qui vive. Alle 
boten moesten de kant op en natuurlijk was het 
onzin om als Tommv met zo'n risico te crossen, 
terwijl het nieuws z� denderend was! 
Drie weken voor het eind lieten de moffen een 
groot aantal schepen zinken op de Nieuwe Mer
wede en kon er helemaal geen kip meer door! 
Het was een gezellige, maar heel drukke en span
nende tijd. Als we weer in ons kleine hokje za
ten, tjokvol met soms een internationaal gezel-

. schap (eens hadden we een Amerikaan, een Engels
man. een Noor, een Belg en een Canadees) schrok
ken we soms hevig als er eenmaal gebeld werd, 
maar meestal ging de bel 2 of 3 maal, wat 
,,goed'' was. En de aanloop was juist geweldig, 
want alle K.P.-ers en ook de anderen vonden 
het leuk om eens Engels te parlevinken. 
Wat de voeding betreft, waar ik me eerst zorg 
over maakte. dat viel erg mee. I)e "ondergrond
se" zorgde voor brood, boter en kaas, als we 
Tommies hadden. Verder bracht iedere gids, die 
terugkwam uit Brabant, uniformen, geneesmid
delen, rubberboten en voedsel mee. Het voedsel 
was speciaal bestemd voor de pilotenzorg en 
werd hier verdeeld. Ook thee en sigaretten kwa
men er mee, die tot Groot-Ammers toe verdeeld 
werden onde1' de mensen. die iets uit te staan 
hadden met de Tommies. 't Was op 't laatst een 
voorpost van Brabant met Engels voedsel en si
garetten. 
De kinderen (5 en 3 jaar) vonden al dat Engel, 
gepraat nogal raar en ik was wel eens bang, dat 
ze buiten iets los zouden laten. Zo zei Aatje eens: 
,.Oh yes, zeggen die mijnheren altijd" en ze riep 
ook eens: ,,Thank you" en "Good night". Maar 
het is allemaal wonderlijk goed afgelopen. Ook 
de buren hadden er wel lucht van maar konden 
natuurlijk niet aan de neus van al die gasten 
ûen, dat het Tommies waren. Het dienstmeisje 
van de buren keek soms haar ogen uit als er weer 
zo'n stel schooiers door de achterdeur naar bin
nen kwam. We hadden tenslotte een hele stapel 
oude jassen, overalls en petten, die door de koe
riersters langzamerhand weer naar de eigenaars 
getransporteerd werden. Controle tijdens de reis 
per fiets hierheen hebben ze nooit gehad, wel een 
keer op het nippertje. De gids of gidse fietste 
een eindje voor de Tommies, want bij controle 
ben je er als gids natuurlijk gloeiend bij, terwijl 
de Tommies hoogstens krijgsgevangen gemaakt 
zouden worden. Gewapend waren de Tommies 
nooit. 
Al deze ondergedoken militairen zullen waar
schijnlijk meer reclame voor Nederland maken 
dan de beste V.V.V., want zij hebben precies 
gezien, hoe de toestand hier was tijdens de be
zetting en hoe de moffen alles vernielden of 
wegroofden. Voor de illegale werkers hadden ze 
het hoogste respect. 
Soms waren ze nerveus vóór de start en aten ze I 

haast niets, zoals Carol, een Amerikaan, die toe
gaf, dat hij zich erg "shaky" voelde. 't Was wel 
te begrijpen, ze moesten door onbekend terrein, 
in het pikdonker en meestal hadden ze maanden 
op deze gelegenheid gewacht. Bovendien waren 
de moffen de laatste weken van het crossen ge
alarmeerd en schoten ze bij het minste en ge
ringste, zo erg, dat ze zelfs een keer op elkaar 
schoten bij de Kop van 't Land. 
Al met al was het een gezellige tijd en waren 
we blij als de nachten weer donkerder werden en 
er weer "crossers" kwamen. Ondanks de risico's, 
die er aan verbonden waren, verlangen we nog 
dikwijls naar het voorjaar terug. ZUS. 



Bij onze Stoottroepers 
in Indië 

Voorlichting. 

"De Zwerver" van 13 Juli 1946 wordt 
opengevouwen onder de huiskamerlamp. 
De moeder van den Stoottroepman leest: 
Stijgende VD-curve. Zijn meisje leest: Een 

levenloos leger. Tien maanden is hij 
weg. Er werd al lang gefluisterd: Die 
troepen deugen niet: onbekwaam en ze· 
deloos. Het wordt vandaag openlijk op 
straat gezegd. - Zou het toch .... vraagt 
de moeder tegen zoveel zekerheid in. -
Zou het .... � vraagt zijn meisje, dat hem 
zo goed kent. Nu is die vraag beslist. 
"Een van onze vrienden heeft ons als 
Commandant van een bataljon Stoot
troepen in Indië .... ", schrijft "De Zwer
ver". Ja, dan moet het zo zijn. 
Het is niet zo, moeder. Meisje, het is niet. 
In een voordracht, die de hoofd-veld
prediker, ds. J. C. Konigsberger in op
dracht van den legercommandant, gene
raal Spoor, op 17 Juli j.l. te Semarang 
hield, stelde hij vast, dat het percentage 
geslachtszieken bij de Koninklijke land
macht in Indië lager is dan bij het leger 
in Nederland. En wat betreft de leven
loosheid is de dagorde van generaal 
Spoor d.d. 7 Maart 1946 duidelijk genoeg: 

"Ik betuig mijn grote tevredenheid en
waardering aan commandant, officieren, 
onder-officieren, korporaals en mand
schappen van III R. S., die in goede on
derlinge samenwerking het slagen van 
deze onderneming (de actie op het 
eiland Banka - schr.) hebben mogelijk 
gemaakt." 
Hoe zit dat nu moederî En wat denkt 
zijn meisje ervanî Als twee mensen van 
de Stoottroepen in Indië elkaar tegen
spreken, wat moet Nederland dan gelo
ven, waar toch al zoveel tegenspraak is� 
Zij spreken elkaar niet tegen. ,.De sol
da.at loopt na de dienst met zijn ziel 
onder zijn arm" schrijft Max en onder
getekende zet daar een dikke streep 
onder . .,Grove nalatigheid bij de hogere 
leiding" schrijft Max. ·Weer een streep. 
En als er geen materiaal voor film, mu
ziek, cabaret, toneel, sport en spil aan
wezig is, dan moeten er eenvoudig de
viezen beschikbaar worden gesteld voor 
aankoop in het buitenland, beweert Max. 
Drie-dubbele streep. Trouwens Max 
spreekt zelf over "het bezielde Konink
lijke Landmacht personeel" en "Deze le
vende troep". 
De fout zit alleen in de koppen, die Max 
boven zijn stukjes plaatste en de aandik· 
kende inleiding van "De Zwerver". En
dat heet nu: voorlichting. '\:en kop, een 
tekst, een inleiding geven een totaal
indruk. De bedoeling van Max is een 
vlammend verwijt aan verantwoordelijke 
instanties, zijn resultaat is verhoogde on
rust bij de moeder en het meisje van den 
stoottroepman. 
Max verzwijgt bovendien met hoeveel 
pijn juist in de Stoottroep-bataljons door 
officieren, die juist in deze bataljons geen 
ongewenste kaderleden zijn, de troep 
met kunst- en vliegwerk bezig wordt ge. 
houden in sport en spel van eigen fa
brikaat, juist omdat dit niet van buiten 

komt. Dit eigen fabrikaat is volkomen 
ontoereikend om het officiële, dat lang 
beloofd en nooit gegeven is, zelfs voor 
een klein gedeelte te vervangen, maar 
des te meer zijn zij die deze zorg be
hartigen, elke dag verwonderd over het 
gunstige gedrag van den Stoottroepman 
in zijn dienst, en ook daarbuiten. 
Het verlies, dat door zoveel ongunstige 
omstandigheden wordt geleden - en dat 
gezegd moet worden - weegt niet op 
tegen de winst, die verzwegen wordt. 
Naast één kolom met klachten, gericht 
aan één adres, kan voor alle moeders en 
meisjes een boekdeel geschreven wor
den over de positieve waarde van den 
Stoottroepman. 
Het gaat maar om het juiste woord. 
Semarang, 5-8-'46. 

2e lt. JOT POLMAN. 1. R.S. 

Noot van de Redactie. 
De Redactie kan zich wel vinden in de 
bezwaren van Polman. Het is hier een 
kwestie van verschuiving van het ac
cent. Wat de aandikkende inleiding in 
.. De Zwerver" betreft, zal Polman moe
ten toegeven, dat de redactie niet meer 
kan doen dan van haar relatie met Max 
blijk geven. 
Als de Redactie over de relaties van 
Pieter 't Hoen zou beschikken, zou ze 
zelf in Indië eens p"oolshoogte kunnen ne
men en desnoods net als deze oud-ille
gale werker ook. eens bij Soekarno op 
visite kunnen gaan. Dat zou me wat we
zen, want dan zou Soekarno tenslotte de 
waarheid ook nog eens horen. (Zie hier
voor Nieuwe Drentsche Courant, Dins
dag 3 September 1946). 

RECTIFICATIE. 
In "De Zwerver" no. 32 van 10 Aug.
schreef H. v. R. een artikel, getiteld: 
Oh, Clara. In dit artikel komt een brief 
voor van J. C. v. Schaik uit Benschop. 
Hierin komt een zin voor, waaruit het 
woordje geen helaas is weggevallen. 
!Deze zin luidt in zijn geheel aldus:
"En juist omdat de werkelijkheid na 
de bevrijding maar al te dikwijls op
zijde wordt geschoven, heb ik geen 
gehoor gegeven aan de uitnodiging 
voor de Landdag." REDACTIE. 

ONDERSCHEIDINGEN 
Te Assen werden op 29 Augustus j.l. een aan
tal personen door H.M. onderscheiden. Hier
bij werd ook het militair verzet herdacht en 
werd een Militaire Willemsorde uitgereikt aan 
generaal Koot, commandant der B.S., kolonel 
Six, leider der O.D., overste Borghouts, oud
K.P. commandant S.G. der B.S. en ons mede
bestuurslid L. Scheepstra, leider der K.P. 
Op Woensdag 4 September j.l. zijn op het 
Binnenhof in Den Haag 21 Amerikaanse on
ieder meer dan 50 geallieerde piloten gehol
derscheidingen uitgereikt aan verzetslieden, die 
pen hadden. Het lag voor de hande, dat de 
meesten hiervan LO -medewerkers waren. 
Colonel Frank 'M. S. Johnson, militair attaché 
bij de Amerikaanse Ambassade reikte, nadat 
de Amerikaanse Ambassadeur een toespraak 
had gehouden, de decoraties uit. Onderschei
den werden: 
J. Piller, Laren; J. Folmer, Amsterdam; P. T.
d. Hurk, Meppel; H. Tummers, Echt; D. Wil
deboer, Ede; A. van Wijlen, Sprang-Kapelle;
J. H. Weitner, Parijs; G. v. d. Born, Amers
foort; J. L. van Elsen, Tiel; K. Heyboer, 
Groot-Ammers; W. Houwen, Helden; T. Mul
der, Drachten; H. J. P. Otten, Erp; L. A. 
Poels, America (L.); J. Rom bout, Dordrecht; 
R. Robsjen, Roermond; K. G. Smit, Den Haag;
F. Verbruggen, Roermond; J. C. Wannee, Den
Haag; C. van Woerkom, Sliedrecht; J. Haeck, 
Hengelo (posthuum). 
Na afloop van deze plechtigheid, defileerden 
de troepen, die het Binnenhof hadden afgezet, 
voor de gedecoreerden en de aanwezige auto
riteiten. 
Hierna had een receptie plaats in de Rolzaal , 
waarbij de Amerikaanse Ambassade als gast
vrouwe optrad. 

REDACTIE. 

DRINGENDE OPROEP 
Arrestatie van de PB.-Sectie. 

Wie in onze LO. en LKP.-kringen herinnert 
zich niet de grote slag, die onze organisaties 
te incasseren kregen tengevolge van de arres
tatie van de leden der PBC. op de N.Z. Voor
burgwal te Amsterdam in Juni 1944. 
Deze arrestatie heeft niet alleen in Amster
dam, doch ook elders in ons land diverse 
slachtoffers geëist. 
Enkele onzer oud-medewerkers, die werkzaam 
zijn bij de Recherche, hebben deze zaak in on
derzoek en het is niet uitgesloten, dat dit on
derzoek ongedachte resultaten zal opleveren 
en een verrader zal ontmaskeren, die tot ge" 
ruime tijd na de bevrijding het vertrouwen 
der illegaliteit genoot. 
Wij kunnen hierover voorlopig niets naders pu · 

bliceren. Het is echter in dit verband van het

grootste belang, dat de b��reffende re��ercheurs

volledig op de hoogte z1Jn van de Jmste om

standigheden waaronder deze overval heeft 
plaats gevonden en van de droevige nasleep 
door verschillende arrestaties als gevolg van 
deze overval op de PBC. 
Zo zijn de met het onderzoek belaste recher 
cheurs nog niet volledig op de hoogte van het 
juiste aantal personen, dat het slachtoffer V3.'l 
deze verraderlijke overval werd; zij weten 
van sommige slachtoffers niet de juiste naam 
en het adres van hun nabestaanden; het is hen 
niet ten volle bekend, wie van hen de gevan
genschap en concentratiekampen heeft over
leefd enz. enz. 
Mede in verband met het vastleggen van de 
historie onzer verzetsorganisaties is het daar
om van onschatbaar belang dat allen, die over 
de juiste toedracht van deze overval, (het 
aantal personen, hun schuilnaam, juiste na
men en adressen, de gevolgen enz.) enige in
formaties �nnen verschaffen, zich schrifteliJk 
met zo uitvoerig mogelijke inlichtingen met het 
CB. in verbinding stellen. En dit wel ten spoe

digste! 
Gemakshalve wordt verzocht op de enveloppe, 
geadresseerd aan het Dag. Bestuur der LO.
LKP.-Stichting, Nic. Witsenstraat 21, Am
sterdam-C., in de linker bovenhoek te vermel
den: P.B.S. 

DE REDACTIE. 

J 

ÉÉN DfR HOOFDSTVKK.E'N VIT: 

.. O[N VIJAND W[D[RSTMN ,.
De "Voorlooper'' van hetLO-LKP-Gedenk
boek kost f 4.50 en kunt U bestellen bij: 
Admin. ,.De Zwerver", Prins Hendrikkade 

152 ,Ie Et, Amsterdam. 



MALA Y A, De Stad. 
Aan de grens van ons kantonnement moet eigen
lijk een bord je hangen: Reservaat Stoottroepen. 
,Alant we leven hier als de herten op de H<>ge 
Veluwe, teruggetrokken in splendid isolation. En 
Jan Fuselier ziet niet veel meer dan de indolente 
Maleier langs de weg of de leurende Chinees 
die lachend doordringt tot de bungalow. En als 
het lukt - met of zonder smoes - naar de 
kampong te lopen in de bocht van de weg, dan 
staat hij daar in dat stukje Oostersche realiteit 
als een toerist in 't Indische paviljoen op de we
reld-tentoonstelling in Parijs. Maar de hutten 
zijn hier niet zo nieuw als daar. Het hout van 
de palen die de vlonder dragen en omhoog gaan 
in de luifel, het riet van het spitse dak met de 
uitstekende vlakken, de planken van de vloer en 
de wand waarachter je een geslote1,1 ruimte ver
moedt, het is alles kleurloos door regen en zon. 
Het hele voorvertrek is open alsof je het huis 
in doorsnee ziet. Je dacht op de tentoonstelling 
dat opzettelijk de gevel was weggelaten. Nee, dat 
hoort zo. Hoogstens staat er op de rand een hek 
als balustrade. In de "betere" hut is het hek ver
sierd met een Griekse rand van hout. Die hut 
valt onmiddellijk op door de blokken van wit 
beton waarop de palen rusten en door de trap 
van verbleekte steen met uitgelopen randen en 
gebloemde tegels tegen elke tree. Je moet scherp 
naar binnen kijken, want het huis staat zo onder 
de bomen en het dak steekt zijn luifel zo ver 
vooruit, dat daarbinnen in eeuwige schemer wordt 
geleefd. Ook de toko's zien er halfduister uit. 
Maar de inlander staat er bij zijn rek met flessei;i 
en zijn stolpen met allerlei gekleurde snoeperij, 
of hij zit - als bezoeker - met een strooien 
herenhoed op zijn kop aan de drank als de pop
pen die je in Parijs hebt gezien. Maar deze kleu
ren, het gebaar, de stijl, zij tekenen tesamen een 
ziel die dààr, in Parijs, ontbrak. Het huis onder 
de palmen, de kampong in de bocht van de weg, 
zijn bezield door een leven, stil maar sterk, waar
in je vreemder staat dan de toerist in de leven
loosheid van het Franse pavil joen. 
Je zou geen Stoottroeper zijn als je geen kans 
zag om naar de stad te gaan. Als officier doe je 
dat officieel: je wilt contact leggen met officiële 
mensen waarmee je gaat praten over officiële 
batal jonsbelangen. Als sergeant ga je er heen om 
zieken te geleiden of om ammunitie te halen. Als 
soldaat heb je net zo lang over het gebrekkige 
servies geklaagd - och, die verpleging weet ook 
maar half wat we nodig hebben -, dat je ten
slotte toestemming krijgt om een paar pannen te 
kopen. En iedereen hoort van iedereen, dat �r 
van alles te koop is. Dus naar de stad. 
En inderdaad: er is van alles. Maar een rolfilm 
6 x 9 kost 8 dollar, sandalen 9, een polshorloge 
60, een ban jo-snaar 10, en een enveloppe niet 
minder dan 6 cent. Daar mag je op afdingen. 
Dat doe je overal. Maar de Chinees is beminne
lijker dan de Jood. En de Maleier heeft dat spel 
ook aardig geleerd. Je wordt door ons bewon
derend bekeken als je een zonnebril van dertien 
dollar voor elk "gekregen" hebt. Nee, in heel 
het Oosten zijn vraag en aanbod zeker zo oneven-
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wichtig als in Europa. De oorzaken zijn deze!fde: 
oorlogsproductie verdrong de vredes-industrie, 
voor invoer geen transport, voorraden geplun
derd, de rest in de zwarte markt. Alleen Siam 
dat voor de Jappen zo'n soort Roemenië was, 
werd ontzien, zodat het nu profiteert zoals België 
dat in Europa doet. Toch is ook daar nauwelijks 
voldoende rijst voor eigen volk. Lees je de ver
klaringen over voorraad, aanvoer, distributie en 
verbruik, dan denk je aan de troostende woor
den die je dagelijks in Holland las. En dan besef 
je weer, dat het probleem één en ondeelbaar is 
van pool tot pool. 
Maar al die dingen vergeet je, wanneer je in 
Seremban komt. Het ijzeren viaduct over de 
spoorlijn is een Bailey-brug in de voortuin van 
een kasteel. Wat witte gebouwen liggen links en 
rechts langs de wegen die zich door de gazons 
en sportvelden buigen naar de "town". Dit is 
een stratencomplex met een bergdécor in de ach
tergrond. Wandel je er doorheen, dan is het de 
Sinterklaas-etalage van een suikerbakker. De 
kleuren van borstplaat en marsepein zijn naast 
elkaar over de gevelrijen uitgestreken, en elke 
zijstraat zou je zo in een vitrine zetten als een 
schuimgebak. Maar onder de galerijen is het een 
balkenbrij die aan weerszijden naar buiten kruipt. 
Winkel naast winkel, open holen, waarin de 
schemer is vastgekleefd en waaruit een walm 
van weëe geuren slaat. Elke winkel is volgepropt 
als een kerststal. Buiten tegen de pilaren hurken 
de venters met gebakken vis jes op een vuurtje in 
blik. Onder de galerij snijden de schoenmakers 
sandalen of zit een vrouw bij een kist met wat 
pakjes sigaretten en een smeulende rietstok. Aan 
de ingang van de winkel krioelen de prullen in 
glazen kasten van allerlei makelij. Zakdoeken, 
flashlights, scheerkwasten, postpapier, Engelse 
hemden, Amerikaanse Grumpey-poppen, Japanse 
waaiers en . . . . Hollandse toiletzeep, Lux, in de 
bekende crême-met-lila verpakking en de tekst: 
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schoonhêidsverzorging der moderne vrouw. In de 
winkel leeft de hele familie: de jonge mannen 
kijken vanachter de toonbank toe alsof ze niets 
met de zaak te maken hebben, kinderen spelen 
in en uit, in een hoek je hurkt opa, verzonken in 
het schuiven van tabak, en achter in de schemer 
wordt gegeten of gerommeld, niemand weet hoe 
of waarom. Schuif je in de galerij tussen een mo
derne Chinees en een oude vrouw in lompen, 
mager als een Dachau-skelet, naar de volgende 
toko, dan zie je hetzelfde beeld. En nog eens. En 
weer. Dit zouden wij misschien noemen: winkel
groep galanteriën. Dan komen de schrijf- en 
kantoorbehoeftep, dan de juweliers, dan de zijde
en katoen. Ook de kruideniers liggen broederlijk 
naast elkaar, de fietsenmakers zitten huis aan 
huis te hannesen met banden en pedalen, in de 
groentewinkels groeit het fruit als mos, zelfs de 
smeden kloppen door elkander als een gamelan
orkest. 
Zo bont als dit bedrijf is in diepe, gedekte kleu
ren, zo teer zijn de tinten van klederdrachten die 
door de galerijen strijken. Nee, niet vergelijken 
met het Westen. Door vergelijking ontdekken we 
alleen dat "mode" - van tailleur tot lippen
stift en sex-appeal - spiegel is van volk en 
land. De verfijning is hier dezelfde als daar, 
van de natuurlijke sier tot de onechte opschik, 
maar de wijze waarop de vrouw (en ook de man) 
zich doet zien, is volkomen anders, omdat zij de 
uiting van een volkomen andere levenshouding 
is. Kan het Dachau-skeh:.t dat zo juist passeerde 
naast het besje met wollen cape en kap je wor
den gesteld? Of dit jonge meis je met de zwarte 
ponny om het kinderkop je, in dat vest van rose 
zijde met een ruche van witte kant, en de enge 
rok, botergeel, effen om de ene heup en langs 
de andere bedrukt met rode jungle-bloemen tot 
op de voet, náast die jongedame in dat mantel
pakje van kastan je-bruine tweed en met die tas, 
die handschoenen, die hoed van groen peau-de
pêche? Nee. Zoals de natuur zich op geheel an
dere wijze ontplooit, zo ook de mens in zijn cul
tuur, van bouwwerk tot klederdracht. Zelfs daar 
waar het Westerse décor werd overgenomen, -
en het wèrd overgenomen van de glazen dans
vloer tot de air-conditioning -, verliest het zijn 
heftigheid en dringt de Oosterse gelatenheid er
door. Hoe warrelend van licht en schaduw de 
stad ook is, er ligt een berusting over die zich 
niet verder beweegt dan het knikkende kop je op 
het Boeddha-beeld je uit de antiquiteiten-winkel 
in de Kalverstraat. Daarom hoort de jeep ten 
enenmale in deze wereld niet thuis. 

(Wordt vervolgd). 



DE DANK VAN 
'T VADERLAND 
Het zal velen verwonderen, dat de KP., die tijdens 
de bezetting zoveel van zich deed spreken en waar_ 
bij zovelen, althans volgens eigen zeggen na de be
vrijding, waren aangesloten. in Nederland slechts 
75() leden telde, waarvan thans nog 500 in leven zijn 
en zich als zodanig kunnen legitimeren. Bijna een 
derde deel, rond 250 leden, hebben hun leven vrij· 
willig gegeven, teneinde dat van vele anderen te 
kunnen redden. 
Deze gegevens werden vorige week aan de Zee
krijgsraad overgelegd, toen daarvoor één der over
levende KP.-ers terecht stond. Hij was indertijd 
de jongste Friese KP.-er naar leeftijd, doch één der 
oudsten naar diensttijd: drie jaar lang had hij ille
gaal gewerkt, waarvan meer dan twee jaar in de 
KP. Hij behoorde tot de provinciale kerngroep, die in 
Tamminga's Kaaspakhuis gelegerd was en zo ge· 
lukkig aan de dood ontsnapte. 
Voor deze krijgsraad werd nu voorlopig het laatste 
bedrijf afgesloten van een indroevige, doch echt 
Nederlandse geschiedenis, waarvan wij hieronder 
iets mededelen. 
Direct na de bevrijding vroegen vier vrienden uit 
de illegaliteit inlichtingen over dienstneming in het 
corps mariniers voor Nederlands Oost-Indië. tDe in
lichtingen waren bevredigend en dus tekenden zij. 
Helaas, want dit bleek het begin van een lijdensweg, 
waarop zij niets dan ontmoediging en desillusie 
ondervonden, doordat geen enkele belofte werd na
gekomen. 
Twee van hen kregen reeds direct argwaan en 
waren zo gelukkig hun verbintenis te kunnen ver
breken. Een van hen was kostwinner voor zijn 
moeder, die 80 pct. van zijn burger salaris zou ont
vangen. Maar zij kreeg toen - het was nog in het 
begin; later is het verbeterd - f 1,30 per dag uitbe
taald van het betalingskantoor van Maatschappe
lijk Hulpbetoon .... 
De derde man liet zich als oud KP.-er niet zo gauw 
afschrikken. Hij ging naar Indië, deed daar zijn 
plicht en sneuvelde. Wij zullen zijn lijdensgeschie
denis hier niet verhalen, doch slechts illustreren met 
het onderschrift van zijn overlijdensbericht: .. Hij gat 
zijn leven vóór en ontving belofteschennis en teleur
stelling van het Vaderland." Neen, politieke slakken
zouters, dit was geen oppositie-politiek per rouw
brief; hier sprak en protesteerde het gekrenkte 
ouderhart, dat met Gerard meegestreden had tegen 
de aanstormende verbittering, die hem tijdens de 
bezetting vreemd was. 
De vierde man nu stond terecht. Ook zijn teleurstel
lingen zullen wij niet allemaal opnoemen, doch 
slechts één vermelden. Hem was beloofd, dat zijn 
vrouw, waarmee hij toen in ondertrouw stond, 80 
pCt. van zijn burgersalaris zou ontvangen als kost
winnersvergoeding, hetgeen f 36,- per week zou zijn. 
Bij de keuring werd hem echter door een officier 
medegedeeld, dat dit veranderd was, doch dat het 
wel goed zou komen. Zij ontving echter de eerste 
maanden niets, doch daarna f 56,- per maand! 
Zes maal requestereerde de betrokkene, doch ont
ving geen officieel antwoord. De familie schreef, 
doch ontving geen officieel antwoord. Instanties 
schreven, doch ontvingen geen officieel antwoord! 
Ten einde raad bleef hij thuis, waar de toestand 
financieel onhoudbaar ·werd. Eerst meldde hij zich 
ziek, daarna schreef hij, dat hij opzettelijk wegbleef 
en na enkele weken stelde hij zich ter beschikking 
van den commandant om zijn zaak voor de krijgs. 
raad te laten behandelen. 
Militair was zijn optreden onjuist. 
Hij had moeten procederen om zijn verbintenis ver
nietigd te krijgen wegens dwaling of bedrog. Maar 
daarvoor hebben KP.-ers tijdens de bezetting te wei
nig verdiend .... 
De krijgsraad was kennelijk verlegen met dit geval 
en veroordeelde hem dan ook "slechts" tot de tijd, 
doorgebracht in voorarrest, hetgeen betekende 72 
dagen zwaar arrest. 
Twee en zeventig àagen zwaar arrest: alsof het hier 
een deserteur, een lafaard betrof! 
Twee en zeventig dagen zwaar arrest: omdat hij 
tot elke prijs wou protesteren tegen onrecht en 
woordbreuk! 
Twee en zeventig dagen zwaar arrest: de dank van 
het "herboren Vaderland"! 

GEALE DE VRIES. 

(Overgenomen uit Friesch Dagblad d.d. 26 Aug. '46.) 
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Het 

Land • • • • • •  

J-Jet land smolt weg in zware zuchten, 

toen grauwe rouw dit volk in zware kleren hulde 

en donkere dagen grijze lange luchten 

met het kleppen van de jammer-klokken vulden. 

Er was de vuigheid van verraders, 

die in verborgenheid zich dronken lachten 

en van hun geestelijke vaders 

als honden handen likkend, judasloon verwachtten. 

Daar zat een vrome vrouw in wenen 
,

toen haar sterke man gevangen raakte 

en eenzaamheid in het verlangend schrijnen 

zo onbegrijpelijk Gods wegen maakte. 

Er was een venster in een cel, 

waardoor twee bleke blauwe ogen 

voor het laatst het drijven van de wolken schouwden 

en witte vingers om twee stalen spijlen· klauwden. 

Het land smolt weg in tranen-nevel, 

toen een moeder oudie toto's zat te kijken 

en met snelle wiekslag lome leegte 

als een vogel in haar neer kwam strijken. 

Er werd een Veluws dorp verbrand, 

toen Herfst de. bladen van de bloemen deed verwelken, 

door dood van zeshonderd werd een dorp ontmand, 

d.at als bloemen in de Herfst verwelkte. 

Daar was honger in de steden 

en honger langs de koude kale wegen, 

w.aar dood het antwoord was op dringen van gebeden 

en snauwen voor de armsten langs de wegen. 

Ja, het land smolt weg in zware zuchten, 

tot vrede als een glimlach heel het zicht verruimde 

en lachend Jicht de lange stalen luchten 

tot de einder open ramde. 

.Toen kwam daar de juich van spelen 

in vrijheid en wapperen van vlaggen, 

maar enkele zuchten bJeven om lippen van velen, 

die het verleden als heden nog zàgen . . . .
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AMBROSIUS 

• de ziel van het Limburgs verzet

.. Hé�! HUIS AAN DE MAAS". 

Al mag onze werkreunie in Well dan ook nog 
zo geslaagd heten, al zijn de vriendschaps
banden, in de oorlog gelegd, weer dubbel en 
dwars vernieuwd, velen van onze vrienden 
moesten we echter missen. 
Hoe dikwijls hebben we niet gestaan, gedu
rende deze dagen voor de sobere versiering 
in de troonzaal van Kasteel Well, die slechts 
bestond uit onze Nederlandse driekleur, waar
op de foto's gespeld waren van onze gestor
ven vrienden, Ambrosius, Kap!. Nausz, Pater 
Bleys, Kap!. Berix. Frans Coehorst, Wim Jan
sen en vele anderen. Ook zij hadden op deze 
bijeenkomst moeten kunnen zijn, omdat ze tot 
de ziel van ons werk behoorden. Speciaal gaan 
onze gedachten terug naar Ambrosius (Jan 
Hendrikx), de 27-jarige onderwijzer uit Ven
lo, die met steun van de geestelijkheid van 
Venlo uit een verzetsorganisatie wist op te 
bouwen, zo geperfectioneerd en bezield van 
christelijke geest, als maar enigszins moge
lijk was. 
Zonder de organisatorische talenten van Am
brosius (gesteund door zijn vrienden) was het 
niet mogelijk geweest in Limburg ruim 
40.000 onderduikers te verzorgen. 
De L.O., de K.P., de pilotenzorg en de étap
pedienst, het recherchewerk, falsificaties, 
p.b.'s centrale, zijn slechts een greep uit de
diensten, die opgeret door en onder leiding 
van Jan de SD met de handen in het haar 
deden zitten. 
De bezielende en vriendelijke hulp van Jan 
maakten ons enthousiast voor het werk. Duik
hoofd, koerier, districtleider, ouderen en jon
geren, deden zoals Ambrosius het hun voor
stelde. Hij maakte vrienden door heel Limburg en wist van ons gewest, daarin bijge
staan door secr. Moonen, kapl. Nausz en an-

i dere geestelijken een hecht verzetsblok te vor
men, gebaseerd op Katholieke levensopvatting. 
Hij wist op tijd een vriendelijk en opbeurend 
woord te vinden, voor degenen, die in de put 
zaten. Alle geschillen werden door hem op 
een soepele wijze uit de weg geruimd. We 
waren trots op hem als gewestelijk leider, als 
vriend en als topman. Naast organisator was 
hij diplomaat. Niet door huichelarijen, maar 
steeds recht door zee, vriendelijk en innemend. 
wist hij zijn doel te bereiken. Hij maakte zich 
vrienden in het hele land door zijn eenvoud, 
soberheid en rechtschapenheid. Het lag ver 
van hem iemand te krenken. Het waren geen 
haatgevoelens, die hem bezielden tot het ver
zet, hij had het devies: ,,Ik dien," hetgeen ook 
uit zijn woorden in de bunker bleek. Hij dien
de zijn geloof, zijn vaderland, zijn evennaaste. 
Hij dacht op de laatste plaats aan zichzelf, 
hij was een altruïst, ogenschijnlijk schuchter, 
was hij bescheiden en doortastend tegelijk. Hij 
verpersoonlijkte het Limburgse verzetswerk, 
zijn werk. De onpersoonlijke benaming "Am
brosius" of "Giel Gabriëls" was bezield door 
de sprankelende geest van Jan Hendrikx. Hij 
bezat een tintelende humor, die in zijn hele 
werk tot uiting kwam. Hij voelde zich verant
woordelijk voor het gehele gewest, leefde mee 
m�.t ons �eed e? genoot van onze vreugden. 
H11 was mtbund1g en uitgelaten bij het slagen 
van een onderneming, hij was bedroefd bij 
arrestaties, en deed wat hij kon om de gevan
genen te verlossen en hielp de nagelatenen. 
Hij bracht de werken van barmhartigheid als 
vanzelfsprekend in toepassing. 
Hij zal in· onze gedachten blijven voortleven 
als strijder voor recht en naastenliefde, als ver
persoonlijking van het Limburgse verzet als 
vriend. · ' 
Wij zullen bidden, zoals hij gebeden en ge
streden heeft, voor een beter en vrij Vader
land, voor een betere wereld. 

GÉRARD 

Ambrosius 

Wie de contactdagen der Limburgse ille
galiteit op het Kasteel te Well bijwoonde, 
moet diep getroffen zijn door de grote ver
ering welke de Limburgse werkers koeste
ren voor Ambrosiw (Jan H endrikx uit 
Uenlo), den L.0.-leider van Limburg, die, 
11adat hij bij de overval te Weert gegre
pen werd in de Duitse martelkampen de 
dood vond. Het spreekwoord "van de do
den niets dan goeds" bevat zeker een kern 
van waarheid; wie echter nauwkeurig in
formeert' naar de verrichtingen van hen, 
die ons ontvielen, krijgt meestal te eniger 
tijd ook wel minder prettige dingen te ho
ren. Wat Ambrosius echter betreft, wij heb� 
ben al heel wat mensen gesproken, die 
hem door en door kenden en nauw met 
hem samenwerkten, maar niemand ontmoet, 
die ook maar in enigerlei opzicht in waar
dering voor den ander wilde onderdoen. 
Hij was een mens zonder pretentis, zonder 
vijanden ook; een gave natuur, die zich
zelven nooit ontzag, bezield met een on
wankelbaar geloof en een diepe liefde voor 
den verdrukten medemens. 
ls het wonder, dat, nu wij de LO- en KP
historie van Limburg de revue lieten pas-
5eren, de gedachten telkens en telkens weer 
af dwaalden naar Ambrosius, die de ziel 
van dit werk was? Een tweetal van zijn 
naaste medewerkers zond ons een impres
sie daarover. 

* 

• 

IN GEDACHTEN. 

Ik lig aan het water en kijk in de heldere 
stroom, die rustig doorgaat. Zo lag ik verle
den week aan de Maas met enige vrienden uit 
het verzet. 
't Was tijdens de reunie, die te Well gehou
den wer�. Wat �wamen we daar in stemming. 
Een rustig dorpJe, zonder pretenties . 
Een mooi oud Kasteel in het midden, daar
omheen hoge, oude bomen, en eenvoudige 
huis jes, allen nog beschadigd door het oor
logsgeweld. 
Toen wij het Kasteel zagen, werd de goede, 
oude, en onvergetelijke geest weer over ons 
vaardig, de geest van verzet en offer. 
Well, jouw kasteel en de omgeving, de men
sen, die er woonden en de Maas heeft won
deren gedaan. 
Toch doet het je goed, zo rustig alleen te 
zijn en niets te zien dan water, waar zo nu en 
dan rustig een boot doorgaat, dan weer een 
paar tegelijk. De schepen, die door de Maas 
gaan, doen me denken aan jou Jan (Ambro
sius), die soms één, dan weer een paar plan
nen had uitgedacht tot heil van ons werk. Zie 
ik de helderheid van het water, dan denk ik 
aan je heldere gedachten over het werk, wat 
en hoe hèt verzet moest worden. Maar ook 
aan je heldere kijk op het werk na de oorlog. 
Toen begreep jij de na-oorlogse tijd al met 
zijn verwarring en onvree. Wat heeft h;t ons 
goed gedaan Jan, jou als leider te hebben, 
wat heb jij ons rijk gemaakt. 
Rijk zijn wij geworden, door het edele in jouw 
karakter, door jouw verdraagzaamheid waren 
wij allen goede vrienden, door jouw eenvoud 
konden wij niet trots worden. 
Zou ooit onze reunie zo geslaagd zijn, als het 
niet jouw geest was, die daar voortleefde? 
Zouden wij eenvoudig gebleven zijn, als we 
jouw eenvoudigheid niet ten voorbeeld had
den? 
Z��d�n �ij zo gastvrij zijn, als we jouw gast
v1:11he1d met zo bewonderden? Jan, er kan van· 
Limburg gezegd worden, wat wil, heel Ne
derland kan opkijken naar het werk, dat daar 
verzet is, hoe veelzijdig van aard ook dat al
les is door jou doorzien en opgebou�d. 
Daarom Jan: .. dankt. Limburg alles aan jou. 
Overal bei:i. JIJ d� stimulans geweest, die zorg
de, dat WIJ eerhJk, trouw en met liefde onze 
plicht deden. De Zuidelijke aard, die ons eigen 
is, heb jij nog meer tot zijn recht doen komen. 
.r an, wat zijn onze gedachten dikwijls naar 
JOU uitgegaan in die dagen. Wat zou ik je 
graag een woordelijk verslag geven, van alles 
wat daar besproken is. Er is gepraat over het 
Noorden en het Zuiden. Zolang jij met ons 
wer��e was er .eenheid, was er een wederzijds 
b_�gn3pen. �ooit z�llen of willen wij oorzaak 
z1Jn, dat die eenheid te niet wordt gedaan. 
Jan, we hebben door de kasteellaan naar de 
eetzaal gelopen. Jan, ik ben langs de Maas ge
lopen. Wat zou het heerlijk zijn als jij daar 
geweest was . . .. 
Als ).ij in �ell �eer de leiding had gehad. 
Als JIJ met .1e rustige stem uitleg had gegeven 
van .. ons werk. _Wat :'as 1an, onbewust, jouw 
eerhJke bedoelmg, die wij door jou kregen, 
boven gekomen. 
's Avonds Jan zijn we gezellig bij elkaar ge
weest. Tot zelfs diep in de nacht is er feest 
gewee�t op" de. gekste manieren. Wat zou jij 
ons die bh1he1d gegund hebben je zou er 
vooraan bij zijn geweest om mee 'te doen met 
onze leut en lach. 
�u denk ik aan je Moede�, die met jou als 
�md nog naar N11megen reisde, met die oude 
ooemeltram. Ze wees je dan het Kasteel van 
�ell ('s winters als de bomen kaal waren kon 
Je het zien van de Rijksweg af). Je keek ge
spannen door de ramen tot er niets meer van 
te zien was. Dan vertelde je Moeder daar ver
halen over. 
Wie had toen gedacht, dat we nu juist, het 
was louter toeval, in dat Kasteel ons wel en 
�ee onder jouw leiding meegemaakt, op pa
pier zouden zetten. 
Toch. Jan, hebben wij er voldoening van HP.t 
was JOUW groep, het was voor jou een bekend 
K�steel in een voor jou bekend land, het 
Limburgse land) 

EEN MEDEWERKSTER VAN JAN. 



LEGITIMATIEBEWIJZEN 

LKP 

In aansluiting op de door mij gepubliceerde 

mededeling in verband met het uitreiken van 
de legitimatiebewijzen LKP. in "De Zwerver"' 

van 24 Augustus, nr. 34, wordt er nogmaals 
de aandacht op gevestigd, dat zij, die menen 
voor een legitimatiebewijs der LKP. in aan

merking te komen, bij hun aanvrage tevens een 
autobiographie moeten inzenden aan het adres 

voor de betreffende provincie, genoemd in de 
hierboven bedoelde publicatie. 

Aanvragen, die worden ingediend zonder bij·· 
voeging van een autobiographie, kunnen niet 
in behandeling worden genomen. 
Zij, die een aanvrage hebben ingediend Zûil

der hun autobiographie in te sluiten, dienen 
dit dus alsnog te doen. 

FRITS. 

WIE KAN 

INLIC.fiTINGEN VERSC.1-lAFFE� 9 

"7 IA 
714 Johan Bijleveld, fa

brieksarbeider, geboren 
21 Maart 1916 te 
Maastricht. 24 Aug. 
1944 te Maastricht bij 
een razzia door de 
Duitsers gegrepen, op 
28 Aug. '44 op trans
port gesteld n. Amers
foort. Op 6 September 
naar Duitsland ge
transporteerd, diverse 
kampen, waarvan ver
moedelijk het laatste 
in Neuengamme, alwaar overleden? 

715 Arie Willem Schou
ten, geb. 6-10-1914 te 
Hilversum, gearrest. 8 
Februari 1945, over
gebracht naar Amster
dam, Kl. Gartman
plantsoen, vandaar 5

Jl.1aart overgebracht n. 
Polizeiliches Durch
gangslager Amersfoort 
vandaar 14 Jl.1aart n. 
Neuengamme bij Ham
burg. Vanuit Amers
foort bericht ontvan-
gen, daarna niets meer vernomen. Gearrest. 
wegens het gelegenheid geven tot het druk
ken der Vrije Gooi- en Eemlander. 

716 Frederik Visser, wachtmeester der Jl.1are
chaussee te Hulshorst, geb. te Kampen, 7 
September 1914. Hij is op 2 Juni 1944 ge
arresteerd en overgebracht naar Amersfoort. 
Vandaar is hij op Il of 12 October 1944 op 
transport gesteld naar Neuengamme en na 
daar een paar dagen te zijn geweest, over
geplaatst m1ar een buitencommando, ver
moedelijk Husum aan de Deense grens. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brieve.n op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de envelop, uitsluitend i:e.nde.n aaru Bureau 
"De Zwerver", Nic. Witsenstraat 21, Amste.rdam..-C.7 
De brieven worden ongeopend doorg"tuurd1 gelieve dos 
gee.n berichten voor redactie of administratie erbij ln 
te sluiten. 

Getrouwd: 

1. J. DAVIDS (Peter Petersen) 
en 

H. SCHALKER

Den Haag, 11 September 1946. 
IDelagoastraat 59. 

Wegens sterfgeval geen receptie. 

W. TONNEMAN (Wil, KP-Waterland)
en 

G. KOK (Gees, LO-Zaanstreek en Waterland) 

hebben de eer U kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek
king zal plaats vinden op 18 September a.s. 
te Zaandam, des namiddags 14.45 uur. 

's-Gravenhage, Thomsonlaan 107. 
Zaandam, Havenstraat 87. 

3 September 1946. 
Toekomstig adres: Sinaasappelstraat 5, te 
Den Haag. 

Getrouwd: 

LUURT DE WINTER 
en 

ALBERTJE DE VRIES 

Usquert, 6 September 1946. 
Stijfselweg 369 II (Gron.) 

God schonk ons opnieuw een Verbonds
kind, die wij 

TRIJN! 
noemden. 
Wij zijn zeer dankbaar. 

G. BRETELER 
H. BRETELER-LUITEN 

Enschede, 2 Septe1I1ber 1946. 
Van Diemenstraat 86. 

Oud KP-er, gehuwd, 36 jaar, Ned. Herv., 
zoekt een hem pass. werkkring, met toe
komst, onverschillig wat en waar. Is van 
beroep schilder en bekend met expeditie
werk, kan leiding geven. Brieven onder nr. 
247 a.d. blad. 

Zakenman, serieus oud-ill. werker, wiens 
auto door de moffen is afgestolen, door ver
raad van een N.S.B.-er, zoekt een geschikt 
wagentje, zoals b.v. DKW. Wie helpH Brie
ven onder nr. 248 a.d. blad. 

Wie helpt mijt 

Gevraagd een R.K. Hulp in de Huishouding, 
intern, in een moederloos gezin met 2 kin-
deren. Hulp is dringend nodig, in verbanq 
met mijn levensmiddelenzaak. (omgeving 
van de duinen). Brieven onder nr. 253 aan 
dit blad. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: -····---····-····--··--·-----·············-···-····--·-··--·-·-··--··-·-···-·-····--·--·· 

Plaats: 

Provincie: - ----
. -- . 

-· -

Ingang abonnement: -------···-·--- -------····--------·-···

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-SUchting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

bij aanbieding van een post-

Nieuwe abonnementen ku.nne.n op dkc wi11ckmrige datum. ingaan, veor zover de nummers v�orradig zijn, ook met terugwe.r ... 
leende kracht, doch alleen aan het eind Vll4 een kalendukwartaal vervallen. 

Gevraagd: nette stoffeerder, prima vakman 
en een halfwas stoffeerder. Pers. of schrif
telijke aanbiedingen aan: Woninginr. Huis 
en Haard, Telefoonweg 69, Ede (Gld.) 

Fabriek in Gelderland vraagt een 

PORTIER 

die tevens eenvoudige administratieve werk
zaamheden kan verrichten. Woning disponi
bel. Sollicitaties met opgave van referenties 
onder nr. 249 a.d. blad. 

Vrouw van gevallen ill. werker, vraagt 
voor haar dochtertje, die erg muzikaal is, 
een 2de-hands piano te koop voor een niet 
al te buitensporige prijs. Zij heeft viool. 
lessen, maar voor haar verdere studie zijn 
pianolessen nodig. Brieven onder nr. 252 
a.d. blad.

Op de Afdeling Gedenkboek der LO-LKP 
Stichting worden ten spoedigste gevraagd: 

1. Een secretaresse-steno-typiste;
2. (steno)-typistes.

Oud koeriersters genieten de voorkeur. Het 
wonen in Amsterdam of directe omgeving 
wordt noodzakelijk geoordeeld. Sollicitaties 
aan bovengenoemd bureau, Secretariaat 
Gedenkboek. 

Wie helpt een oud LO-er, die in Loosdrecht 
een plaats heeft gekregen als korporaal bij 
de politie, in die omgeving aan een huur
huis voor man, vrouw en kind. Brieven on
der nr. 250 a.d. blad. 

iDe Nat. Documentatie
dienst der Illegaliteit, 
Postbus 800 te Rotter
dam, verzoekt namens 
de familie degenen, die 
met den heer Engel. 
bracht, afkomstig uit 
Rotterdam, illegaal heb
ben gewerkt, zich te 
willen melden. 
De heer E. is op 11 Dec. 
1944 in Doornspijk op 
de Veluwe, gevangen 
genomen, en aanvanke-
lijk naar Scheveningen gevoerd, waar hij 
onder de naam Goudswaard, ingeschreven 
was. Later is hih overgebracht naar Amers
foort, vervolgens naar Neuengamme en ten 
slotte naar Wöblin, waar hij is overleden. 
Het is bekend, dat de heer E. in relatie 
stond met den eveneens in Duitsland om
gekomen verzetsman v. Meerveldt ( .. Prins") 
uit Barneveld. 
Verder is echter van illegaal werk niets be
kend, reden waarom langs deze weg nadere 
inlichtingen worden verzocht. 

Wie kan inlichtingen 
geven omtrent het ille
gale werk van Jacobus 
Cornelis de Roos, geb. 
3-2-1921, agent van po
litie te !Den Haag, bur.
Rijswijkscheplein. 
De Roos is 8-4-'45 ge
vallen in de strijd voor
de vrijheid. Daarom
gaarne bericht onder
nr. 251 a.d. blact.

Overval gevangenis Leeuwarden. 
Het in linnenband uitgevoerde herinnerings
album over "de kraak" op 8 December 19114
op de Leeuwarder gevangenis (inhoud bijna 
100 pagina's en ruim 50 foto's) is in Augus
tus klaar gekomen; alle bestellingen zijn 
uitgevoerd. Wij kunnen nog bestellingen 
voor oud-illegalen uitvoeren. De prijs is 
f 7.50. Bestellingen bij voorkeur per post. 
wissel aan: P. G. Oberman, Woudpoort te 
Dokkum. 



lANDnUKE �11ATI, � 

MUlP AAN ONDERDUll<IRS 

HET NATIONAAL STEUNFONDS 
Ik vermoed, dat· wanneer men de historie van de verschillende illegale organisaties eens na zou gaan, het eerste begin bij allen vrijwd gelijk zal zijn, n.l. één of meerdere groepen mensen, die het werk deden wat hen voor de hand kwam, verzorging van persoonsbewijzen en bonkaarten, informatiediensten, pilotenlijnen en wat dies meer zij, zonder verband met andere groepen. Eerst in de latere jaren kwam er tekening in, de verschillende organisaties specialiseerden zich op het terrein, dat hen in het bijzonder lag, samenwerking ontstond en daardoor arbeidsverdeling en zo groei-

de dan langzamerhand het uitgebreide apparaat met zijn tientallen schakeringen, dat in de volksmond de "ondergrondse" heetten en dat zelfs door den verdediger van Seyss lnquart als zo voortreffelijk geroemd werd. 
1 Ook het NSF, of zoals wijzelf het aanvankelijk noemden, het Landrottenfonds, is zo begonnen. Wallie van Hall {van Meervelt, van Tuyl) en Co van den Bosch (van den Berg), wier schepping het N.S.F. was, beiden oud-zeelieden, hadden zich in eeqte instantie belast met de verzorging van vrouwen van zeelieden, het z.g. Zee-
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Losse nummers 20 c:ent 

door 

Mr. G. VA N H ALL 

liedenfonds, en de eerstgenoemde haël tenslotte door zijn uiterst eenvoudig doch secuur werkend systeem van het sh,JÏten van geldleningen de geldverstrekking voor het Zeeliedenfonds zeker gesteld. Daarnaast echter bemoeiden. zij en hun naaste medewerkers zich met alles wat de Duitsers zou kunnen schaden en tegenwerken, van den Bosch moest dan ook reeds in 1942 zijn woonplaats Eindhoven verlaten, omdat hij zwaar gezocht werd voor een spionnagezaak. Hierdoor leerden zij alle 1chakeringen van het verzet kennen en zagen al spoedig, dat men daarbij steeds voor geldtekorten kwam te staan. Dit gaf dan ook tenslotte aanleiding om naast, het Zeeliedenfonds een aparte leningsactie voor het Landrottenfonds te beginnen. Immers hoe langer hoe meer werd alom in den lande, speciaal door het N.C. met zijn ondergroeperingen, verzet gepredikt. Niemand mocht de maatregelen van den bezetter meer toepassen of uitvoeren; kreeg men moeilijkheden dan maar onderduiken, was het parool! Dit onderduiken nu was voor niet-kapitaal krachtigen alleen mogelijk indien zij financieel gesteund zouden worden. De bestaande illegale groeperingen zouden deze steun nimmer kunnen opbrengen. Het was dus nodig, dit werk grootscheeps aan te vatten. Dit gebeurde dan ook. De begroting werd aanvankelijk bepaald op 
f 600.000.- per maand en in vele plaatsen werden in nauwe samenwerking met de LO, NSFgroepen gevormd. Aanvankelijk werden veel moeilijkheden ondervonden door het feit, dat het NSF voor iedere betaling een getekende kwitantie, voor iederen ondersteunde een aanmeldingsformulier vroeg. Immers, aan ieder illegaal werker werd om zo te zeggen met de paplepel ingegeven, ,,zet nooit iets zwart op wit" en nu was hier een organisatie, waarbij dit "zwart op wit" niet slechts niet verboden werd, neen, het vormde zelfs de grondslag waarop alles opgebouwd werd. Het bestek van dit artikel laat niet toe een uiteenzetting te geven, waarom dit niet anders kon. Er zij slechts vermeld, dat de NSF -leiding zich realiseerde, dat, waar men uiteinde lijk met tientallen millioenen geleend geld zou 
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moeten gaan werken, het niet te recht
vaardigen zou zijn, al dit geld zonder 
enige verantwoording uit te geven. Hoc 
dit ook zij, op de duur zijn vrijwel alle 
tegenstanders van dit systeem niet al
leen bekeerd, ja zelfs enthousiaste voor
standers geworden. 
Ik mag hier echter wel bekennen, dat, 
toen in de zomer van 1944 bij een in
braak in een pakhuis onder meer ons 
volledige kwitantiemateriaal gestolen 
bleek, en wij kort daarna 'een brief je 
van de inbrekers kregen, dat zij, indien 
zij niet terstond f 50.000.- kregen, de 
hele zaak aan de Duitsers zouden over
geven, wij danig in angst hebben .geze
ten. Zelfs toen kort daarna, na een 
spannende achtervolging door de stad, 
en een daarop gevolgde nachtelijke ont
voering van de inbrekers tenslotte de 
zeven koffers met bescheiden wederom 
veilig terug waren, hebben wij aan de 
meest vertrouwde NSF-ers niet durven 
vertellen, wat er wel met het archief 
gebeurd was! 
Intussen groeide het Landrottenfonds na 
zijn oprichting met sprongen. Met de 
LO werd overeengekomen, dat zij alle 
bonkaarten en de financiën voor de on
derduikers zelf zou verzorgen, en het 
NSF de financiën der gezinnen, dus ook 
die, welke de onderduiker achterliet. 
Al spoedig werd ook bepaald, dat de 
bonkaarten en PB's in den vervolge als 
regel gratis zouden worden verstrekt. In
dien hierdoor de organisaties in finan
ciële moeilijkheden zouden komen ( de 
PBC b.v. kon zonder deze vergoedingen 
niet bestaan) zou het NSF de bedrijfs
onkosten fourneren. 
In begin 1944 werd van de Regering te 
Londen een garantie voor de NSF-le
ningen verkregen, een garantie die aan
vankelijk voor f 10.000.000.- luidde, 
maar daarna eerst tot f 30 millioen, 
vervolgens op f 80 millioen en tenslotte 
tot een onbeperkt bedrag verleend werd. 
Het NSF kon toen zijn vleugels uitslaan. 
Bij geldgevers was in de lqop der jaren 
vertrouwen ontstaan, de geldleningen 
stegen, maar de uitgaven stegen niet 
minder. 
Vele noodzakelijke acties werden geën
tameerd of gesteund, de eerste veelal 
onder de naam van "vakgroepen". De 
Vakgroep J voor Joodse onderduikers, 
Vakgroep Natura in twee afdelingen 
voor kleding en schoeisel en voor voe
ding, Vakgroep U voor Universiteiten 
en Studenten, Vakgroep K voor steun 
aan ondergedoken Kunstenaars, Belas
tingverzet, Persorganen en tenslotte de 
overgrote meerderheid van verzetsorga
nisaties, allen ontvingen hun financiële 
steun van het NSF. Het zal dan ook 
geen verwondering wekken, dat in de 
nazomer van 1944 de uitgaven waren 
opgelopen tot rond f 2.000.000.- per 
maand. Op dat moment kwam echter 
eerst de grote krachtproef. Dolle Dins
dag, Arnhem, de Spoorwegstaking volg
den elkaar snel op. Wij allen dachten 
dat de bevrijding nu nog slechts een 
kwestie van dagen, hoogstens enkele we
ken zou zijn. Maar Arnhem mislukte. 
Hoe moest het gaan met de stakers? De 
Spoorwegen zelf konden niet uitbetalen. 
Hun rekeningen waren geblokkeerd, 
trouwens alom in den lande was door 
het Banken-moratorium al het geld ge
blokkeerd. 
De illegaliteit moest uitkomst brengen. 
Door NSF en LO werden tezamen met 
spoorwegemployées in alle belangrijke 
plaatsen Spoorwegbureaux gevormd. Het 
NSF zorgde voor geld en leiding, LO 
voor duikadressen en bonkaarten en, te
zamen met de Spoorwegen voor werkers. 
Krachtig werd aangepakt en de grote 
sprong tot f 8.000.000.- uitkeringen per 
maand zonder al te grote vertraging vol
bracht. 

Dit was echter• slechts een begin; de 
grote razzia's begonnen; er kwamen 
tienduizenden nieuwe onderduikers èn 
de BS moest betaald. Iedere maand ste
gen de uitgaven f 8 millioen, f 10 mil
lioen, f 12, 14 tenslotte f 15.000.000.
per maand. Uit een aantal plaatsen 
kwam bericht van ondernemingen, die 
sinds het begin der Spoorwegstaking 
stillagen. Hun kas raakte uitgeput, er 
dreigden zodoende tienduizenden nieuwe 
sleungevallen bij te komen. Het NSF 
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apparaat zou deze toevloed van nieuwe 
gevallen niet kunnen verwerken. Hier 
moest dus iets anders op bedacht wor
den. De enige oplossing was de onder
nemingen zo nodig zelf aan geld te hel
pen. 

teit tevens medebracht, dat op grote 
schaal geld moest worden aangetrokken. 
Uiterst ingewikkelde transacties moesten 
worden uitgedacht om aan de nodige 
gelden te komen, temeer daar slechts 
enkele ingewijden mochten weten, waar 
dit geld vandaan kwam want de Duit
sers waren erop gebrand om onze acti
viteit onmogelijk te maken. 

het zou lukken dit bijeen te krijgen stond 
lang niet vast. Met kunst- en vliegwerk 
werd het echter voor elkaar gebracht en 
er is in de hele geschiedenis van het 
NS,F nimmer één ogenblik geweest, dat 
iets nagelaten moest worden omdat er 
geen geld voor was. Onder dekmantel van de Hoofdgroep In

dustrie werd een organisatie opgericht, 
die hiervoor kon zorgen. De geldmidde
len ervoor werdqn door enige grote in
stellingen onder garantie van het NSF 
verstrekt. Wat ons betreft kon het gan
se bedrijfsleven hier nu aankloppen. 
Het spreekt vanzelf, dat al ·deze activi-

\ 

Kritieke momenten werden dikwijls door
gemaakt. Op 1 Januari 1945 b.v. be
droeg de Centrale Kas rond f 8.000.-.
Die maand zou meer dan het duizend
voudige van dit bedrag nodig zijn. Of 

Diezelfde winter vol leven en activiteit 
voor het NSF bracht echter twee onher
stelbare slagen. In October werd Co van 
den Bosch, die de leiding van het NSF 
in het Noorden en Oosten van ons land 
had, in Groningen gearresteerd, toen hij 
een "Spoorbespreking" kwam bijwonen. 

•
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Enige dagen later werd �ij gefusilleer�: Eind Januari werd Walhe van Hall b1J 
een overval op een vergadering van het 
LWC (Landelijk Werk Comité, de "Ge-. nerale Staf" van de actie om tewerk
stelling in Duitsland tegen te gaan) ge
arresteerd en twee weken later als re
presaille in Haarlem gefusilleerd. 
Zij waren van het begin af aan de mo.� 
toren van het NSF geweest en dat ZIJ 
de bekroning van hun werk niet heb
ben mogen beleven is voor ieder, die 
hen in de illegaliteit heeft mogen mee
maken een grote droefenis. Zij waren 
voortreffelijke vaderlanders en trouwe 
makkers en hebben zich in het NSF een 
monument geschapen hun waardig. 
Tenslotte nog een enkel woord over het 
NSF-werk na de bevrijding. 
Zoals van zelf spreekt kon de financiële' 
steun in de meeste gevallen niet op tl•: 
dag der bevrijding ophouden. Op ver
zoek van de Directie der Nederlandse 
Spoorwegen werden de stakers nog een 
maand door het NSF uitbetaald. Ook de 
betaling der NBS kon niet terstond door 
het Departement van Oorlog worden 
overgenomen. 
De principiële onderduikers vlo.eiden 
geleidelijk af, :Volksherstel nam vele 
gevallen over. De Stichtingsg�val�en 
werden in de herfst door de Stichtmg 
1940-'45 overgenomen. 
De gehele winter 1945 en voor jaar 1946 
werden echter op verzoek van het De
partement van Financiën �og adviezen 
uitgebracht over terugbetalmg van gel
den in de oorlogsjaren buiten NSF-ver
band om, voor illegale doeleinden uit
gegeven. 
En tenslotte nog de afwikkeling van 
onze eigen zaken. 
Ca. f 90.000.000 aan geleende gelden 
werden terugbetaald en een rekening en 
verantwoording opgesteld over het fi
nancieel beheer. 
Het spreekt vanzelf, dat in een artikel 
van deze omvang het werk van het 
NSF slechts zeer schetsmatig kon wor
den aangeduid. Onvermeld moest . blij
ven de toewijding waarmede de duizen
den medewerkers en medewerksters zich 
steeds aan hun taak gegeven hebben. 
Velen zijn in de strijd gebleven, maar 
hun werk is niet tevergeefs geweest. Me
de dank zij hun zelfopoffering is Nt.
derland weer vrij en hebben duizenden 
deze bevrijding kunnen meemaken. 

"Tien regels in 't 
geschiedenis�oek" 

Dit behoeft niet nodig te zijn. 

We hebben het zelf in handen. 

Lever een bijdrage voor ons 

gedenkboek. 

�f�O��v�����K�Îttj 
• Of N VIJAND WfOfRSTMN"

De "Voorlooper'' van het LO LKP
Gedenkboek kost f 4.50 en kunt U 
bestellen bij: Admin. ,.De Zwerver", 
Pr. Hendrikkade 152 le[t ,Amsterdam 

Appèl in Friesland 
We moeten doorstrijden ! 

De vereniging en stichtingen Friesland 1940-45 schre
ven tegen 11 Sept. een landd�� uit. Het fees� zou _inde .bossen van Oran jewoud ZIJn, maar dat gmg met 
door. Pluvius was veel te royaal, zodat de Gerefor
meerde Kerk in Heerenveen ons toevluchtsoord werd. 
En het was daar ook gezellig. Natuurlijk! We waren weer 
eens bij elkaar. Er werden hand jes. gegeven en schou
derklappen uitgedeeld. Bekende �.ez1chten doken op en
je prakizeerde je suf naar de bijbehorende na�en. Je 
deed maar net of je je alles herinnerde, kmkte en 
glimlachte, maar dach.t intussen: wie ben je ook weer 
en waar mag ik je ontmoet hebben. Verder kwam na
tuurlijk bijna iedereen te laat, d.w.z. na 11 uur. Al met 
al was het over half twaalf, voordat J. Duursma van 
de afd. Heerenveen van de vereniging Friesland 1940-

45 de lieden tot de orde kon roepen om onzen voor
zitter, de heer P. Schootstra de gelegenheid te geven 
het openingswoord uit te spreken. 
De heer Schootstra veronderstelde, dat deze contactdag 
.opnieuw een voedingsbodem zou. schepp�n voor h�� ver
wijt, dat we ons isoleren. _Toch 1s dat met zo. W1J heb
ben' nu nog een zeèr specrale taak, n.l. te trachten onze 
idealen te realiseren en te zorgen voor onze nagelaten 
betrekkingen. 
Uit volle borst en met een ontroering, die terug deed 
denken aan "toen", hebben we twee coupletten van ons 
Wilhelmus gezongen. 
Toen kwam er een lange rij sprekers.
Liefst acht, die allen een kwartier de vergadering moch
ten beziggehouden. Geen van hen !?aakte er een Drents 
kwartiertje van, behalve Geale. H1J mocht een h:3-lf uur 
praten, omdat hij inviel voor Pater v:an Rooy, d!e door 
een hem overkomen auto-ongeluk met aanwezig kon 
zijn. 
Alle sprekers waren het er over eens, dat we ons wei:.k, 
begonnen in oorlogstijd, moeten voortzetten. We heb
ben nog een drieledige taak, n.l. �ech!shers'tel, zorg 
voor nagelaten betrekkingen en de zmvermg en berech
ting. Dr. Ir. N. A. J. Voorhoeve, de enige gast-spreker, 
wees erop dat we ons ook tot deze drie zaken hebben 
te beperk�n. Dus doorwerken, doorstrijden. 
Omdat we in de bezetting het geweten van ons volk 
waren (M. Polet), omdat we moeten strijden !oor de 
verheffing van ons volk (Geale), omdat de onzichtbare 
binnenlandse vijand nog niet is verdwenen (J. J. Cnos
sen), omdat �e het ver]?lich�. zijn, terwille van de her
inneringen mt de bezettmgstiJd (P. 0. Brouwer), omdat 
wc willen bouwen aan een nieuwe gemeenschap van ge
rechtigheid en naastenliefde (Klaas Leyenaar), _om�at
met 'vliegenmeppers en D.D.T.-spuiten de v1ez1gheid, 
die na de bevrijding is achtergebleven, moet worden 
uitgeroeid (S. Havinga), omdat we samen verbonden 
waren en in samenwerking nu weer moeten vechten 
(H. M. de Jong). . . .. .. . . Zo gaf elke spreker op z1Jn wiJze ZIJD motivering van 
het motto: doorvechten. 
Tweemaal trad Wanda Beumer voor ons op. Zij decla
meerde op voortreffelijke wijze voo� on�. bekend� en
minder bekende verzen uit de bezettmgstJJd en mt de 
tijd kort na de bevrijding. 
Natuurlijk hebben we met ve�! enthousiasme. gezongen:
Wij willen Holland houen, .. Z1J �ullen het met _hebben,
ons oude Nederland, en WIJ, Friezen, hebJ:>en me�, ver
geten uit volle borst het "Frysk bloed, ts1och op aan
te heffen. 
Het muziekcorps "Concordia" uit Joure zat i1: ,,het. hek'
en begeleidde onze samenzang. Ook de muzikale mter
mczzi werden door dit uitmuntende corps verzorgd. 
We hebben twee telegrammen verzonden: één aan den 
Minister van Justitie, met het verzoek te willen bevor
deren dat alle politieke delinquenten worden berecht 
en éé� aan ons Friese Bataljon in Indië. 
Twee pauzes waren ingelast om iedereen gelegenheid 
te geven met iedereen te praten. 
Ondergetekende en haar collega's van de ;>ers hadden 
meer materiële verlangens en tra.chtten pai:inekoeken te
bemachtigen. Ondanks de toezeggmgen van ee� ?f meer 
gedienstige kcllners, bleken achteraf de moe1bJkheden 
toch onovc:rkoll)elijk en zo kwamen, de snoepers t� pas. 
Toen onze voorzitter het slotwoord sprak kon h1J met 
recht spreken van een zeer geslaagde dag (hij wist niets 
van de pannekoeken!) en hij 'veronderstelde, dat we 
het wel niet bij deze ene contactdag zullen laten. 
Ons werd medegedeeld, dat in October alle afdelingen 
zullen vergaderen over een soortement program van 
actie, dat door de provinciale- en districlsbesturen voor 
die tijd zal worden opgesteld. 
De Friese oud-illegaliteit heeft "Ja" gezegd op de 
vraag: ,,Moeten we nog doorwerken?" Maar dan moet 
er ook deze winter gewerkt worden . 
Laat het zo zijn, dat elk lid zegt: 
. ,Hier heb je mijn hand. Wat kan ik doen?" 
En dan kan een gewoon lid misschien maar we1111g 
doen, maar laten we dan toch in dat weinige getrouw 
zijn. 

TINY. 

Antwe·rpen 

ver j aardag 

bevr ijding. 

•

vier 

van 
/ 

ede 2e 

haar 

Een delegatie van de 
Nederlandse Weerstand 
aanwezig. 

*L-------------'

4 September 1944. Tankeenhede_n van het �rits': Leger,
onder bevel van den jongen Lmt. Col. David Silvertop, 
slagen er in Antwerpen te bereik�n en met b;hulp van 
de Weerstand, waarvan het Geheim Leger zo n belang-

rijk deel uitmaakte, wordt, deels na harde gevechten, 
de stad gezuiverd. 

. Een der belangrijkste wapenfeiten uit Wereldoorlog Il 
is met succes bekroond; een succes wat behaald kon 
worden door de met zoveel élan uitgevoerde geallieerde 
operatie die schitterend werd gesteund door de mannen 
van het gewapend ver.zet, hier grotendeels bestaande 
uit eenheden van het Geheim Leger. 
Op 7 en 8 September herdacht Antwerpen deze emotie
volle dagen. 
Het Geheim Leger organiseerde, onder het Bescherm
heerschap van den Gouverneur van de provincie Ant
werpen en van het Gemeentebestuur der Stad, grote 
volksfeesten en betogingen, culminerend in een grootse, 
aangrijpende vaderlandse manifestatie ter ering van de 
nagedachtenis der gevallenen. 
De Majoor G. Delanoeye, bevelhebber sector Antwer
pen van het Geheim Leger, had het prijzenswaardig ini
tiatief genomen, Nederlandse Weerstanders uit te nodi
gen de plechtigheden bij te wonen gezien het feit, dat 
de verovering van Antwerpen voor het verdere verloop 
van de oorlog in het westen - overigens niet in het 
minst voor Nederland - zo belangrijk is geweest en 
Nederland nog zulke bloedige- en materiële offers 
moest brengen vóór het bezit van de haven van Ant
werpen voldoende geconsolideerd was. 
Invitaties werden aangenomen door LO.-LKP (Kapt. 
J. de Groot), Parool (H.H. Nord en Noordam), Ons

Vrije Nederland (dhr. R. Hagoort) en Trouw (dhr. E.

van Ruller).
Nadat Zondagochtend te 10 uur de zeer druk be�chtc.;
plechtige Hoogmis in de Kathedraal gecelebreerd was,
begaven de eenheden van het Geheim Leger zich, waar
aan toegevoegd vertegenwoordigers van vrijwel alle
Belgische Weerstandsgroeperingen, naar de Grote Markt.
Hier had het dodenappèl plaats van degenen die in de
strijd zijn gebleven.
De genodigden namen plaats op een grote tribune welke
voor het stadhuis was gebouwd. De vele kleurige vaan
dels wapperden zacht onder de grijze hemel.
De Majoor Delanoeye, die het eerst sprak, dankte de
militaire- en civiele personaliteiten die gekomen waren
om met hun teg"enwoordigheid de ceremonie luister bij
te zetten en herinnerde aan de jaren van strijd en on
derdrukking welke zovele offers vroegen.
Wethouder Van Hove gedacht namens het Gemeente
bestuur hen die in de rangen van het verzet hun leven
voor onze vrijheid hebben gelaten.
Namens en als oudste van de aanwezige Nederlandse
Ondergrondse Strijders, voerde de heer R. Hagoort het
woord. In een korte maar bewogen toespraak bracht hij
hulde aan de Zuidelijke Ondergrondse Wapenbroeders.
Onder een indrukwekkende stilte ging de Ma joor Geluck
toen over tot het dodenappèl, waarna de Brabançonne
weerklonk.

· Vervolgens formeerden de verschillende groeperingen
zich tot een grote optocht en met muziek aan het hoofd
begaf men zich naar het Koning-Albert-Monument bij
de Nationale Bank, het "Monument aux Morts", waar
bloemen werden gelegd.
Ook de Nederlanders brachten een bloemenhulde be
staande uit eel? g_root bloemenkussen, _versierçl met een
rood-wit-blauw hnt met het opschrift: .,De Neder
landse Weerstand - in eerbiedige bewondering".
Van de aanwezige autoriteiten noemen we o.m. de
Generaal Sottiaux, de Kolonel Lefèvre, de Kapitein
Commandant Pilaet, de heer Joris Loos namens de �i
nister van Justitie, de Consuls van Engeland, FranknJk,
Argentinië, Peru en vele anderen.
's Middags hadden op Noordkasteel en St. Anna-Bad
(de strandbaden van Antwerpen aan de Schelde) artis
tieke en sportieve feestelijkheden plaats, waarbij vooral
de kanowedstrijden, demonstraties op waterski, een bal
lon- rallye (waaraan Kapt. de Groot, juist uit Holland
gearriveerd meteen meedeed en zelfs als eerste aan
kwam) en last not least een uiterst interessante water
ski-springwedstrijd achter motorsnelbo�ten een enthou
siaste bijval van de zijde van het publiek oogstte . 
De dag besloot met een groots vuurwerk op beide Schel
ae-oevers en een bal, wat tot diep in de nacht vrolijk
voortduurde.

M. L. GUMARON. 



't Is al réunie 

wat de klok 

slaat 
We moeten de initiatief-nemers van de 
réunie-Well-bedanken. 
Dit is een Well-geslaagde onderneming 
geweest en het voorbeeld van onze 
L!mburgse réunisten heeft ·aanstekelijk 
gewerkt. 
Of dit zijn oorzaak vindt in het 

"
Wist 

U dat . .. .  r over de nachtelijke circus
voorstelling of over het gemeste varken 
varken in de erwtensoep, laten we maar 
in het midden. Doch het heeft Well-ge
meende plannen in veJe andere provin
ciën voor de toekomst tengevolge ge
had. 
Bij het verschijnen van dit nummer van 
.,De Zwerver" heeft in Assen intussen -
zij het in meer bescheiden vorm - een 
réunie van Drentse LO- en KP-leiders 
plaats gehad. 
Of wij over de resultaten van deze réu
nie eveneens zo Well-voldaan kunnen 
zijn als over de resultaten in Limburg, is 
uiteraard nog niet bekend. We hopen 
het van harte en verwachten het ook 
Well. 
De opkomst was in ieder geval zeer goed 
te noemen. Vrijwel alle KP-leiders en 
LO-districtsleiders met de beide Provin
ciale leiders waren tegenwoordig en er 
is hard gewerkt. 
Hebben dus na de Limburgers de Dren
ten de spits verder afgebeten, onze 
LO-ers en KP-ers in Zuid-Holland, Utrecht 
en Noord-Brabant-West willen ook niet 
achterblijven en voor deze provinciën 
is een ontmoetingsdag bepaald op resp. 
21 September, 5 October en 10 October 
a.s.
In hiesland is een bijeenkomst uitslui
tend voor de KP-ers het meest urgent.
Een bespreking met den provincialen 
KP-leider en den Inspecteur voor het
gedenkboek in deze provincie had tot 
resultaat, dat alle Friese KP-ers in de
week van 23-28 Sept. één dag zullen
worden uitgenodigd in Leeuwarden.
Overijssel volgt eveneens het goede 
voorbeeld en vergadert op 27 September 
te Zwolle en 28 Slilptember in Twente. 
De convocaties met nadere inlichtingen 
en bijzonderheden over deze ontmoetin
gen worden spoedig verzonden en wij 
hebben een goede hoop, dat er in ruime 
mate gehoor aan zal worden gegeven. 
"Wie volgt?", is de vraag, die wij ons 
thans stellen. 
Er mag geen provincie achterblijven en 
het zal ons benieuwen, wie de achter
komers zullen zijn. 

De stand van zaken met onze verzamel
actie heeft zich intussen in gunstige zin 
ontwikkeld. Dit betekent niet, dat wij 
over de situatie hl. elke provincie ten 
volle tevreden kunnen zijn en dat intus
sen alle verzetsmensen der LO. en KP. 
aan hun verplichtingen hebben voldaan. 
De ontwikkeling is echter in. net alge
meen niet teleurstellend. 
D_i_t wil dus niet zeg�en, dat we er al
Zl]n. 
In enkele provinciën zal nog enige tijd 
hard gewerkt moeten worden en meer
dere onzer mensen moeten hun gege
vens nog indienen. 
Het is niet uitgesloten, dat de gedenk
boekcommissie t.z.t. het besluit neemt 
om via "De Zwerver" de achterstallige 
provinciën en leden met name op te roe
pen tot een laatste krachtsinspanning. 
Zorg er voor dat Uw provincie en Uw 
naam hieronder niet voorkomt. Ook met 
het moeilijke object gedenkboek, waar
aan we eenmaal zijn begonnen en waar -
mee we thans reeds in een ver gevor
derd stadium verkeren, geldt de leuze: 

,.Voortgaan in de oude geest". 

,.FRITS". 

D 
E kwestie van de politieke delinquenten 
staat, in verband met de plannen van 
de Minister van Justitie, op het ogenblik 
in het centrum van de belangstelling en 
brengt vooral in de kringen van oud-

illegale werkers grote beroering teweeg. Want hoe
wel deze laatsten wel weten, dat deze materie zo 
ingewikkeld is, dat maar wem,gen onder hen zich 
er een oordeel over aan kunnen matigen, zij voelen 

toch als bij intuïtie, dat zich hier een. ontwikkeling 
voltrekt, waarmede iets niet in orde is. En dit in

tuïtieve rechtsbesef van den Nederlandsen burger 
en dus ook van den illegalen werker moet men niet 
onderschatten. Het doorhakken van een knoop is nog 
iets anders dan het ontwarren ervan, zegt de verzets
man en hij heeft gelijk. Dit kan zijn onrust en pro
test verklaren, maar is daarom nog geen waarborg, 
dat hij zelf een oplossing kan geven. Integendeel er 
is ernstig te vrezen, dat de oppervlakkige wijze, waar
op velen in den lande over dit uiterst mo�ilijke _ on
derwerp oordelen, niet alleen geen oplossmg biedt, 
maar bovendien vooral in verzetskringen een stem
ming kweekt, die in geen vergelijking staat met de 
ernst van dit probleem. 
Om alle misvei'stand te voorkomen moet schrijver 
dezes voorspellen, dat ook zijn kennis van zaken niet 
opgewassen is tegen deze materie. Er i�.,�chter een
boek je verschenen: ,,De landverrader vnj , van Mr. 
H. B. S. Holla, ons mede-Bestuurslid, dat zeer veel 
licht op deze zaak werpt en in staat stelt om enkele 
opmerkingen te maken, die hout snij.den. Naar deze
scherpzinnige analyse van de berechtmg zal dan ook 
herhaaldelijk verwezen worden. . Laten we beginnen met de korte opsommmg van
wat er tot hiertoe in dit verband gebeurd is. Het 
begon met een onbloedige bijltjesdag, waarbij velen, 
en in vergelijking met andere landen zelfs zeer ve
len om hun onvaderlandslievende houding achter 
slot en grendel kwamen. Het betrof hier ongeveer 
honderdduizend personen. Eigenlijk gingen daaraan 
nog vooraf de maatregelen, die de regering in Lon
den genomen had voor de bere�hting van de .J?olitieke
delinquenten. Zij stelden de tribunalen �n Bijzonde�e 
Gerechtshoven in. De eersten voor de lichte vergrij
pen, de laatsten voor de erns�!ge. En _er gi

1;1
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iets anders vooraf: de bedenkelijke houding, d,e over 
het algemeen door de rechterlijke m3:cht . in de be
zettingstijd werd aangenomen. _.�ou dit met �eege
werkt hebben aan die rechterlijke macht nu m de 
berechting minder geschikt te maken voor haa� taak. 
Verder herinnert men zich nog wel de trage mstel
ling van tribunalen in enkele provinci�s. Er is daar
bij nit!t met voldoende voortvarendheid _opgetreden.
Het was of men er niet in geloofde en dat bleek 
nog op een andere �ijze. yan meetaf heeft men 
van regeringswege pogmgen m het werk gesteld om 
op snellere wijze de berechting te doen '.3-fl.open.
Vooral de oud-illegale werkers hebben h1er_m ste�ds 
weer een poging gezien van de bevoegde mstantles 
om de hand te lichten met de ernst der gepl�e�de 
misdrijven. De regering gaf daar ook wel aanle1dmg 
toe. We kunnen ons herinneren, dat de_ eerste po
ging gemotiveerd werd met de op_�erkmg, . dat. er
o-een plaatsruimte was voor alle pohtreke delmquen· 
ten. Dat argument was on juist, �ant er bleek wel 
plaatsruimte te zijn en het deed met ter zake, �ant 
het recht behoeft toch zeker niet voor plaatsruimte 
.te wijken. . Toen is het politieke-delinquentenbeslmt gekomen, 
waarbij den procureurs-fiscaal in feite �e? ,,gere<_:h· 
telijke" omweg gegeven werd om de pol�tieke d_elm
quenten vrij te laten. De inhoud van dit besluit en 
de ernstige juridische bezwaren ertegen kan men 
vinden in het geciteerde boek je, blz. 10, 20 en 24. 
Zoals bekend mag worden verondersteld is de procu
reur-fiscaal de openbare aanklager. Hem nu werd 
echter door dit besluit min of meer de rol van 
rechter toebedeeld. Wij citeren: 

Dit besluit miskent n.l. op talrijke punten den 
'.:grondslag van ons rechtsbestel: de s�heiding �er 
,,machten. Wij wijzen op de toekennmg van mt
,,zonderlijke bevoegdheden aan de Procureurs-Fis
,,caal: De beslissing over vrijlating, zelfs na rech
,,terlijk vonnis, ligt geheel in zijn hand; in de be
,,oordeling der vrijlating wordt de strafmaat be
" trokken: niet de rechter, maar de P.F. beslist 
"of vasthouding door den- ernst der misdraging 
,,langer verantwoord is." 

Wel, sindsdien heeft de berechting voortgang gehad 
en het is in sommige gevallen, met name vo9r de 
tribunalen (Het Noorden) zelfs zo, dat het einde in 
zicht is. Niettemin is over het geheel gesproken de 
'toestand nog verre van rooskleurig. Het is zelfs zo 
ernstig, dat het nieuwe ministerie besloten beeft thans 
drastische maatregelen te nemen. Voor I October zal 
het totaal aantal gedetineerden tot 25.000 terugge
bracht moeten worden. 21 categorieën zware gevallen 
zullen in hechtenis blijven. 

VRIJLATI 
een 

Ernstig is tegen dit voorstel geprotesteerd door de 
Procureurs-Fiscaal, door den Directeur-Gener.aal van 
de Bijzondere Rechtspleging enz. Zij wijzen erop, dat 
niets de gedachte rechtvaardigde, dat deze 21 cate
gorieën tot 25.000 personen in totaal beperkt zouden 

· blijven. Verder wezen zij erop, dat de datum van I
October een grondige afdoening van zaken niet toe
liet. En tenslotte was men van oordeel, dat onder 
geen omstandigheid wapendragenden vrijgelaten 
mochten worden. Gelukkig hebben deze protesten 
succes gehad. In zijn rede van 22 Augustus deelde
de Minister mede, dat zij, die wapens gedragen had
den, niet in vrijhèid gesteld zouden worden. Het
getal 25.000 werd niet meer genoemd en tevens ver
klaarde de Minister met nadruk, dat zij, die moed
willig verraad hadden gepleegd zeker hun gerechte
straf zouden llrijgen.

Wij willen aan de hand van de genoemde brochur�
dit probleem even van de andere .zijde belichten. 
Heeft de regering het recht deze massale vrijlating
te decreteren, en komt ze daardoor niet op het ter
rein van de rechterlijke macht? Inderdaad heeft de
regering dit recht. Zij kan terwille van het algemeen

* Wanneer ons gedenkboek klal
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wel::ijn, waarvan de overheid de hoedster is, tot een 
dergelijke vrijlating noodzaken. Maar zij mag aan 
die vrijlating geen voorwaarde verbinden, d.w.z. zij 
mag njet treden in de bevoegdheden van de rechter
lijke macht, die ook over deze vrijgelatenen de be
schikking moet blijven houden om hen te berechten.
De regering heeft de fout begaan aan de vrijlating 
,,onvoorwaardelijke buiten vervolgingstelling" te ver
binden en met dit laatste heeft ze zich een recht 
toegeëigend, dat alleen de rechterlijke macht toe� 
komt. Zij had kunnen en moeten volstaan met voor
waardelijke vrijlating. 
Een vraag, die zich aan ons opdringt is deze: Waar
om heeft de overheid zich steeds beijverd om mid
delen te scheppen, het aantal gevangenen drastisch 
te reduceren en waarom hebben met name de kerken 
in Nederland zo herhaaldelijk gepoogd de publieke 
mening te bewerken, opdat ons volk meer het oog 
zou hebben . op barmhartigheid in verband met de 
politieke delinquenten? Het is al te simplistisch 9m 
te veronderstellen, dat deze instanties dit deden, om
dat de politieke delinquenten hen zo sympathiek zijn: 
Of erger, omdat er in die kringen relaties bestaan 
met deze politieke delinquenten. Men heeft dit wel 

gesuggereerd om er politieke munt uit te slaan, en 
met de bekende ketting van reactie, collaboratie en 
fascisme geschermd, maar zoiets is dan ook niet 
meer dan jacht op stemvee voor de verkiezingen. 
Neen, zo eenvoudig ligt de zaak niet. Zij die de ver
antwoording dragen, hebben begrepen, dat wanneer 
men aan de berechting denkt, men zich ook de vraag 
moet stellen, wat hierna en misschien over vele jaren 
met deze honderdduizend mensen moet gebeuren, 
willen zij geen paria's onzer maatschappij worden. 
Niet ten onrechte heeft echter Holla er op gewezen, 
dat de regering met haar voorstellen twee vliegen 
in één klap wil slaan en met de vrijlating tegelijk 
de berechting wil afdoen. Afgezien van het staats
rechterlijk bezwaar hiertegen, welk bezwaar reeds 
hierboven vermeld werd, is er ook -dit bezwaar, dat 
vrijlating terwille van het algemeen welzijn en ten 
behoeve van de oplossing van te verwachte ernstige 
maatschappelijke problemen iets anders is dan be
rechting van politieke delinquenten. Men denke b.v. 
aan het feit, dat voor vele lichte gevallen de tribu
nalen uitspraak gedaan hebben. Internering of an
dere maatregelen zijn er het gevolg van geweest. Nu 
gaat men van de overblijvenden· soortgelijke gevallen 
vrijlaten en op voorwaarden buiten vervolging stel
len. Het gevolg is een ernstige rechtsongelijkheid 
voor de betrokkenen. 
Wij hebben hiermede in grote trekken de situatie 
van de berechting en van de vrijlating geschetst. 
Enkele conclusies zijn hierbij wel te trekken. 
Door de regering in Londen zijn vermoedelijk niet 
die maatregelen genomen, die in rechtvaardige af
wikkeling van het berechtingsprobleem konden 
waarborgen. 
De houding van de rechterlijke macht in bezettings
tijd, die vergelijkenderwijs verre vah fraai te noe
men is, zal er toe bijgedragen hebben, dat de berech
ting dit jaar· over het algemeen niet met het juiste 
inzicht in de ernst der materie en niet met voldoende 
snelheid ten uitvoer is gebracht. 
Door de regeringen, die na de bevrijding zijn opge
treden, zijn achtereenvolgens een aantal maatrege
len genomen, die een snellere liquidatie van het be
rechtingsprobleem beoogden. 
Daarbij heeft de regering ernstige fouten gemaakt 
door in te grijpen in de bevoegdheden van de rech
terlijke macht, terwijl zij tevens het maatschappelijk 
probleem van de vrijlating en het juridisch probleem 
van de berechting zodanig aan elkaar verbonden 
heeft, dat de voorstellen geen bevredigende oplos
sing zullen kunnen geven. 

Ongeacht deze maatregelen echter moet geconstateerd 
worden, dat het maatschappelijk probleem van de 
dqentie en het juridisch probleem van de berechting 
ons volk voor onoplosbare moeilijkheden plaatst. 
Wie hier eenzijdige conclusies trekt en b.v. beweert, 
dat er, wat ook gebeure, tot elke prijs recht gedaan 
moet worden, vergeet de andere helft van het pro
bleem en zal tot zijn schade binnen enkele jaren 
bemerken, dat die andere helft zic.h niet vergeten 
laat. 
Wie anderzijds alleen het maatschappelijk probleem 
ziet en barmhartigheid wil laten gelden zonder aan 
recht te denken, zal binnen niet al te lange tijd be
merken, dat een dergelijke oplossing binnen niet al 
te lange tijd ernstige gevolgen zal hebben voor het 
rechtsbewustzijn van ons vollé en daarmede voor de 
rechtspleging in ons volk. 
Twee klippen moeten omzeild worden. Geen barm
hartigheid zonder recht en geen recht zonder barm
hartigheid. Hiermede is natuurlijk geen oplossiQg 
voor het probleem gegeven en wij zijn ook niet be
voegd die oplossing te geven. Wij kunnen niet meer 
doen dan waarschuwen voor ontsporingen en mis
vattingen. 
En ten aanzien van heL laatste moet ons toch nog 
een opmerking van het hart. Als' wij spreken van 
recht doen aan de politieke delinquenten, dan mo�
ten wij in onze gedachte verre zijn van de opvatting, 
dat we in dit verband zelf eerst wel even rechts
normen kunnen opstellen. Dat is gevaarlijk onrecht. 
We.. vragen ieder van onze oud-illegale vrienden of 

zij zich goed willen realiseren, dat zij niet zelf, in 
verband met hun speciale gevallen, bezig zijn de 
strafmaat zelf te bepalen. En of zij niet ernstig ont
stemd zijn, wanneer men niet straft zoals zij wensen, 
dat gestraft zal worden. Zo'n opvatting zou niets 
te maken hebben met rechtspleging. Rechtspleging 
in een reëhtsstaat kan zich niet losmaken van de 
rechtspraak, die er was, van de rechtsnormen, die . 
opgesteld zijn. 
Wij kunnen die rechtsregels wel verlaten, schrijft 
van Randwijk in "Vrij Nederland" van 31 Augustus 
1946. En in verband met de rechtsonzekerheid en 
willekeur, die daaruit zou volgen zegt hij: ,,Ik wil 
het niet ontkennen, maar iets nalaten omdat het "ge
vaarlijk" is, is toch niet het beste, dat we tijdens de 
oorlog geleerd hebben". Welk een begripsverwar
ring. Wat wij toen deden had niets van doen met 
de rechtspleging van een overheid en bovendien 
leefden we toen in een machtsstaat en thans in een 
rechtsstaat. En de rechtsstaat verdraagt zich niet met 
revolutionnair recht. De machtsstaat wel; die zet een 
streep door het verleden en gaat dan rechtspreken 
zoals het volk het wil en in feite zoals de politieke 
demagogen het volk voorkauwen. 
Natuurlijk hangt dit bij den heer .van Randwijk sa
men met zijn politieke opvatting. De oude wereld 
heeft afgedaan, er komt een nieuwe en in deze 
nieuwe moeten we alleen de feiten laten spreken. 
Omdat deze opvatting zo'n en:i.stige misleiding be
tekent voor ons volk en ook in verband met de be
rechting zo gevaarlijke consequenties heeft, willen 
we er hier nog iets meer van zeggen. 
v. R. meent, dat wij allen in het verzet gegaan zijn
voor een nieuwe wereld om af te rekenen met een
oude wereld. De situatie is dan zo, dat de Duitsers
ten behoeve van een nieuwe wereld ons land bezet
hebben en dat de verzetslieden toen opeens tot de
ontdekking gekomen zijn, dat ze ook een nieuwe
wereld wilden, zij het een andere dan die de Duit
sers beoogden en op grond daarvan zouden ze dan 
de Duitsers te lijf gegaan zijn. Dat is natuurlijk niet 
waar. Wij zijn in het verzet gegaan om de voor
waarden te herwinnen, waardoor ons volk in staat
zou zijn zich in al zijn rijke verscheidenheid verder
te ontplooien. Die voorwaarden waren vrijheid, zelf
standigheid en herstel van de democratische rechten.
Wat men zich daarbij nog dacht, in verband met
vernieuwingen, was een persoonlijke zaak of een
zaak van een bevolkingsgroep, maar had niets te
maken met de genoemde voorwaarden waarover wij
het allen eens waren. De gedachte, dat wanneer men 
iets nieuws wil, al het oude opgeruimd moet wor
den, is de laatste tijd een bekende gedacht�. Ze is
kortweg revolutionnair in de houding tegenover het
verleden en dat is hier voor de berechting van grote
betekenis en ten aanzien van de toekomst is ze op
een onchri�telijke wijze idealistisch, want er komt
g•en nieuwe wereld voordat Christus terugkomt om 
Zijn Koninkrijk in te stellen. Men kan natuurlijk 
allerlei idealen hebben en men moet -die met zijri 
hele hart nastreven, maar men moet in de eerste
plaats niet menen hier op aarde een ideaalstaat te
kunnen verwezenlijken en in de tweede plaats moet
men niet menen, dat de geschiedenis straffeloos met
zich laat spelen, waarin men af wil schaffen, wat
historisch geworden is.

Wij verlaten het zijspoor weer om op het hoofdspoor 
terug te komen. Binnen het raam van de rechtsnormen 
in onze staat gevormd, moet recht geschieden aan de 
politieke delinquenten en dat betekent tegelijk, dat 
het snel moet geschieden, want het uitblijven van 
rechtspleging is op zichzelf al onrecht. Maar dwars 
door deze berechting heen moet de gedachte aan 
barmhartigheid tegenover hen, die gestraft zijn, ons 
om Christuswille beheersen. Ons volk moet, nadat 
ze berecht zijn, klaar staan om deze mensen liefde
rijk op te nemen en ze een nieuwe levenskans te 
bieden. En als de zaak zo gesteld niet voor een zui
vere oplossing vatbaar is, omdat ons de middelen 
ontbreken, welnu dan wake de overheid ervoor noch 
op de ene klip noch op de andere klip te vallen, 
maar met name niet op die van de barmhartigheid 
alleen. 
En ons _volk (maar vooral de ex-illegaliteit) wake 
ervoor niet te vallen op de klip van de berechting 
alleen, van de vergelding zonder barmhartigheid. 
Zijn wij al zo ver om de dingen niet alleen zo te 
zien, maar ook zo te beleven, concreet, nu, tegen
over onze naasten, die uil een kamp naar huis terug
keren? Ik vrees van niet. En daarom al was het 
geen oplossing die hier geboden werd, het was toch 
geen overbodige waarschuwing. 

H. v. R.

,t is, is het te laat .om gegevens te verstrekken. * 



Wij schrijven dit niet omdat wij het leuk vonde�
! neen, wij vonden het allesbehalve leuk, maar WIJ 

schrijven het, omdat het achter de rug is en 
omdat alles goed afgelopen is. Het begon zo: 
Wij kregen iedere maand van onzen illegalen op
drachtgever een paar honderd afgeknipte inl:g
velbonnetjes alwaar wij dan zoveel levensmid
delenkaarten' op konden gaan halen bij een ons 
bekende directeur van een distributiedienst. 
Wij brachten dan de afgeknipte bonnetjes 's mor
gens om een uur of nege� bij hem en �ij g:1f ons 
dan de boodschap dat WIJ de kaarten s rmddags 
tegen een uur of vier bij hem koi;iden komen 
halen. Ook zo op de bewuste dag, gingen Jan en 
Wim naar het distributiekantoor. Het begon al 
direct met tegenslag of te wel met pech. Wim had 
de inlegvelbonnetjes in een lu�iferdoo�je en daar
over heen een stuk of wat lucifers. H1J stapte zo
als gewoonlijk het kantoor binnen en stond nog 
geen twee tellen of daar wer� hij al op . zijn 
schouder getikt door iemand die hem al duect 
aandeed als rechercheur. Deze man legiti�eerde 
zich dan ook als zodanig en vroeg aan Wrm wat 
of hij hier kwam doen. 
Wim liep al lang genoeg mee, en was steeds op 
alles voorbereid. 
Hij antwoordde da? ook :vlot mel: Ja, ik_ kom
hier voor meneer die en die, deze meneer 1s n.l. 
secretaris van een voetbalvereniging, en nu kom 
ik hier om aan hem een paar kaarten te vragen 
voor een voetbalwedstrijd. 
Ja, dan kunt U rustig weggaa1:i. t?.t een uur of 
twaalf want er is hier waarsch1JnbJk fraude aan 
het lrc°ht gekomen en daar zijn wij nu voor hier. 
Enfin Wim werd weer voorzichtig op straat ge
zet. Maar tegen twaalf uur ginge_n zij weer terug,
alles was veilig, het doosje lucife;s werd leeg
gemaakt, de paar honderd levens�uddele�kaarten 
werden afgeteld. Wim deed deze m de z1Jtas v:1n 
zijn fiets en de zaak was gez�nd. Jan en Wim 
sprongen op hun fietsen en ZIJ zouden nu naa.� huis gaan met hun levensmiddelenka�rten. Z1J
reden nog geen tien minuten o! plotselmg zagen 
zij twee heren midden op de rIJweg staa_n: ;:velke
hun hand opstaken en zeiden: ,,Halt Pol!he . De 
jongens schrokken, natuurlijk, een ieder die zoveel 
bonkaarten bij zich zou hebben gehad, zou. ge
schrokken zijn. Wim en Jan st�l?ten _af e�. h�ten
onmiddellijk hun penning en leg1tJmahebew1JS zien. 
De heren keken stomverbaasd en vroegen: Bent 
U van de Rijksrecherche? .. Ja, zeiden Jan en Wim, en WIJ �ouden nu wel
eens graao- willen weten wat of dit te b�tekencn 
heeft. (Dit konden nooit politiemensen z1Jn, daar 
deze de CCD-penningen wel kenden). 
Ja heren, wij zijn ook �igenlijk va1;1 de Land
wacht maar er moeten hier levensm1ddelenk�ar
ten v�rvoerd worden in zijtassen van een fiets, 
en alles wat nu een zijtas heeft, wordt door ons 
aangehouden. Ja maar, waagde Jan nog te vragen, 
waarom laten jullie de mensen afs�.a�p�n onder 
het woord politie? Ja, dat deden ZIJ JU1St daar,:om, dat als zij zouden zeggen: ,,Halt Landwacht 
de voorbijgangers het dan door zouden geven � dan was hun kans verkeken. Ja, dat begrepen �J 
ook wel. Ja, zei Jan, ik zou het toch .l;Ilaar met 
me,;r zeggen, want als er een _ paar �1Jksrech�r
cheurs langs komen, die een klem beet Je fanatiek 
zijn, dan hebben jullie kan.�, dat het je b�an kost. 
Ja, dat begrepen zij ook, ZIJ zo�den het met l;Ileer 
doen. Zij bedankten Jan en Wim voor h_un hp. 
De jongens stapten wederom op hun fietsen en 
zij keerden met hun levensmiddelenkaarten beh?u-
den op hun basis terug. W. I.:. 

,,H RV O L" niet CJR-11,0-t,<J !

Dr. Hirschfeld is indertijd eervol ontslag ver
leend als secretaris-generaal van het Dept. van 
Handel, enz. Dit ontslag stond in verband met 
zijn houding in de bezettingstijd. 
Deze zaak kwam thans voor de Raad van State, 
afdeling voor de geschillen van bestuur, in ver
band met het beroep van Dr. Hirschfeld tegen 
de beschikking van de ministers, waarbij hem 
ontslag verleend was. 
De heer Hirschfeld meende dus aanspraak te 
moeten maken op algemeen herstel van zijn posi
tie en op ontsmetting van zijn kleed, _waarop het
kleine spat je van het eervol ontslag 1s gevallen. 
Een klein spatje lezer, in vergelijking met dat 
wat andere lagere ambtenaren gekregen hebben 
in verband met hun houding in bezettingstijd. 
Maar hoe dan ook, recht is recht en als de heer 
Hirschfeld zich uitstekend gehouden heeft in de 
bezettingstijd en een voorbeeld is geweest voor 
zijn ambtenaren, dan moet hij van iedere blaam 
gezuiverd worden. Wij wilden dat het ·zo was. 'W_e 
wilden. dat we ook op dezen Nederlander, m 
verband met zijn houding in bezettingstijd, trots 
konden zijn, maar we vrezen, dat hij in het alge-. 
meen zeer te laken is geweest. 
Dat Hirschfeld maatregelen nam om 'voedsel naar 
het Westen te krijgen in de hongerwinter, was 
volkomen in overeenstemming met de bedoelingen 
van de Duitsers, die tot elke prijs interne moei
lijkheden in het Weste.n wilden voorkome�. En 
om dezelfde reden en met omdat de heer Hlfsch
feld daarvoor alles op het spel zette, is voorko
men, dat er in Amsterdam ooit een razzia ge-
houden is. . . 1 Maar er is een andere zaak waann de heer Hirsc.1-
feld te laken is en daarvan zijn we beter op de 
hoogte. Wat de verdediging van den heer Hirsch
feld terzak van dit punt betreft, moeten we af
gaan op wat Mr. Nijsingh, zijn raadsman aan
voerde en wat er over in de pers verscheen. Het 
betreft de tweede distributie-stamkaart. 
De heer Nijsingh voert aan:. dat die toch vroeg
of laat had moeten versch1Jnen en dat het ep 
ziclizelf een kunststuk is geweest, dat het in zo'n 
vorm geschiedde, da,t de directe ge�aren voor de 
onderduikers weggenomen waren. H1rschfe�d hee_ft dus gepoogd de gevaren v.�or de onderdmkers m 
dit verband .zoveel mögeh1k te ondervangen .. Wij weten wel beter, meneer Nijsingh. Bij de u�voering van de tweede distributie-stamkaa�t ,s 
al het mogelijke gedaan om het de onderdmkers 
zo moeilijk mogelijk te .. ma�en e_n om .. de LO. op
non-actief te zetten. W1J wisten mderbJd ook wel, 
dat deze tweede distributiestamkaart in al haar 
raffinement uit het listige brein van den he..:r 
Hirschfeld gesproten was. In dit verband één 
vraag. Waartoe was het 1:od}g, �at voor het ver
krijgen van de tweede distnbuhestamkaart. naast 
een puntje van het inlegvel ook een hoekje va� de oude stamkaart ingeleverd moest worden en dit 
laatste bewijsstuk werd voor de centrale instantie! 
Was dat om het ons makkelijk te maken? WJJ 
hadden wel valse inlegvellen, maar geen valse 
oude stamkaart, want die was nooit nodig ge
weest. 
Nog een andere vraag. Zou het niet mogeljj� ge
weest zijn om nog een keer doodeenvoudig e_en 
nieuw inlegvel te doen uitreiken? Het zou met 
zo moeilijk geweest zijn dit te bepleiten, m1;t het 
oog op de oorlogstoestand. Neen, menee; �1rs�h
feld, bij de invoering van deze tweede d1stnbuhe
stamkaart is het ons zo moeilijk mogelijk gemaakt. 
En dat nog in een ander opzicht. Van alle maat
regelen, die in verband met de bonkaarten ;;e0 

nomen werden zijn wij door onze geheime ver
bindingen steeds tijdig en voldoende op de hoogte 
gesteld. In het geval van de tweede distributie
stamkaart heeft men ons tot het laatst toe ge
rustgesteld en zelfs betuigd, dat er niets van zou 
komen. Men heeft zijn uiterste best gedaan om 
de onderduikorganisaties in de val te laten lopen. 
Onder normale omstandigheden was zelfs de ge
raffineerdste· opzet van den heer Hirschfeld en 
zijn vrienden, om de onderduikers te treffen, voor 
ons geen moeilijkheid geweest. Maar nu stonden 
wij op het laatste moment ongewapend voor een 
catastrofale toestand. Honderdduizend bonkaarten 
reikten wij uit op valse inlegvellen. Voor de 
nieuwe periode zouden wij honderdduizend bon
kaarten tek.ort komen. Hadden wij tijd geno�g ge
had, dan hadden wij honderdduizend vals_e mleg
vellen kunnen laten drukken, met de knngnum
mers er op ( ik zou dit punt bijn� �er9eten zij?,
maar ook dit was een van de mtvmdmgen, die 
beoogde het ons zo "gemakkelijk" mogelijk te 
maken) en we zouden via onze relaties in de dis
tributiekantoren toch de bonkaarten hebben kun
nen vrijmaken. 
Ongeveer 10 dagen voor de critieke datum waren 

wij op de hoogte. Wat in die 10 dagen (en nach
ten) gepresteerd is door onze mensen en door de 
drukkers, is moeilijk te beschrijven. Er moesten 
honderdduizend inlegvellen gedrukt worden, voor
zien van honderdtallen verschillende kringnum
mers; deze moesten afgeleverd worden, verknipt 
worden, verpakt worden en tenslotte over heel 
het land naar honderden adressen verzonden wor
den. Voor dat drukken moest bovendien nog een 
zeer ingewikkeld cliché vervaardigd worden. 
Wat ik er nog van weet is dit, dat we één ke.:r 
72 uur aaneen gewerkt hebben en dat toen bijna 
alles afgeleverd was, twee vrienden van de ver
bindingsorganisatie met de drukkers, de P.B.C. , 
toen zij hun laatste portie af zouden· leveren, bij 
een kort oponthoud in hun huis, in een vuurge
vecht met de S.D. doodgeschoten zijn. 
Wie zal overzien hoeveel slachtoffers daaren
boven door deze maatregelen van Hirschfeld c.s. 
gevallen zijn. 
Stelt de heer Hirschfeld nu nog prijs op herzie
ning van de beslissing, of wenst hij ook de toe
voeging "eervol" thans te laten vervallen? 
Ik zal het verhaal afmaken. Met ontzaggelijk 
veel moeite ;.ijn we er in geslaagd die ,eerste 
maand 50.000 inlegvellen op de plaats van be
stemming te krijgen. Het waren er 100.000 ge
weest, als deze mannen niet gevallen waren, als 
de Nederlandse politie een koffer vol met inleg- · 
vellen niet uitgeleverd had aan de S.D. , als we 
tijd gehad hadden om iedere plaats te bereiken. 
De volgende maand was iedereen voorzien en be
schikten we weer over 100.000 valse inlegvellen, 
maar niet dank zij U, meneer Hirschfeld, on
danks [/. 

H. v. R.

---•••••••••a••••••••••••••••• 

Aan m1Jn 

verbannen jongen,!

Als de avond trage nader schuift 
en schemeringen trekken 
van einders; en de nevel kuift. 
om duisternis te" wekken. 
dan neemt een eindelo::e ::ee. 
mijn ziel met al haar krachten mee ..... . 
naar mijn verbannen jongen. 

Want in verbanning leeft mijn :oon 
daar over de rivieren ...... . 
waar honger snijdt en haal en hoon, 
de slaven doen bestieren; 
Dat eigen land, is nu de zee. 
waar wentelt al mijn heimwee mee ..... . 
naar mijn verbannen jongen. 

Als drank en voedsel voor mij slaat 
in sob're maat genieten, 
dan slolll de slok; de maaltijd laat 
der smalwn lust vergeten. 
want met het bitter, naamloos wee 
vervagen de gedachten mee ..... . 
en toeven bij mijn jongen. 

Ik leg mijn pelikanenborst 
aan d'oevers der rivieren ...... . 
Mijn "bloed" aan hem, om zijnen dorst; 
Mijn "kreng" laat ik de gieren ..... . 
'CUant sterven zal ik in de zee, 
die neemt mijn laatste krachten mee, 
naar mijn verbannen jongen. 

Maar na het donker, kimt de zon ..... . 
Hoor! ....... de trompetten schallen, 
Dan komt mijn banneling weerom 
en laat zijn tranen vallen, 
want huis en have spoelden mee ...... . 
de fondamenten blijven vree 
die wachten o/J mijn jongen. 

Maar dan verrijst het nieuwe huis 
en ploegt hij diepe voren, 
zie, . . . . . . .  aan de kimme bolt zijn buis 
H# zaait er als te voren ...... . 
Want golvend deint de korenzee 
en milde winden nemen mee 
het leed van onze jongen. 

,
. 

/. J'. WIRKEN, 

fan. '45 Bd. 

----··········--···-·-·-···----



Harry van Gestel 

Na maanden van onzekerheid is toch 
ons bange voorgevoel bewaarheid ge
worden. Har-ry is gefusilleerd, geval
len in de strijd voor God, en voor 
de vrijheid van zijn Vaderland. Als 
principieel Katholiek voelde hij on
middellijk na de duitse bezetting, dat 
de wapens nog niet konden worden 
neergelegd. Hij begreep dat de rech
ten en vrijheden van een volk niet 
konden bevochten worden door met 
de handen onder het hoofd ergens 
in een hoek te gaan zitten. 
Hij begreep van stonde af aan, dat 
er gewerkt, hard gewerkt en gevoch
ten moest worden, om ons weer eens 
. . . . vrij te kunnen· noemen. 

Meer dan drie jaren stond hij op de 
bres om de belangen van onderdui
kers, saboteurs e.d. te behartigen. 
Al dit werk heeft hij in die jaren 
met zelfverloochening en een grote 
dosis moed verricht. 
Niets was hem te veel als het er op 
aan kwam, de belangen van het Va
derland te verdedigen. 
Helaas ook hij viel door moorde
naars hand. Doch in onze geest leeft 
hij voort en met hem zijn ideaal, te 
mogen strijden en vechten voor de 
rechten en vrijheden van ons dier
baar Vaderland. 
Hij heeft hem gevoerd deze strijd tot 
het bittere einde, de beker tot de 
laatste druppel ledigend. 
Wij, die achterbleven, hebben er een 
plicht bijgekregen, een plicht tegen
over onzen gefusilleerden makker, 
nooit te zullen vergeten, wat hij voor 
de Nederlandse zaak heeft gedaan. 
Harry, jouw werk en houding hebb�n 
een stempel gedrukt op de houding 
van je medemensen; laat dit een 
troost zijn voor je ouders, verloofde 
en verdere familie. God zal je het 
loon geven, dat je toekomt. 

v. D.

Krijn Henricus 
Roest 

geb. te Haarlem 
23 Mei 1921 

Hendricus Johannë's 
Janssen 

geb. te Arnhem 
2 Juli 1921. 

Krijn gesneuveld op 25 Sept. 1944 te Aarle-Rixtel. 
Henk overleden op 28 October 1944 te Aarle Rixtel. 

Deze twee onderduikers, die ti:nslotte hun leven hebben ge
geven voor onze vrijheid, heöben veel gedaan voor de LO 
en de KP. Vooral na September 1944 hebben zij alles op 
alles gezet om andere mensen te helpen, o.a. haalden zij 
paarden terug, die door de moffen gevorderd waren. In de 
nacht van 14 op 15 September hebben zij samen een overval' 
gedaan bij slapende moffen, die zij van hun wapens en veel 
munitie beroofden. 
In de laatste dagen van de strijd, zetten zij alles, wat zij 
van den vijand zagen,'stellingen, loopgraven etc. op pap:er, 
en brachten deze zwemmende, over het water, naar de En-
gelsen. ·i 

· 
In de nacht van 24 op 2� September 1944, toen de Duitsers
hier in het Zuiden reeds vertrokken waren, hadden zij veel 
munitie en geweren buitgemaakt. 's Morgens vroeg vertrok
ken zij, om te zien of er niet ergens nog een Duitser was 
achtergebleven. En ja, dat was zo. 
Ze troffen bij een boerderij, nog 4 mo_ffen aan, die zich 
schuil hadden gehouden. Terwijl Krijn om de boerderij heen 
liep, zag hij hen, en riep: ,,Handen omhoog, of ik schiet". 

Maar de moffen waren hem voor en schoten op Krijn, zo, 
dat het hem het leven kostte. 
De andere jongens konden nog uit de weg komen, waar
onder ook Henk. 
Henk kwam. daarna bij_ de KP te 'Veghel. Helaas, enkele 
weken later kwam ook voor hem het einde van zijn werk. 
Door een noodlottig motorongeluk werd ook hij van hier 
weggenomen. 
Zij hebben veel voor het vaderland gedaan. Zo ver van buis 
en haard hebben zij hun leven gegeven, hun jonge leven. 
God riep deze strijders voor Zijn eer tot Zich. 
Het is voor de Ouders een groot offer, deze twee flinke jon
gens te moeten missen, die zo plotseling van hen werden 
weggerukt. 
Ook voor de verloofde van K�ijn is het zwaar, hem nooit 
meer te zullen terugvinden. 
Doch zij hebben hier op aarde de goede strijd gestreden voor 
God, Koningin en Vaderland en hiernamaals zullen zij het 
loon hebben ontvangen, dat hun toekomt, de kroon op hun 
werk. 

H.M.

Aart Pieter Pols 

Toen op de 4e Mei een stralende 
voor jaarszon haar stralen over Rot
terdam uitgoot en de anders zo ru
moerige stad stil werd, van haast alle 
huizen ons rood, wit en blauw half
stok hing, brachten deze vlaggen, een 
stille eerbiedige hulde aan hen, die 
hun leven lieten in de strijd tegen 
den bezetter. 
De mensen, voor wie deze morgen 
de vlaggen halfstok hingen, passeren 
als in een visioen weer mijn geest en 
als vanzelf komt uit deze rij Aart 
Pols naar voren, die gedurende die 
zware bezettings jaren, in. het Rotter
damse verzet zo'n stille maar voor
name plaats mocht innemen. 
Aart kwam als ambtenaar bij het 
Gewestelijk Arbeidsbureau al spoedig 
in de gelegenheid den bezetter af
breuk te doen, eerst zelfstandig . 

Maar toen de mof steeds meer man
nen opriep, kon er met zijn hulp van 
buiten af veel gedaan worden. Naast 
het officiële kwam er een illegaal 
kantoor, hetwelk over dezelfde stem
pels, papieren enz. beschikte als het 
G.A.B. Ook werden .met zijn hulp en 
door zijn gegevens twee keer de ar
chieven gekraakt en waren de mof
fen hun controle-apparaat kwijt. 
Veel relaties die Aart bezat werden 
uitgewisseld en de n"aam Pols was 
een entrée bij veel contactpunten, die 
bij het verzetswerk diléwijls van groot 
belang waren. Deze bekendheid is 
hem ook noodlottig geworden. Een 
arrestatie en een verblijf in Scheve
ningen konden zijn verzetsgeest niet 
breken. Weer in vrijheid begon hij 
opnieuw en kon zich spoedig weer 
geheel inzetten. 
Uiteindelijk werd de grond hem toch 
weer te warm onder de voeten en 
op aandringe,n van vrienden heeft hij 
met zijn gezin de stad voor korte 
tijd verlaten. 
Rotterdam echter, waar hij zoveel 
kon doen, riep hem weer. Een twee
de arrestatie maakte een einde aan 
zijn succesvol verzetswerk. Aart viel 
op 3 April 1945 aan de Hoflaan in 
Rotterdam; in de stad waarvoor hij 
zoveel heeft gedaan, liet hij zijn le
ven voor het vuurpeloton. 
Ook de gedachten van vele ande
ren zullen telken jare op de 4e 

Mei, wanneer een minuut stilte in 
acht wordt genomen, terug gaan naar 
dezen man, die zo onnoemlijk veel 
voor zijn vaderland heeft gedaan. 

Kr. 

1 

1 
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WIEKAN 

INLICllTINGEN VERSCHAFFEN? 

.• ',,
717 Nicolaas Doense, geb. 27-1-1923 te Rotterdam, wonende aldaar, Alberd. Thijmstr. 3. In 1943 n. Duits!. bij kolenfirma te Duisburg terechtgekomen. Volgens mededeling 2 dagen voor de val van Keulen gevorderd door de Waterpolitie en in richting Keulen vertrokken. Sindsdien niets meer vernomen. 718. Gerrit Westerink, geb. te Elburg, 21 Jan. 1915, in Aug. 1944 te Zwolle gearr., via Ommen en Amersfoort naai' Duits!., alwaar hij op 17 Dec. 1944 in Neuengamme is. overleden. Gaarne mededelingen over zijn verblijf en sterven in dat kamp. 
719 Marius Johannes Ouborg, geb. 23 September 1921 te Den Haag, overleden op 17 Febr. 1945 te Mauthausen. Wie. heeft hem gekend? 

720 J. L. Munning, Veemarktstr. 83a te Groningen. Geb. 5 Januari 1918 te Meeden, beroep Insp. van Pol. te Groningen. Genoemd persoon is gearr. op 14 Nov. '44 te Groningen. Nadien niets vernomen. 

721 Pieter van Otten,geb. 10 Aug. 1908 te Den Haag, wonende v. Koetsveldstr. 56 te Den Haag. Hij werd nl. eind Juli 1944 in zijn huis gevangen genomen en via Scheveningen en Vught, op 6 September naar Oranienburg gebracht. Hij was daar nog omstreeks Kerstmis I944, doch zou in Februari '45 op trans-port zijn gesteld. 722 Joane Leonard Joseph Ceysen, geb. 22-2-'10 te Erment, Egypte. Gedropt op 22-12-1942 te Waterloo (België), waar hij zijn opdrachten per radio ontving op schuilnaam Carol. Na vertrek werden die op dezelfde wijze doorgegeven aan Carol II. Gearr. op 17-3-' 43 in de nabijheid der Zwit-serse grens nabij Besancon. Verbleef in de gevangenis in die plaats gedurende 3 dagen, werd toen vervoerd naar de gevangenisK,D. 

te Parijs en te Brussel (St. Gilles), werd toen naar Vught gebracht (gev. nummer aldaar 9377, blok 15-), daarna naar Oranienburg, vervolgens naar· Liererose en tenslotte naar Belsen. Werkte in Vught als secr. op enig b�reau; later -w!arschijnlijk ook bij Philips. S1?.nalement: blond haar, gekruld, brede kin, grgze ogen, grote oren. Sprak zuiver Neder-' lands, uitstekend Frans, vloeiend Engels en Arabisch. 723. Johannes Cornelis Rademaker, geb. te Amsterdam, 11 Mrt. 1926, wonende aldaar, Oude Looierstraat 67 I, op 8 Sept. 1944 gearr., van Amersfoort naar Neuengamme vervoerd. In Dec. 1944 lag hij ziek in barak 4 te I',Teuengamme. 

l. 0.- R Ë UNIE distr. 's-Hertogenbosch
Qp Zaterdag 15 Juni j.l. hield de LO, district Den Bosch, haar eerste reunieavond. Het was een goed idee Óm op deze manier de oude band, welke tijdens de bezettingsjaren was gelegd, nog eens te verstevigen. Al spoedig was de oude sfeer weer terug, en toen wij allen aan de goed gedekte en voorziene tafels plaats namen, wist een ieder reeds: deze avond gaat slagen. De avond werd geopend door Jan, distr. leider. Hij heette allen welkom en sprak de hoop uit, dat deze avond de banden, welke tijdens de bezetting waren gelegd, opnieuw zouden worden verstevigd, en dat alles zou slagen wat deze avond op het program stond. Nadat d& eerste broodjes waren genuttigd, herdacht Wimke Pïet v. d. Lee, die in de L.O. gesneuveld was en waarvoor 1 minuut stilte in acht werd genomen. In aansluiting hierop hield Jan een speech over de Stichting 1940-45 en allen besloten medewerker van de Stichting te worden, en hieraan werd terstond gevolg gegeven door den heer A. Vin� gerhoets op te bellen, als Prov. Vertegenwoordiger der Stichting 1940-45. Hierop werd het wo6rd gegeven aan Ad uit Boxtel, die als ceremouiemeester van de avond verder zou fungeren. Hij zette direct de Boxtelse afd. aan het werk, en er werd verteld over KPwerk en pilotenhulp, wat Jan deed besluiten nu het gedenkboek ter sprake te brengen. Intussen kwam Karel ter . re.unie, terwijl Kees N.B.0. telefonisch zijn spijt uitdrukte, dat hij verhinderd was te komen. Tussen eten en praten verzorgden de Vrijbuiters de muziek, en van deze plaats af nogmaals onze dank voor de keurige verzorging. Intussen was het tijd om de tafel te ruimen en spoedig was het, geleid door Ad uit Boxtel, zang en dans wat de klok sloeg. Te vroeg kwam het uur van scheiden, en met genoegen zien wij terug op deze en uit naar de volgende rtmnie. N. 

Herhaalde oproepen om foto's beschikbaar te stellen voor ons gedenkboek, hebben tot nu toe een pover resultaat opgeleverd. Bete)<ent dit dat er geen foto's in het bezit van onze LO.-ers en KP.ers zijn? De gedenkboekcommissie kan het onmogelijk geloven. Een gedenkboek zonder illegale foto's is incompleet. Dat zou geen onzer graag willen. We doen een beroep op de medewer!cing van al onze lezers om dit te voorkomen. Foto's, die als eigendom gehouden willen worden: ontvangt U natuurlijk terug. 

BERICHT 

Wegens plaatsgebrek moet het vervolgve-rhaal: Retraite op Malakka door JotPolman, voor 1 week vervallen. 

* 
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 le Etage, Amsterdam. 

..

Naam: 
Adres: -···-····-----··--·------·····-·······-----···-····-·-···----·---·-·------------···--···-------
Plaats: 
Provincie: 
Ingang abonnement: � -------····-··-· ·-----

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding v,an een postkwitantie betaald. Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. (Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
Nieuwe abonnementen kunnen op elke '\llJrllekeurlge datum ingaan, voor zover de nummers voorradig zijn, ook met terugwer, 
kende kracht, doch alleen aan het eind ,.tin een kalenderkwartaal vervallen. 

ADVERTENTIES 
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding van het 
nummer op de e.nvdop, uitsluite::nd zenden aam Bureau 
"De Zwernr'', Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C.7 
De brieven worden ongeopend doorgeat11urd1 gelieve das 

:""ai!�c_h
ten voor redactie of adminiatratie erbij in 

God zegende voor de vijfde maal ons huwelijk en schonk ons op Maandag 16 Sept. j.l. een derden zoon 
SIBERT WILLEM ANNA.' 

's-Hertogenbosch. 
Mr. H. B. S. HOLLA 
LENY HOLLA-AARTS. 

Door de oorlog gedupeerd tuinman zag zich 
gaarne geplaatst als tuinman, tuinknecht of iets 
dergelijks, brieven onder nr. 254 a.d. bl. 
SPOED! Ter overname gevraagd een slagerij 
voor oorlogsgedupeerde. Brieven onder nr. 255 
aan dit blad. 
Jongeman, gehuwd, 29 jaar oud, N.H., beschik
kend over f 10.000, handelsaanleg, heeft broer 
verloren in Duitsland, zoekt werk, liefst bij een 
familie, die hetzelfde heeft ondervonden. Brieven .onder nr. 256 aan dit blad. 
Dochter van een hoofdofficier, zag zich gaarne 
in een kinder-tehuis geplaàtst voor hulp bij de 
kleintjes. Brieven onder nr. 257 aan dit blad. 
Firma C. F. van Mill te Gorinchem vraagt voor spoedige indiensttreding: bekwame automobielmonteurs en één of meer monteurs, speciaal met ervaring voor het reviseren van automobielmotoren. Brieven onder nr .. 258 aan dit blad. 
Energieke jongeman, oud KP-leider, 27 jaar, zoekt hem passende werkkring, onverschilli'5 w;it of waar. Hee'.t er�aring als jachtopzichter en op recherche-gebied, 1s gewend zelfstandig te werken en leiding te geven: Is in het beát van ruime, In:oderne, luxe wagen en motorrij\'lÏe), typemachme, filmopname- camera, pro jector en jachtwapens. Tevens 10 jaar ervaring .:.ls jeugdleider. Zeer goede referenties tot zijn beschikking. Brieven onder nr. 259 aan dit'blad. 
Oud-koerierster LO. vraagt 2 ongemeub. kamers 
met kookgelegenheid te Amsterdam. Brieven mt>t 
prijsopgaaf aan he't bureau van dit blad on<lcr 
nr. 260. 
Wie wil de afd. Gedenkboek van ons CB. te Am
sterdam, een schrijfmachine verkopen, huren of 
lenen? Wij zijn hierom dringend verlegen. 
De P .R.A. te Rotterdam verzoekt al degenen, die inl. kunnen verschaffen aangaande het gedrag tijdens de oorlog van Johannes van Veldhoven, geb. 10 Mrt. 1900 te Waalwijk, zich schriftelijk te wen.Jen tot de Hoofd-Recherche van de Pol. Recherche Afd., Oude Binnenweg 47 te Rotterdam. Johannes v. Veldhoven is als SS-man van October 1943 tot Oct. 1944 bewaker geweest inkamp Vught. 
Het Hoofd der Pol. Rech. Afd., District Heerlen maakt bekend, dat zich bij zijn dienst in arrest bevindt: 

!?c 
!'" 

Hendrik Jozef Willem Meens, geb. te Schinnen, 31 Dec. 1912, gehuwd, monteur, laatstelijk woonachtig te Beek (L.), Heirstraat 26, die zich• in de bezettingstijd heeft bezig gehouden met het vorde-ren van motorrijtuigen. Hij r was gekleed in een Duits :: militair uniform, bewapend met een pistool en S reed steeds op een tweewielig motorrijtuig. Het g Hoofd van de bovengenoemde P.R.A. verzoekt N een ieder, die omtrent het gedrag van MEENS, c vnd., gedurende de Duitse bezetting inl. kan > verschaffen, zich te melden, mondeling dan wel ! schriftelijk, aan zijn bureau Afd. Recherche,. Sit- a.. tarderweg 59 te Heerlen, tel. 3646. ë 

J 
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lANDRUICE ORt:ANIIATI' vmR 

MUlP AAN ONDERDUIKERS 

HET OUDE CHAPITER 
I 

De wereld is vol van problemen. 
Leg Uw oor te luister in welke kring ook en ge 
komt er mee in aanraking op vrijwel elk terrein 
van het leven. 
Elke tijd heeft zijn bijzondere problemen. Zo la
gen deze vóór de oorlog anders dan gedurende 
de oorlog, terwijl de problemen nadat de vrijheid 
was weergekeerd, weer van geheel ander karak
ter waren. De illegaliteit heeft ook haar problemen. 
Ook zij had ze in oorlogstijd en we zitten er thans, 
in de na-oorlogse tijd, weer midden in. Welke 
vraagstukken er met name in de ex-illegaliteit le
ve'ii is voor onze lezers niet onbekend. Er zal wel 
niemand onder ons zijn, die niet onmiddellijk deze 
vraag zou beantwoorden met: zuivering en berech
ting. Men raakt er niet over uit gesproken en het 
zijn niet de lieden van het slechtste soort, di� er 
hun dagelijkse moeilijkheden mee hebben. ·we doen 
verstandig nog eens een ogenblik stil te staan bij 
de strijdvraag: zuivering. 
Het uitspreken over dit onderwerp - de praktijk 
heeft het herhaaldelijk geleerd - werkt verhelde
rend. En het is van belang, dat we als LO-ers en 
KP-ers de zaken goed leren zien en onderscheiden, 
juist omdat het velen der onzen dagelijks bezig 
houdt. 
Er lopen lieden rond in ons land. die naar de stel
ligste en heiligste overtuiging van de ex-illegali
teit gezuiverd hadden moeten zijn. Er zijn geval- . 
len van zuivering, die tegen elk gevoel van recht 
schrijnend afsteken. Over de zuivering in ons land 
ziJn ontstellende voorbeelden te geven. Er bestaat 
een algemene teleurstelling -over de gang van za
ken - ook bij het bestuur onzer Stichting - en 
voorlopig zal er wel niemand onzer volledig ten 
opzichte van dit onderwerp zijn te bevredigen. 
Bij de behandeling van deze materie is het goec! 
enkele feiten even in herinnering te roepen. 
Gedurende de bezettingstijd bestond de illegaliteit 
uit een zeer geringe minderheid van ons Neder
landse volk. We zouden dit graag anders gezien 
hebben, doch we doen goed onze ogen niet voor 
deze realiteit te sluiten. 
Toen de bevrijding eindelijk was gekomen, waren 
de rijen der verzetsmensen - en zeker van onze 
organisaties - aanmerkelijk uitgedund. En het wa
ren waarlijk niet de geringste krachten, die in de 
handen onzer vijanden gevallen zijn. 
Als een klein overschot dus kwam de werkelijke 
illegaliteit op de dag der bevrijding - bovendien 

,nog grotendeels uitgeput en oververmoeid van haar 
zware taak voor de dag. 
Tegenover dit geringe aantal stond het overige 
gedeelte van ons volk, waarvan een groot gedeelte 
nauwelijks wist wat illegaliteit precies was, terwijl 
een even groot !Iedeelte, onmiddellijk de kansen 
waarnam om een bolwerk te vormen tegenover de 
uit de illegaliteit gevormde adviescolleges voor de 
zuivering. En het waren met name de onzuivere 

elementen die zich tegen de illegaliteit mobiliseer
den. 
fo een vorig artikel "Jong Holland loopt van Sta
pel"· heb ik reeds eerder getracht de verhoudingen 
te schetsen. 
We verkeerden toentertijd nog in het strijdperk en 
di- uitslag liet zich, alhoewel onze v!!rwachtingen
weinig hoopvol waren, nog niet volkomen duidelijk
zien. We zijn thans - ook dit heb ik reeds eerder
in "De Zwerver" opgemerkt - in het stadium, dat
zonder enige reserve kan worden opgemerkt, dat
dt: zuivering een fiasco is geworden. De zaak is
mislukt en finaal op een desillusie uitgelopen.·
Wij zijn hierover, zonder enig onderscheid, allen
in ernstige mate teleurgtsteld en niemand twijfele
er aan, dat ook in het b ... füur onzer LO-LKP.
Stichting geen woord van tevredenheid is gehoord.
Zelfs - en nu kom ik terecht, waar ik op aan wil
de sturen - zullen we er nooit in kunnen en mogen
berusten.
Er ligt hier voor ons nog een geweldige taak.
Er is ten opzichte van de werkelijke zuivering van
ons volk n«lg zoveel te doen, dat we nog jaren, ja
zelfs ons gehele leven vooruit kunnen.
Ons Nederlandse volk heeft zich - laat ik soe
pel zijn - voor minstens drie�wart gedeelte ge
durende de oorlogs jaren slap gedragen; het heeft
in zijn geheel een weinig. juiste houding weten te
bepalen. Ook na de oorlog valt in stede van een
vernieuwing, slechts een inzinking op vrijwel elk
terrein te constateren. Dat is mede een noodza
kelijk gevolg van de houding in bezettingstijd. Men
sen, die hun hoge roeping tegenover den onder
drukker niet verstaan, zullen, eenmaal bevrijd, ook
van die bevrijding niets begrijpen en door egoïsme
gedreven, in corruptie, zedeloosheid en grof winst
bejag vervallen.
Met een op deze wijze door de oorlog ontworteld
volk hebben wij thans te doen. Ja juist wij, die de
vaan in tijden. van druk hoog mochten houden. 't
Vraagt van ons geduld en taaie volharding; 't · 
vraagt niet van ons nutteloos kruit verspillen aan 
zaken, die onoplosbaar zijn, maar veeleer om door 
'l voorbeçld van dicipline en voorbeeldig optre
den langzamerhand te overtuigen. 
Maar vergis U niet. Dit mag geen theorie van 
brave mensen worden. Als er ergens kracht tot 
herstel is voor ons volk, dan is dit in het Chris
tendom, of duidelijker, bij het kruis van Christus. 
Wij moeten werkelijke Christenen zijn, kennend 
onze eigen onmacht, de nietswaardigheid van al 
ons werk voor God, maar ook kennend de eis van 
Christus in Zijn kracht volbracht. Zo pas kunnen 
W(: voorbeeld zijn, opwekken tot herstel van ons 
volksgeweten, overtuigen van de ontreddering der 
moraal en de weg terug. 
Hier nu ligt onze taak. En een grote taak. Een taak, 
die we slechts dan kd!inen volbrengen, waar we 
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slechts dan vruchten van kunnen verwachten, 
wanneer we ze biddend doen en al onze krachten 
er voor mobiliseren. leder onzer afzonderlijk. Jong 
en oud, rijk en arm. Op welke wijze kunnen we 
hierin concreet iets doen? 
Er zijn vele mogelijkheden. Ik wil trachten er en
kele te noemen. 
In de eerste plaats wil ik nogmaals op het herhaal
delijk advies terugkomen om zich door studie be
kwaam te maken. Studeer een paar jaar en ons 
volk heeft niet alleen een karaktervol doch tevens 
een bekwaam mens meer. 
Voorts benutte ieder de gelegenheid om ons Ne
derlandse volk begrip bij te brengen over onze ver
zetsstrijd. Dit kan . door medewerking aan een his

torisch gedenkboek; dit kan door medewerking aan 
een historische film over ons werk; dit kan ook 
door publicaties en spreekavonden. Tracht ons volk 
tr benaderen door het in kennis te brengen met het 

,werk onzer verzetsmannen in oorlógstijd. 
Tracht bovenal beslag te leggen op onze jeugd. 
H;et spreekwoord zegt niet zonder reden: ,,Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst". Vertel aan onze 
jongens en meisjes, wat er in de jaren van vij. 
andelijke bezetting is gedaan. Vertel hen, hoe er 
geleden en gestreden is; hoe onze vrienden biddend 
de dood zijn ingegaan. Wijs hen de weg door dit 
moeilijke leven door de aandacht te concentreren 
op het kruis van Christus. 
Spreek desnoods eens op jeugdavonden of plaats 
een artikel, handelend over onze verzetsstrijd, in 
een jeugdorgaan. 
En niet alleen t.o.v. onze illegale werkzaamheden, 
doch ook op elk ander le_vensterrein ligt voor ons 
de dure roeping om een principiële strijd te voeren. 
Doe dit zonder in de eerste plaats op de toekomst 
te letten. 
Doe dit bovenal met een biddend hart. 
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MALAYA 

HET LAND 

Maar we stappen graag in de jeep om de stad 
uit te suizen, de bergen tegemoet. En wéér willen 
we vergelijken. Zie ik hier nou niet die stekelige 
Eiffel waar de aarde is opengehakt? en daar het 
murengeweld van de Pyrenaeën? Nee, want tel
kens in de haarspeldbocht zie ik uit over glooien
de Vogezen-ruggen. Maar naar gelang we stij
gen, groeien de verhoudingen tot die van de Ti
roler-alpen uit. Onzin. Het lijkt er niet op. Hoe 
hoog zitten we? Maar 1400 meter. En het lijkt 
wel of we langs de wenteltrap van de bergweg 
zijn weggezwaaid ·van deze wereld naar de rug 
van een vreemde planeet. 
Stil nu, stil. Het is het woud. We zijn er in ver
loren. We zien de diepte niet van het ravijn naast 
het wagenwiel, want de plantenval waait er in 
weg en de sta=en steken er uit op om hun kro
nen open te vouwen tot een scherm, waardoor we 
de blauwe bossen over andere bergen nog dieper 
zien. Weer zwaaien we om de bocht. Je dringt in 
elkaar als een spin die schrikt. Het :woud. Door 
de voorruit is het een wringende wortelmassa die 
in de rotsen grijpt. Ja, toch, die barre steen. 
Maar het klimt en worstelt en stijgt op en over 
en uit, toomeloos omhoog. En als je denkt: nu 
slaan we te pletter, zwaaien we om de binnen
bocht, en zie je door en over de kronen weer het 
vergezicht van blauwe boerenkool. Uit de sche
mer van het ravijn spuit een stam, en waar zijn 
blaren zich verwarren in de varens langs de 
weg, spuit een tweede met dezelfde vaart voor 
het vergezicht omhoog. En rechts, op de punt 
van de rotsrand waar we weer in de ruimte zul
len schieten, spuit een derde de hemel in en 
steekt zijn takken uit waarop eet! bastion van bla
ren staat. Weer zwaait het uitzicht weg en stui
ven we tegen de blinde wildernis. De varen
vracht dringt en wemelt langs . de :wagen. De 
bamboestelen sp11Uiten eruit en buigen over weg 
en jeep e.n afgrond heen. Palmen steken kriskras. 
Wat zijn die knoppen in de kroon? Cocosnoten? 
nee die knop is een blad dat zich openrolt. De 
palm is geen palm, het is een varen. Maar dit 
hier is een sparreboom zoo waar als ik die op de 
Vel uwe zag. En laat die blauwe bloemen daar 
ergens onbereikbaar tussen de lianen hangen als 
schemerlampen, hier langs de weg zie ik (!en 
madeliefje zoals het in de polder staat en de 
pluim van een uitgebloeide paardebloem. Ja, o ja, 
maar stil nu, stil. Want je stemmet je klinkt zo 
petieterig in het woud. Zelfs de gorilla die hier 
door de eeuwige schemer slingert, de panter die· 
zijn spoor in de jungle legt en de python die jou 
breken kan in zijn greep, laten zich niet zien. 
Het woud zwijgt en worstelt. De natuur viert. 
haar orgie van drang en. verdrukking in een stilte 
die het cellet je - dat mens geheten y,,ordt -
drukt tot de hersens uit elkander spatten en al
leen de ogen, ontdaan, schouwen in een schep
ping van inferno en eldorado tegelijk. 
Draaien we nu door de bergen terug naar de 

vlakte, dan rijden we urenlang door de karakter
loze plantages waar de rubberbomen hun dia
gonalen om ons laten wentelen tot eindelijk het 
land verloopt in moeras en de natuur weer woe
kert zoals zij wil. Dit is de Biesbos van Malakka. 
Maar dan in tropenformaat. Want ook hier ont
wikkelt zich een fantasie zo wild, dat we zeggen: 
het is den Schepper uit de hand 'gelopen, alsof 
zelfs Hij dit niet kon voorzien. Kijk, hoe· die beek 
hie� kolkt. Die leemkleur van het water.· Daar is 
het uitgestroomd onder de struiken die erop 
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schijnen te drijven zo ver je _erlangs kan zien. Nu 
een kano! en dan die doolhof binnendringen. 
l'yfaar doe je het zonder kompas, dan hangt je 
baard tot op je knieën, voordat je weer het dag
licht ziet, als- je tenminste niet door het muskieten
heir bent vergïftigd e,n door het torren-legioen 
bent afgeknaagd. Ook de insecten leven in uiter
sten. Er zijn de doodgewone Hollandse vlieg en 
de muskiet die niet meer is dan onze mug. Maar 
ook de libel en de sprinkhaan groter dan een 
hand. Wat loopt daar over het leem? Die wilde
spinnenrij? Dat zijn mieren. En wat is dat krie
bellijnt je om die droge wortelstok? Mieren. De 
witte mier, de beruchte, vezelig klein. En ligt 
hier een vingerlang insect als een houtsplinter in 
het zand, dan loopt daar een fonkelnieuwe tor, 
de groene schilden met goud bestoven, en luxe 
poten van brons. Sedert hoeveel eeuwen broeit 
en breekt het leven in de moerassen, door geen 
mens gezien? De mens! Hij zwaait er in zijn 
jeep doorheen en scheldt op deze grond die in 
de regentijd verweekt tot taaie modder en, als 
het even droog• is, hard wordt als bevroren klei. 
De mens, in dierenhuid en met een stenen mes, 
of in linnen en met een automatische revolver, 
is een onbekende voor het moeras zoals hij dat 
voor de jungle is en voor het woud. De mens 
verliest zijn duizend jarig evenwicht in deze dicht
heid, niet omdat hij zich verwart in schemer en 
lianen, maar omdat hij zijn duizend jarige dwaas
heid ziet in dit rijk dat ove� hem heen groeit uit 
een ongemeten verleden naar een onmeetbare 
toekomst. 
Rijd nu maar gauw door, en hol in de bochten 
van de weg nog verder naar de vlakte . Daar 
gaat het bos al wat open,. daar trekt het struik
gewas zich ineens terug en ligt de sawah. Wat 
ziet dit landschap er vriendelijk uit. Hier voelen 
we ons weer thuis. De kampong in de schaduw .
van de bomen, een wég door de struiken, een 
vijver met een stuk je bos, en dan wéér het open 
veld dat in de verte vouwt en glooit en met 
wat pa�men in de hemel wijst. De Sawah zoals 
je die in ieder aardrijkskundeboek je ziet. De 

karbouw, half verzonken in het spiegelende wa
ter, een werkende vrouw in de rijst, een man op 
zijn ossenwagen. Maar het plaat je zagen we -
hoe kon het anders? - met onze verbeelding in 
Hollands licht. En hoe begrijpelijk dit landschap· 
ook voor ons ligt, het is nieuw door zijn licht. 
Dat groen van het rijstveld schittert alsof het 
scharlaken was. Dat water spiegelt als na een 
onweersbui. Die palmen scherpen zich tegen het 
azuur alsof ze erin uitgesneden zijn. De felheid 
van de tropen is hier alleen te zien in het licht. 
En waar het wat wordt _afgeschermd door plan
tengroei en klapperbomen, daar woont de boer, 
aan zijn grond gebonden zoals bij overal ter 
wereld aan zijn grond gebonden leeft. 
Verder nog. Totdat onder-de-takken-door de 
cellophanen zee zich laat zien. Je rijdt het strand 
op tot aan de krul in de branding. \Vat een 
ruimte! Zelfs in dit ogenblik na de zonsonder
gang. De openheid is hier even vol als de dicht
heid daarstraks _van het land. Onweersbuien 
drommen achter de horizon uit, zodat de rim
pelende vlakte vergrijst. _De waterkrullen trek
ken zwarte flitsen langs het strand voor zij 
schuimend uitslaan. Er ligt een rand van wier. 
Nee, het beweegt, terwijl je loopt. Een spinnen
legioen zwermt uiteen en elke spin graaft zich 
met een pirouette-slag in, zodat het vochtige zand 
plotseling vlak is en doorzeefd. De krabben, 
minder snel, trekken ziçh in hun schelpen terug, 
rollen even om. En dan ziet het strand eruit 
ais een vlakte die door wat steentjes nog le
ger lijkt. Het leven wroet, ook hier, ook nu. De 
onweersbuien blijven ver. Daar schiet er een 
gloed doorheen van binnenuit en zie je in die 
vale massa de donderkoppen worstelen, tekens 
onverwacht, telkens in een ander beeld. 
Een exotisch noment? nee, alledaags in letter
lijke zin. Dag en nacht ontlaadt zich de .over
spannen �atuur in deze aarde, dit water, deze 
lucht. Overspannen? nee. Hoe strak de span
ning zij, de ont-spanning is altijd hier. Kosmos 
kent geen overspanning,· geen waanzin. Kosmos 
is evenwicht. Alleen de mens is gek. 



STICHTING -1940-1945 
Hoofdbestuur. 

Op de 17 September gehouden hoofd
bestuursvergadering was voor Gelder
land aanwezig de Heer Rietberg en voor 
Overijssel de Heer Loderus. Deze 
heren zijn thans definitief aangewezen 
voor de desbetreffende provincies in 
het hoofdbestuur. 
Verder was als toehoorder aanwezig 
voor de Stichting Friesland de Heer 
Wiersma. Wij hopen, dat dit toehoor
derschap nog eens zal veranderen in lid
maatschap van het hoofdbestuur. 

Het vermogen der Stichting. 

Het zal de lezers van "De Zwerver"
wel interesseren om eens te vernemen, 
hoe de Stichting er financieel voor
staat. De gegevens die hieronder vol
gen, betreffen de toestand van 30 
April 1946. 
Het vermogen was toen bijna 
f 14.000.000.-. De Stichting moet reke
nen op een jaarlijkse uitgave aan· uit
keringen van f 8 . 000.000.-. De onkos
ten van het appll.raat zijn totaal onge
veer f 900 . 000.- (volgens deskundigen 
een zeer laag bedrag in verhouding 
tot het totaal der uitkeringen). Als de 
Stichting dus jaarlijks het bedrag van 
f 8.900.000._, zou moeten opbrengen 
zou ze gauw failliet zijn. Het belang
rijkste deel van dit bedrag moet ech
ter uit het Rijkspensioen komen. Nu 
dit nog niet is vastgesteld, is een voor
lopige regeling getroffen, waardoor de 
Staat de Stichting in de uitkeringen 
tegemo.et komt voor een bedrag van 
f 7.000.000.- per jaar, zodat 
f 2.000.000.- ten laste van het vermo
gen van de Stichting blijft staan. Als 
het Rijkspensioen definitief wordt, ho
pen wij vanzelfsprekend dat de Staat 
in dezelfde mate zal blijven tegemoet 
komen in de uitgaven van de Stichting. 
Is dat het geval, dan zal, mits de actie 
van het winnen van contribuanten ener
giek wordt uitgebreid, de Stichting in 
de toekomst iti staat zijn om aan haar 
(onze) verplichting te voldoen. 

Beroepszaken. 

Op de gehouden hoofdbestuursverga
dering is een reglement aangenomen 
voor de behandeling van beroepszaken 
in de Stichting 1940-'45 en is een be
roepscommissie uit het hoofdbestuur be
noemd. 
\Venst dus een aanvrager o_f een 
plaatselijk bestuur of zelfs een districts
bestuur in beroep te gaan tegen een 
beslissing door een of andere instantie 
in de Stichting genomen ( een der be
sturen) dan kan men zich schriftelijk 
met opgave van redenen, tot deze com
missie wenden. 
De commissie zal op de stukken oorde-

. l�n, maar zal er nauwlettend op toe
zien of het dossier volledig is en in het 
uiterste geval kan zij het hoofdbureau 
opdragen een zelfstandig ondètzoek in 
te stellen. 
Het beroep kan betreffen zedelijke, 
maatschappelijke en stoffelijke bijstand, 
financiële bijstand of verhoging van 
financiële bijstand. Uitgezonderd het 
laatste geval beoordeelt de commissie 
of de betrokkene, of degene wiens na
b�_staande hij is, door daad of houding
b1Jgedragen heeft tot het binnenlands 
verzet. 
Vervolgens of in verband met dit ver
zet zedelijke, maatschappelijke stoffe
lijke of financiële nood gelenigd moet 
worden. Tenslotte of de betrokkene, of 
degene wiens nabestaande hij is, zich 
niet in vaderlandse zin onwaardig ge
dragen heeft en of de betrokkene door 
daad of houding de nagedachtenis van 
het gevallen verzetsslachtoffer niet te 
schande heeft gemaakt. 

Conferentie. 

Door de Stichtinge 1940-'45 is op 23, 24 
en 25 September een ln�emationale 
Conferentie beleed, waar af:enardir-

HET BOETEKLEED 
Het V. V . G. (Voormalig Verzet 's-Gra
venhage) is zeer ontsticht over ons com
mentaar: ,,ERESCHULD", betreffende 
zijn bemoeiingen met betrekking tot hel 
tot standkomen van een rijkspensioen 
voor de gevallenen in het verzet. Dit 
commentaar was geplaatst in "De
Zwerver" van 30 Maart 1946. 
In dit artikel heb ik de gestie van het 
V. V.G. sterk veroordeeld, hun o.ptre

den destructief. genoemd en zelfs van
onderkruiperswerk gesproken. Zulks
met het oog op het feit, dat het V.V.G.
de .Stichting 1940-'45.in dit ycrband,
een spaak in het wiel gestoken zou heb
ben door zelf een ontwerp van wet te -
maken en op het Departement in te die
nen, en bovendien door aan dit ont
werp publiciteit te geven.
De verontwaardiging van het V. V.G. 
is terecht. Het artikel werd gebaseerd
op de helft van de feiten, die mij toen
als inlichtingen ter beschikking stonden.
En de andere helft stelt nu het V. V.G.
in het gelijk.
Afgezien van details, betreffende de
vraag of het V.V.G. in een bepaald ge
val niet verstandiger anders had kun
nen handelen ben ik tot de conclusie
gekomen, dat niet het V. V.G., . maar •
de Stichting 19,40-' 45 in gebreke 1s ge
bleven. 
Ik bied· van deze plaats het V. V.G. 
.mijn verontschuldigingen aan voor de 
misplaatste publicatie, die een verkeer
de indruk over het V. V.G. gewekt kan 
hebben en hoop hieronder deze indruk 
ook verder weg te nemen. 
Alles komt namelijk in een ander dag-
licht te staan wanneer blijkt dat het " 
V.V.G. van meetaf contact heeft ge

zocht met de Stichting 1940-'45 çn deze
laatste hierop niet is ingegaan. Dit nu
is in feite het geval.
Enkele leden van het V.V.G. hadden
inzake het probleem van het rijkspen
sioen voor de slachtoffers van het ver
zet, door deskundigen voorgelicht in
de loop van de tijd. een ontwerp van
wet uitgewerkt, dat zeer bruikbaar was.
De Stichting 1940-'45 had eveneens een
ontwerp gemaakt. Dat de samenw�!
king zo"ek was, bleek het gevolg te Z1Jn 
van het feit, dat de Stichting 1940-'45 
op de herhaalde verzoeken van het 
V. V.G. om contact op te nemen, niet

in voldoende mate inging. 
Daarbij zij vermeld, dat reeds in Mei 
1945 contact gezocht was en dat van 
toen af ve,rsehillend·e bestuursleden en 
het hoofdbureau benaderd werden zulks 
löt in 1946. Ook werden daarbij ver
schillende malen schriftelijke stukke!) 
over de plannen overhandigd. Zelfs 
schijnt een der leden van het V.V.G. 
aangeboden te zijn om zitting-te nemen 
in de commissie van de Stichting 1940-, 45 ter voorbereiding van het ontwerp,
maar ook hierop kwam men niet terug. 
Het initiafief tot het contact, dat ten
slotte ontstond tussen het V.V.G. en het 
Departement werd weliswaar door een 
van de heren van het- V.V.G. genomen, 
maar werd toch van de zijde van het 
Departement gecontinueerd. 
Deze gehele gang van zaken is te be
treuren, maar gedane zaken nemen geen 
keer en het enige wat ons nog te doen 
staat, is een verkeerde indruk weg te 
nemen · en de goede harmonie te her
stellen. 
Ik hoop, dat deze rectificatie daaraan 
medegewerkt heeft en vertrouw, dat de 
heren van het V. V.G. ook in overwe-
ging zullen nemen, dat de overstelpen-
de drukte van de hoofdbestuursleden 
en met name op het hoofdbureau, een 
belangrijke medeschuldige is voor deze 
gang van zaken. 

H. v. R.

den van overeenkomstige organisaties 
met afgevaardigden van onze organi
satie in overleg zullen treden over ver
schillende problemen inzake de ver
zorging van de verzetsslachtoffers of 
hun nagelaten betrekkingen. Een prac
tische conferentie dus, die alle hoop 
geeft, dat er 11pijkers înet koppen ge
sla,en zullen worden. 

H. v. R.

• 

* HULDE AAN DE STICHTING 1940-' 45 *
In een tijd, als de onze, waarin de besten onder ons doodmoe 
zijn, van mis-verstaan, corruptie en gestomp met de ellebogen 
door de minst-goede elementen onder ons volk, is het mij een 
behoefte, in een open brief mijn dank te betuigen aan de Stich
ting 1940 -'45, voor het zegenrijke werk, dat door haar verricht 
wordt. 
Gedurende enige weken, mocht ik vertoeven in Herstellingsoord 
O.I.W. ,,Het Loo". Wekenlang werd daar het leven mij en alle 
andere patiënten, tot een paradijs op aarde gemaakt. 
Wat hier in zo korte tijd gesticht werd, grenst aan het ongeloof
lijke en het is goed, dat wij, de dikwijls zo diep-teleurgestelden, 
ons dat eens realiseren. 
Onze onvolprezen Koningin, ons aller Moeder, gaf het voorbeeld, 
toen Zij een deel van Haar paleis "Het Loo", plus het gehele 
bijbehorende park, afstond. Zij was hierdoor practisch vrijwel al 

·Haar vrijheid kwijt in eigen omgeving, maar prachtig is het con
tact, dat Zij hierdoor met een deel van Haar Volk gekregen 
heeft. 
's Morgens in alle vroegte, wandelend in het oude, romantische 
park, kan het gebeuren, dat patiënten door een vriendelijke stem 
worden gernepen: ,,Wacht U eens even, wie bènt U?" . . . .  en dan 
komt onze Moeder uit één der lanen te voorschijn en vraagt 
honderd uit. 
Zijn er patiënten, die niet lopen mogen? Kunnen die het park 
niet zien? Maar dat is toch jammer, dan moet er een fiets ko
men. . . . en dan komt er een fiets. 
's Avonds kan het gebeuren, dat Hare Majesteit ineens, verge
zeld van Haar hofdame, op de thee verschijnt. Gezellig, als een 
echte, lieve Moeder, komt ze bij ons zitten en vraagt ieder naar 
zijn bevindingen tijdens de bezetting, naar huiselijke omstandig
heden, naar gezondheidstoestand enz. 
Van ieder weet ze na één ontmoeting de naam; niets ontgaat Haar 

scherpzinnige en toch zo heel ,milde, ogen. In het eerst zijn w�j 
onwennig en verlegen. Het is tenslotte onze Koningin; ma.ar al 
spoedig gaat alles gezelliger en een stroom van liefde, goedheid 
en begrijpen vloeit over en weer. 
Overdag spelen wij met de Prinses jes, ,,croquet", stuivertje ver
wisselen" en als het regent, in de kinderkamer "blindemannet je",
wij de dood-moede oud-illegalen, die in de maatschappij met de 
nek worden aangekeken, omdat wij tijdens de bezetting, meer 
gewetensvol durfden zijn dan de rest. Wàren we doodmoe? We 
zijn het immers vergeten als we "Trix" stem horen schallen, als 
wij haar' en Irene met één been boveII.t op een paalt je laten balan
ceren of als Trix met haar guitig, open snuitje, ons het een of 
ander verhaal vertelt. Wij denken er ook niet aan, als we in 
Irene's diepe oogjes zien en haar een vertrouwelijk knik je geven. 
Het is allemaal zo goéd, dit, zo gezond, eenvoudig, en weldadig 
vooral. En hierna gaan we naar de lichte, zonnige, smaakvol 
gemeubileerde slaapkamers, waarin we met 2 of 3 anderen wo
nen, of we genieten in de ruime eetkamer, van het heerlijke eten, 
dat de koks aldoor maar wéér met nieuwe verrassingen en iedere 
dag nog weer smakelijker, weten klaar te maken. 
Lieve verpleegsters, wien geen moeite te veel is, · manen ons tot 
rusten aan en verwennen ons met lekkere hapi�s en goede wo<>r
den, wanneer een enkele maal de herinneringen ons cle baas 
dreigen te worden. 
Er worden concerten, lezingen, voordrachten en bonte avonden 
georganiseerd, de een wat minder, de andere wat beter, en een 
enkele zelfs héél goed. Geen moeite is den administrateur, sociale 
werkster, huishoudster en al het personeel te veel om deze avon-
den te doen slagen. 
Dokter ·en doktersvrouw, zogoed als de directrice sloven ·m:h op 
hun beurt uit om van alles een succes te maken en de patië·nten 
werken mee, ieder naar beste kunnen en vermogen. 
Ook hier is Hare Majesteit dikwijls aanwezig en doet dim uit 
volle borst mee, aan onze commu.nity-singing. En als Zii dan 
vertrekt en wij, ondanks Haar verzoek te blijven zitten, tóch 
opstaan, doen we dat, uit de. behoefte Haar, deze grote Mèns. 
in Haar Huis, onze liefde, achting en dankbaarheid te betnigen. 
Wij doen dat uit de grond van ons hart of we Oran jegezind, 
Communist, Protestant, Katholiek, Jood of h'elemaal "niets" zijn; 
en dan mogen ze buiten in de wereld, met de ellebogen duwen. 

,dan mogen half- of ten dele gezuiverden thans die plaatsen in-
nemen, die het meeste geld in het laadje brengen, dit wiverc,
beleven ze niet. En wij zijn dankbaar, diep dankbaar, voor ciit 
gebeuren, dat ons Leed verzacht en ons heen helpt, over het 
verdriet, om wat wij voor altijd verloren hebben .... 
Daarom danken we in deze open brief, allen, die het initiatief 
namen om te komen tot de Stichting 1940-'45. Aan allen, die 
aan .de inrichting hiervoor, en die van "Het Loo" in het bijzon
der, op enige wijze hebben meegewerkt; wij danken naast Hare 
Majesteit en de bestuurderen van het geheel, de geneesheer
directeur, directrice, huishoudster, verplegçnd personeel, admini
strateur, sociale werkster, koks, huishoudelijk personeel, portiers, 
schenkers van alle mogelijke goede gaven en alle, alle anderen. 
Als we weer in ons werk terug zijn en de brokken, die de moffen 
ons hebben gelaten, aan elkander proberen te lijmen, zullen we 
dat beter kunnen, dan vóór ons verblijf in De Stichting. 
Dat is uw aller werk en ik weet namens velen te spreken als ik 
U hiervoor dank zeg. 
In deze verkeerde wereld, vormt de Stichting 1940 -'45, een bal
semende, goede plek, die ondanks menselijke tekortkomingen, 
reeds velen geholpen heeft en nog helpen zal. 
Moge het U ge.geven zijn Uw zegenrijk werk, ten bate van velen, 
die het zo nodig hebben, in ruime mate, voort te zetten. 
Amsterdam, 7 September 1946. M. B.-D. 
Noot van de redactie. 
Opgemerkt zij, dat weliswaar de Stichting '40-'45 het Loo aange
boden kreeg als herstellingsoord, maar deze organisatie gaf de uit
voering en het 'beheer van dit herstellingsoord in handen van de 
,,Stichtinr Herstellingsoorden". Alle eer dus aan die organisatie. 
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Vergeef ons onze inconsequentie, wij 
zijn ook maar mensen. Nog eenmaal 
Clara. 
Geachte Redactie. 
.N1t.:t diepe ontroering heb ik de landdag te Zeist mogen 
meemaken. tn Wet door het be.ser daar .samen Le .ltJn 
n..u \::.t:ll yrote groep .. !1lega1e Wt:rkers , 01e t1jdeus oe 
bc:;:.cttmy et:n onyekend .::.damhonghe10sgevoe1 nt:uo�n 
mogen oe1even. Van welke ge100Lsovertu1�ing or po!iU�k 
1u.:.a ... ut uit wen zich ook yeroepen gevoe1cte om ztcn 
te!tf1..:ll den oezettei: te keren, men voelde zich 1:: ... n fa 
de strijd voor vrijheid en tegen onderdrukking. hn deze 
eenbeiu beleefde men uu m het openbaar met van 
ae ongerepte oacuur om ons been. Het zou goed ge
weest ZIJD, wanneer alle il1ega1e groepen aan een ctt:=r� 
gedjke 1anddag hadden kunnen deernemen. N1oal' dit was 
tnans niet de directe opzet van deze bijeenKow.st: mt:n 
wudc. in kleiner verband hen herdenken, die in het 
vecband van de L.O. en L.K.t'. hun leven geotterd had
den vooc het gemeenschappelijk ideaal. 
\tv 1j allen, die de strijd ovecJeeld hadden stonden hier 
geschaard om het onbekende grat, dat het witte bioe.men 
xru1s ons in gedachte opriep, en wij herdachten de 
doden, die ons ontvielen. lVlaar niet zozeer de tranen 
ovu het verlies van hen, die heengingen gaven de diepe 
ontroering van deze dag, maar veeleer de getuigenis 
en gelatte van al die levenden, die vanuit het gehele 
1and gekomen waren. Vv"ij wisten dat allen om ons 
been in dezelfde noden moesten hebben verkeerd als 
wijzelf e:n dat wij door eenzelfde ideaal op gelijke wijze 
hadden gestreden. En het was goed, zoals de verschil
lende sprekers onze innerlijke gedachten wisten te ver
tolken en ons nog eens de morele waarden van die 
strijd onder ogen brachten. Tevens wees "men op teleur
stelJing en verkeerd begrip van zovele buiten deze ge
lederen en men wees op de zuiverheid, die ons leven in 
de toekomst ter wille en ter ere van de  doden, bad te 
bezielen. En één du sprekers was een vrouw. die men 
• .  Claartje' '  heette in het verzetswerk.. Zij sprak iéts 
over het verleden, maar véél over het beden. Zij sprak 
fel en bewogen en vrijwel ieder voelde, dat zij een 
wonde bloot legde, die al zo lang bloedde. Zij voerde 
ons niet mee, zij zweepte ons niet op ....- neen ....- zij 
zd wat wij allen wisten en wat goed is uit te spreken. 
ho nu zijn er enkelen. die meenden, dat het beter ge
weest was, deze woorden achte[wege te laten. Ik kan 
deze mening niet delen. Wanneer zoals men schrijft een 
ieder het met de inhoud eens kon zijn, waarom dient 
men dan de mond te houden over zaken. die het hart 
zozeer grieven. Dat deze woorden een wapen zouden 
zijn in banden van collaborateurs mag voor ons geen 
argument zijn. Deze lieden breken immers steeds af. 
zij deden dit tijdens de be&etting. wanneer het verzet 
om daden en houding vroeg. zij zullen dit blijven doen, 
wanneer de angst voor de "illegaliteit" hen bekruipt. 
Van twee zijden werden deze "neutralen' ' in het nauw 
gedreven; het was de buettende overheid. die hen 
dwong tot hulpverlening aan onzw vijand; het was de 
illegaliteit, die hen dwong "Sej:,tember-artisten" '  en "Mei
kevers' ' te worden, toen de macht van den vijand ging 
tanen. 
Ik geloof evenmin, dat een groot gedeelte der illegalen 
niet begrepen zou hebben voor welke hoogere idealen 
zij streden. De zo gretig gelezen illegale pers ken· 
merkte z1cb door e.en boog gehalte van stij l en wereld
beschouwing . Hoe was het anders mogelijk, dat men 
doelbewust een bijltjesdag heeft weten te voorkomen. 
Dat was niet de verdienste van Regering of Militair 
Gezag. maar van innerlijke bewustwording bij de ille
gale werkers zelf. dat men waar wilde maken tegen 
terreur en onderdrukking te hebben gestreden. De han
den jeukten. maar men wist zich te beheersen. En 
moeten nu deze handen gebonden worden door hen. 
die te rechter ure niet de moed hadden om ons voor 
te gaan in de strijd voor ideaal en recht? Zij , die niet 
striJden dorsten en collaboreerden met den onderdruk
ker, willen hun geweten sussen door hen, die wel voor
gingen, te trachten te elimineren. Het is een onomstotelijk 
feit, dat deze "zwarte terreur'• alles in het werk stelt 
om "illegaal Nederland ' '  de nek te breken. Zij zijn in 
aantal groot, maar in de geest zo klein. En bun pogen 
zal succes hebben, wanneer wij niet weten t:én te 
blijven. De verk:iezingscampagne van ons parlement 
was ben volkomen welkom, omdat zij de tegenstellingen 
in onze gelederen zouden kunnen bevorderen. 
En juist daarom was Uw herdenkingsdag van zo ont
zaggelijk grote waarde. Omdat wij daar, afgezonderd 
van het rumoer der wereld. ons weer bewust konden 
worden. dat wij. boe verscheiden ook. éé:n waren in 
de strijd. Op het graf van hen, die het dierbaarste 
wat ons heilig was, wisten te verdedigen, is de plaats 
om de gelofte af te leggen, te blijven strijden in de 
geest, die hun bezield had. En ons scherp bewust te 
maken en tot uiting te brengen, dat het doel voor 
ware vrijheid en de bezieling om elkaar te steunen 
nog lang niet bere.ikt is. 
En daarom waren "Claartjes' '  woorden zo terecht en 
vonden :ij zo'n grote bijval . . . Er is storm op' til" ,  Men 
vreest, dat deze woorden over een half jaar teleurstel
ling zullen brengen, wanneer blijkt, dat voor de ille
galen geen verbetering of recht verkrtge.n is kunnen 
worden. Mod men dan maar zwijgen, wanneer men het 
doel nog ni7t beceikbaar ziet? Neen, het is juist dat zij, 
die ons voorgaan op een landdag en daarna, durven 
zeggen waar de .schoen hem wringt_ Een oplossing zal 
worden gevraagd. waarbij men zich zeker bewust i.s, 
dat de weg daarheen. moeilijk en zwaar zal zijn .  
Wanneer men het verkeerde onder woorden brengt, 
dringt he:t pas goed door tot allen, die het aangaat, ook. 
tot hen, tegen wien de woorden van Claartjes- rede. 
ware• gericht. Het is goed. dat zij dit weteR' en dat 
men wakker is In het kamp der illegaliteit. Wij willen 
geen politieke partij vanuit de illegaliteit maken. maar 
wel willen wij blijven strijden tegen opportuniteit en 
zelfzucht. De gedachte, dat wij streden voor hogere 
ge-m.,;..e-nschapsidealen en elkaar dienden, boe menselijk 
onvolmaakt dit dan ook geweest moge zijn, heeft ons 
een richt.snoet in het leven 9.egeven en dit kunnen en 
willen wij niet loslaten. 
Mag ik tot slot de woorden v;in een Vlaams dichter 
�nhalen, die van "De Schaduw" zegt: 

.GIJ, die maar duldend durft te streven 
Öie strijdende.. niet strijdt:nd zfjt, 
Gij. die maar ba)veling.s kunt leven. 
Ba ill uw lijdzaamhdd niet lijdt. 

Gij baart het goede noch het slechte, 
noch de gedachte, noch de daad: 
Gij zij t de schaduw van het echte 
Die uitgewischt geen sporen laat. 

En gij ligt laag. ligt voor de voeten 
Van al wie ster in 't leven staan, 
De schaduwen willen niet, zij moeten! 
En waar wij trede.n zult gij gaan! 

Soms is het nacht of mist of regen; 
Dan schijnt gij ver en heen te zijn.  
Doch duidelijk tekent gij de wegen 
Als het helder wordt en zonneschijn ." 

Zoo zie ik "September-artisten en Mei-kevers".  
Met dank voor de plaatsruimte, die U in De Zwerver 
wilt inruimen, 

Utrecht. J. CORNELIS. 

Wij hopen, dat niemand van onze lezers 
er zich over zal verbazen, dat wij het 
met de algemene strekking van dit stuk 
1.Tolkomen eens zijn. Als het er om gaat, 
of Clara op de landdag mocht schetsen, 
hoe de toestand in ons land is, dan zou 
men hoogstens om tactische overwegin
gen kunnen aanvoeren" dat men dat beter 
na kan laten. 
Als het er om gaat, dat de oud-illegale 
werkers wakker moeten blijven in hun 
st:rijd tegen opportuniteit en zelfzucht, 
welaan wij zijn niet de laatsten, die 
hiertoe nu reeds een jaar lang oproepen. 
Maar daar ging het niet om. Waar het 
wel om ging hebben wij vroeger uit
voerig genoeg betoogd. 
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Clara's rede . . . . . .  
Al!: 1k enkele opmerkingen wil maken over de inhoud 
van Clara's rede, dus niet over de entourage, dan wil 
ik die opmerkingen graag gezien hebben 1n het raam 
van een zuiver zakelijk gesprek en niet, zoals enkele 
briefschrij ven over deze zaak dat gedaan hebben, deze 
dingen te. vertroebelen door er persoonlijke feiten bij 
te halen, 
Ik meen toch, dat we als vroegere verzetsmensen elkaar 
als mensen wisten te waarderen. met alle gebreken en 
fouten, die we alten hebben, Dat we ook waardering 
hebben voor elkaar3 mening, doch, dat we daartegen
over elkaar ook durven zeggen onze opinie over een 
ander's mening. M.a.w.. dat we bij de discussie over 
een zaak. over een mening, over een principe., de dis
cu.!sie niet laten verlopen fn een persoonlijke strijd. 
Dat was toch één van de dingen van voor 1940, waarop 
we zo gekankerd hebben. B.v. neem ik maar eens een 
verkiezingscampagne. En ik behoef daarbij niet terug 
te: gaan tot voor 1940: kijk maar eens naar de verkie
cingsstrijd 1946. Niet een stellen van leve.nsbeschou
ding tegenover leven.sbeschouwing, maar een strijd van 
oersoonlijke aanvallen op elkaar. 
Nu signaleer ik in  de briefschrijverij over Clara's rede 
hetzelfde. En i� neem als sterkste voorbeeld de per
soonlijke aanval v,an oom Nico op hen, die critiek ge ... 
levcrd hebben op Clara's rede. Oom Nico, als U een 
andere mening hebt over Clara's rede, dan is het Uw 

recht en plicht Uw mening te zetten tegenover de  
mening van hen, waar U het  niet mee  eens bent. U 

hebt echter niet het recht een aanval op de persoon 
van Uw tegenstander te doen. Dat vertroebelt de 
zaak, waarover we. schrijve:i. ook. at zou het waar zijn, 
wat U schrijft van al degenen, die critiek geleverd 
hebben. Het is echter een misdaad. als het niet waar 
is. En van één dergenen. waar U van schrijft, dat ze 
in het verzet weinig gepraesteerQ en nu een grote mond 
hebben, is Uw uitspraak beslist onwaar. Jds U onbe
kend bent met het werk van degenen, waarop U deze 
persoonlijke aanval doet. en toch de.ze minderwaardige 
woorden schrijft. dan lastert U. En wanneer U wel 
bekend bent met het werk van �ze mensen en toch 
deze minderwaardige woorden schrijft. dan liegt U.

Daar is geen woord Frans bij, wel Oom Nico? 
Nog eens, laten wij in De Zwerver bij de discussie over 
bepaalde zaken of principes elkaar vertrouwen en waar
deren en daarom al het persoonlijke laten varen. Mocht 
blijken, dat iemand OAS vertrouwen of onze waarde
ring beschaamt. dan is er maar één weg: wij zeggen 
hem dat in een persoonlijke brief en sluiten met zo 
iemand de discussie over een bepaalde zaak. 
Nog een ander ding. Als Clara beloofd heeft cp de  
Landdag te  spreken over "Concentratiekamp-herinne-

1 

Nu we weer vrijuit mogen spre
ken en schrijven, nu doèn we 
het niet !  
Doet, zoals reeds velen voor U, 
schrijft Uw wederwaardigheden 
op en . . . . zendt ze terstond aan 
de "Gedenkboekcommissie"I 

Wacht niet langer! 

ringen" en zij spreekt over Zuivering. Corruptie en 
Collaboratie, zonder voorkennis van het D.B.,  dan con� 
statereo we hd feit, dat zij een belofte of afspraak 
niet gehouden heeft. Dat heeft zelfs nog niets te mak.en 
met het feit. of de rede van Clara over de laatste on
derwerpen, op de Landda9 als Herdenkingssamenkomst 
misplaatst is of niet. Zelfs al zou ze niet misplaatst 
zijn, dan zijn er nog bedenkingen aan te voeren tegen 
het niet nakomen van de verplichting, om over Concen
tratiekamp-herinneringen te spreken. Als we dit feit 
als feit geconstateerd hebben, dan gaan we daar niet 
over nakaarten . Aan het feit. dat het gebeurd is, is toch 
immers niets meer te veranderen. We hebben genoeg 
aan de belofte, dat we zoiets niet meer doên. 
En nu de inhoud van Clara's rede. 
Er zal wel niemand zijn. die de feiten, door Clara op 
zo treffende wijze gesig.,oaleerd, wil ontkennen. Zelfs 
Oom Wim niet. ik ben ervan overtuigd. Wie dag aan dag 
met deze materie te maken beeft. die moet in zijn hart 
bekennen, dat Clara de dingen niet te somber heeft 
voorgesteld, of overdreven de rotte plekken heeft ge
signaleerd. 
Echter b lijven we met het bloot constateren van. deze 
dingen àlleen maar negatief. En zo is ook 'de rede van 
Clara alleen matar negatief. En negatief zijn is geen 
uiting van waarachtig Christendom, geen uiting van 
waarachtig {Jeloof in Jezus Christus, de Heer van hemel 
en aarde. 
Ik wil nog verder gaan. De rede van Clara is, in zijn 
culmunatiepunt "Er is storm op komst", in wezen re
volutionair. En. Oom Nico, zeg nou niet, dat ik een 
persoonlijke aanval in de discussie breng. Want ik be
trek dit gezegde van: .. revolutionair zijn" op ons allen. 
In het applaudiseren op deze woorden sprak ons aller 
revolutionair sentiment. Clara, ik. ben ervan overtuigd. 
dat jij het zo niet bedoelde en dat allen. die instemming 
betuigden met Je woorden, dit ook zo niet bedoeld 
hebben. Maar wij allen leven niet zo dicht meer bij 
Gods geopenbaarde Woord. dat wij nog juist kunnen 
onderkennen de woorden, die de revolutie gebruikt en 
die God in Zijn Woord openbaart. 
W�nt storm is het kenmerk van de revolutie. Als er 
storni. op komst is, dan kan dat alleen door de revo" 
lutie komen. En als de storm der revolutie is op9estoken 
en .uitÇJewoed, dan blijven alleen staan zij, die ken
nen: het suizen van een zachte wind. God komt niet 
in de storm, maar alleen in het suizen van e.en zachte 
wind tot Zijn kinderen. En omdat God zo komt. komen 
ook Zijn kinderen in deze wereld zo tot een wereld. 
die rot is van zonde en daarin zichzelf zal verteren . 
En daarom had in Clara'.s rede het culminatiepunt •. Er 
is ftorm op komst" het keerpunt moeten en kunnen 
zijn. als zij gezegd had: Ik hoor het suizen van een 
zachte wJnd. dan was zij overgeçraan van het negatieve· 
naar het po.!itieve. Dan waren wij niet uitgebarsten in 
het revolutionaire applau.!, maar wij waren vol a2n
bidding geweest voor Hem, Die mensenkinderen. die in 
Hem peToven. wiJ gt:bruiken. om deze verzondigde men
!enwereld te wijzen, in positieve :dn. op haar taak om 
de rerhte.n en plicbtt:n. die God Vr'ln haar vraagt. 
Met Henk ben ik  het eens, dat Clara. ik  zeg het nog 
eens: niet bewust. in haar rede dit effect bt:eft bereikt, 
dat zij de revolutionaire .sentimenten. die fn on! ellen 
leven, opgewekt heeft. Maar ik ben het niet met hem 
eens. dat wij gr:en uitweg kunnen aangeven. 
Dit wil ik trac-hten aan te tonen met een beroep op 
God's Woord. En alleen zo kunnen wij het doen. Zon
der dit Woord komen wij in dezelfde fmpa.!l'le als zij, 
die zonder dit Woord uit de impasse willen çieraken. 
Met al hun systemen gaan ze van teleurstdling tot 
teleurstelling en ze karnen er niet uit. Zie maar naar de 
vre<lesconferenie in Parijs, Zonder Gods Woord en 
Zijn ordinantiën wordt deze "vredes"-conferentie een 
. oorlOflS' '-conferentie. 

Er i.! bij ons tel�urstellfng over de concrete situatie 
van dit oocnhlik. Wij zijn tc.le:uro��tcld In het hi.j zondu 
over Zuivering, Berechting en Col!Aboratie. Deze te
leurstelling is erhter zon,le, omdat wij niet geleefd heb. 
hen dirbt bij God's Woord. toen wij onze verwach
tinoen voor n;:i de bevrijding, in de bezetting hf>hben 
opgebouwd. Wij hebben niet gerek"end met de zonde in 
het menselijk leven. eroer nog: wij hebben niet gerekend 
met ons eigen zondig hart. 

Als wij maar God's ooenbaring in Zijn Woorrl beter 
)eren vnstaan, dan had ons nu ç:iee:n teleurstel linÇJ cre
wacht. Dan hadden wij lnen verstaan. dat. hoe ve:rder 
wij naar het einde aller din9cn paan, de teqenstelJingen 
tu�sen Christus en Satan zich zullen toespitsen. 
Want ook ·ne strijd van vandaaa is een strijd tussen 
Koninkrijk Gods en wereld. En dnn is er alleen maar 
leed over eigen zonde en de ellende dezer wereld. 
Bf'tekent dit alles. dat wij dan maar ondergaan, lijde
liik onderqaan. wat torh komen 9aat. W.;tarachtig niet!!! 
Christus zeqt rok: Birlt en Werkt. En werken willen 
wij nog wel. Desnoad,; in revolutionaire zin. 
F." is storm op komst!!! 
Maar biddend werken is iets anders. Werken onder 
beding van God's genade is onze opdracht en onze 
roeping. 
En dan kunnen wij ook vandaAÇJ aangeven de lijn. waar
J:.ngs wii vandaao te gaan hebben. 
n:::it is allereerst bidden. Birlden , smeken tot God, oE 
Hij het Volk van Nederland bekeren wil van zonde. 
Ook van de zonde van corruptie. van een verkeerde 
zuivering . die een ÇJruweJ is in Zijn ogen, van een be
rechting van landverraders die SfH>t met Zijn wetten en 
rechten . Of H ij wil bekeren de Meikevers. de coJla" 
boratc-urs. ja en nog verder, of Hij ons wil hckeren 
vrin zondiqe gedachten, woorden en werken . Of Hii 
Zijn k"ninkrijk wil doen komen, dwars door alle zonde 
heen. Dri.ar is in de tweede p1!'ats petuiçren. Dat is 
aan on,; volk bekend maken. wat God ook voor ons 
nationaal bestaan eist. De eerbiediginq van Zijn ordi
nantif'n voor alle terreinen van het leven. Dan brenpen 
wij Zijn eis onder ons volk over de handhavinÇI' van het 
recht tegenover landverraders. tege-nov�r collaborateurs. 
tegenover corrupte ambtenaren. 
En als wij zo bidden en getuigen en wij worden dan 
Çl'f>roepen , om medP verantwoordelijkheid te drage.n te 
midden van ons volk dan beleven wij, wat wij geh'°den 
en getuiqd hf'bhen. En dat is het aJJermoeilijkstc. Maar 

•dat is het allerheerlijkste, wij moçien dan kracht vraaen 
van Hem, die on3 de opdracht heeft geschonken. Dan 
zullen wij niet horen de storm. die op komst is. maar 
het suizen van een zachte stilte. en wij geven het alles 
over aan Hem . ons bidden en werken en wij 'weten het. 
niet aan de Revolutie is het laatste woord. m·aar a;-,n 
het Evangelie, de blijde boodscháp. Jezus Christus heelt 
het laat5te woord. 
Enschedé. G.  BRETELER. 

Wij zijn dankbaar voor deze brief, die ln
menig opzicht een verdieping van ons
eigen standpunt betekent, ook al zouden
wil op enkele details in deze brief wel
bezwaren kunnen laten gelden. Maar wij
zullen die laten rusten, omdat wij het
met de algemene . strekking eens zijn.



STIJD 

Het zal door niemand warden ontkend, dat het vuurwapen, en speciaal het 
vuistvuurwapen, in de strijd tegen den bezetter een zeer belangrijke rol heeft 
gespeeld. 
Dit wapen had zijn taak te vervullen bij liquidaties, overvallen op distributie
kantoren, gemeentehuizen, postkantoren, gevangenissen, politiebureaux enz. 
Het pistool kon een goed, trouw, vriend zijn en voor velen van ons is de gedachte 
,,ik heb immers m'n pistool niet bij me" soms zeer onaangenaam geweest. 
Het was een machtsmiddel, waarmee je, wanneer je tegenstand ondervond, 
je wil wist door te zetten en menig niet- of kwaadwillende, hele of halve 
landverrader heeft met een bleek gezicht en zweetdruppels op z'n voorhoofd 
z'n handen in de lucht gestoken wanneer er zo'n "luguber type" voor hem 
stond, wiens ogen hem vastberaden aankeken door de beide gaat jes in z'n 
masker of door de vensterglas-glazen van z'n bril, terwijl die ogen trouw ter
zijde werden ·gestaan door 'een in de· reçhtervuist geklemd, nijdig uitziend pistool. 
Een gedeelte van de KP-leden en leden van andere losstaande groepen, waren 
militair of politieman geweest en hierdoor kwam het, dat de meesten van hen 
meer of .minder verstand hadden van vuurwapenen. Ze wisten aan welke eisen 
hun wapen moest voldoen en hoe ze het moesten hanteren en onderhouden. 
Heel anders was dit voor hen, die geen militair of politieman waren geweest, 

en die het kennen van en het omgaan met vuurwapenen in de harde praktijk 
hebben moeten leren. 
Luistert U maar eens naar de yerhalen van de jongens, die in '42 en '43 de 
kraakjes, distributie-overvallen en liquidaties voor hun rekening namen. 
Eén van hen, die is overgebleven, zou U b.v. kunnen vertellen, dat van een 
groep je van 5 man er één de gelukkige bezitter was van een nieuwe Mauser 
7 .65 mm pistool met twee houders. 
Twee anderen hadden ieder een revolver, waarvan de eerste met vijf en de 
tweede met drie patronen was geladen. Deze wapens waren misschien dertig 
of veertig jaar oud. 
Ze waren anderhalf jaar in de grond begraven geweest en nu weer tevoor
schijn gehaald, ten dienste van de goede zaak. Een mengsel van vet en roest 
was er afgekrabd en afgeschuurd, zodat ze weer mooi blonken en er werkelijk 
gevaarlijk uitzagen. Of de patronen het zouden doen, wanneer de nood aan 
de man kwam, moest nog worden afgewacht, want wanneer je maar drie of 
vijf patronen hebt, kun je moeilijk gaan proefschieten. Nummer vier had een F.N. 
6.35 mm pistool zonder patronen. Hij had zijn uiterste best gedaan ze te be
machtigen, maar was er niet in geslaagd. Zo heel erg was dat trouwens ook 
weer niet, want: ,,Wie ervoor komt te staan, weet toch niet of hij leeg is of· 
geladen en zal heus wel zo verstandig zijn, zijn handen ·omhoog te doen." 
Met de vijfde was het helemaal droevig gesteld. Hij had n.l. alleen maar 
een gummistok. En op deze manier bewapend, deden ze hun werk. 
Moed, beleid en tegenwoordigheid van geest vergoedden echter vaak het ge
brek aan voldoende, goede wapenen. 
Het laat zich evenwel gemakkelijk begrijpen, dat zulke ploegjes het onderspit 
moesten delven, wanneer het tot een gevecht kwam tussen hen en de prima 
bewapende en getrainde Duitse politiemannen. 
In de tweede elft van de oorlog werd de toestand iets beter, hoewel ze nog 
verre van rooskleurig was. 
Terwijl eerst voor velen alleen al het in zijn bezit hebben van een pistool of 
revolver van waarde was, zonder dat er al te sterk op gelet kon worden of 
het wapen wel goed functionneerde, werd later vaak ondervonden, dat niet 
elk vuurwapen een trouw vriend is, maar dat het je lelijk in de steek kan 
laten en mank kan gaan aan allerlei gebreken, zoals een te korte slagpen, 
een slappe slagpenveer, een versleten trekkergroep, gebroken veert jes, voch
tige patronen, slappe magazijnveren en wat al niet. meer. Het kon gebeuren, 
dat-je een zo goed als nieuw pistool op de kop had getikt, je probeerde het 
wapen en het functionneerde prima. Een paar dagen later rijd je op de fiets 
over een weg, je wordt aangehouden door twee landwachters en wordt ge
noodzaakt te schieten. De eerste man wordt buiten gevecht gesteld, maar een 
tweede knal, die volgen moet· op de tweede trekkerbeweging, blijft uit. Wie 
zich dan het eerst van zijn beduusdheid heeft hersteld, is natuurlijk winnaar. 
Vermoedelijk is zo'n wapen afkomstig uit een partij afgekeurde legerpistolen. 
Soms werken ze perfect, terwijl op een critiek moment de lege huls niet wordt 
uitgeworpen, maar in de kamer blijft zitten. 
Door dergelijke, in de 'practijk opgedane ervaringen, leerde men da� aan 
welke eisen zijn wapen moest voldoen en naarmate er meer vuistvuurwapenen 
in omloop kwamen, werden er hogere eisen gesteld. 
Evenwel, onbetrouwbare, slechte vuurwapenen bleven in omloop tot het einde 
van de oorlog. 
In de verzetsgroepen kon men alle mogelijke soorten wapens vinden: een 
internationale verzameling. 
Er waren veel Duitse pistolen in omloop, zoals de Mauser, de Walther de 
Sauer, de Beholla, de Parabellum, de Orthgies, de Steyr (Oostenrijks); echter 
ook Belgische (F.N.), Italiaanse, Spaanse, Zweedse, Amerikaanse, Russische en
Engelse wapenen. 

• 

Sommigen gaven om persoonlijke redenen de voorkeur aan een revolver, velen 
echter prefereerden 't pistool. Men trof ware zakkannonerl aan 8, 9 of 10 schots
wapenen met kogels van 8 tot 12 mm., zoals b.v. het Mauser-langloop pistool, 
zwaar kaliber Steyr pistolen en het latere Amerikaanse Remmington pistool. 
Dit waren de ideale wapenen voor een openlijk gevecht. Voor distributie
inbraken, overvallen op politiebureaux, gemeentehuizen enz. konden het best 
gebruikt worden wapenen van middelmatig kaliber zoals b.v. de 7.65 mm. 
pistolen Walther, Sauer, Mauser en F.N. 
Verder waren de 7.65 mm. en 6.35 mm. wapenen gemakkelijk en handig om 
ze \2ij zich te dragen; dit kon practisch onzichtbaar worden gedaan. Om te 
voorkomen, dat het wapen zou blijven haken aan de voering van binnenzak, 
jaszak of iets dergelijks, vijlden sommigen .de korrel en het vizier van het pistool 
af, zodat de bovenkant glad was. 
Tot het tijdstip, dat de strenge weg-, stations- en trein-controles begonnen, 
kon men vrij veilig één of twee vuurwapenen bij zich hebben; later was het 
uiterst riskant om op reis een vuurwapen bij zich te dragel1. 
Op alle mogelijke wijzen kon men een pistool bij zich bergen: in de rechter
over jaszak, in de rechterbinnenzak van je colllert-jas je met de loop naar 
boven om het wapen met de linkerhand aan de loop omhoog te trekken en met 
de rechter meteen de kolf te kunnen grijpen. 
Er waren er die een schouderholster droegen en er waren er ook, die hun 
wapen op hun rug of op hun buik tussen hun broekriem staken. 
In 1941 werd door de SD iemand gearresteerd, die een klein pistool in zijn 
borstzakje droeg, terwijl van hem bekend was, dat hij ook vaak een wapen 
in zijn linkerkaphandschoen droeg. 
Een agent van het Bureau Inlichtingen fietste door gevaarlijk gebied, zijn 
koffertje met zendappara.at achter op zijn bagagedrager gebonden. Hij droeg 
een Parabellum ondor zijn over jas, tussen zijn linkerbovenarm en zijn borst
kas geklemd, met de loop naar beneden gericht, waardoor de onderkant van 
de kolf naar voren stak en hij het wapen kon grijpen, wanneer hij wilde. Deze 
draagwijze kon hij een uur volhouden. 
Zo had ieder zijn· eigen methode, waarop hij, natuurlijk steeds in het geheim, 
zijn wapen bij zich droeg. 
Het is algemeen bekend, dat over een vuurwapen nooit gesproken werd als 
over "mijn pistool" of "mijn revolver", maar- dat er uitdrukkingen· werden 
gebruikt als "blaffer", ,,knapper", ,,vulpen", ,,kanariepiet je", ,,hoestbui" e.d. 
Deze uitdrukkingen waren zo bekend, dat ze in de practijk niet te gebruiken 
waren en er allerlei willekeurige apdere namen werden bedacht om daarmee 
een pistool of revolver aan te duiden. 
Na ,Dolle Dinsdag" werd, als het gunstig resultaat van de wapendroppings in 
ons land, de bewapening der verzetsgroepen, in ieder geval de bewapening der 
kerngroepen, veel beter. 
Men kreeg de beschikking over handgranaten, springstoffen, machinepistolen, 
mitrailleurs, ja zelfs over anti-tank wapenen. 
Ook in deze periode echter bleef het vuistvuurwapen een belangrijke rol spe
len bij het uitvoeren van velerlei opdrachten en zodoende heeft dit wapen 
tij<J.ns de gehele bezettingsperiode bewezen, dat het een uitnemend strijd
middel was in de handen van onze burgersol.daten, die streden voor vrijheid 
cm recht v. W. 



'op Zaterdag 14 September j.l. hield de 
Zeeuwse G.0.1.W. een landdag te Kapelle 
in Zuid Beveland. 
Een 350 à 400-tal leden ha.d àan de op
roep gevolg gegeven en waren naar Ka
pelle getogen. Voor velen die uit de zwaar 
getroffen delen der provincie· komen, was 
het fijn eens een middag in dit mooie dorp 
te zijn met rondom zich de weelde van 
zwaarbeladen boomgaarden. 
Jammer dat de zonneschijn achterwege 
bleef en daardoor de temperatuur te laag 
was om geschikt" te zijn voor een openlucht
samenkomst. 
Maar dit was dan ook het enige wat ont
brak en dit verhinderde niet dat de samen
komst zeer geslaagd is en we, al hadden 
we het dan ook een beetje koud, inwendig 
werden gesterkt en verwarmd. Er ging van 
deze samenkomst een bezieling uit, die ons 
met nieuwe moed vervulde en ons hoop 
gaf, dat ons werk niet tevergeefs zal zijn. 
We hebben weer oog gekregen voor wat ons 
verder staat te doen en voor de wijze waar
op we verder kunnen gaan. 
Dat deze landdag is geslaagd is mee te dan
ken aan de goede toon die er heerste. De 
vele teleurstellingen sinds de bevrijding 
zijn oorzaak dat wij soms menen dat de 
gebalde vuist de juiste houding is en dan 
komen wij er licht toe de dingen niet meer 
te zien in hun onderling verband. 
!Deze middag stond geheel in het teken van
het offer dat onze gevallen vrienden brach
ten en in de geest waarin zij streden. Hoe
wel niet aangekondigd als "Herdenkings
dag", doch louter bedoeld als "contactdag",
was het toch één herdenken.
Het tweede dat ons trof was dat hier een
positie! geluid werd gehoord ten opzichte
van onze taak. Meermalen woonden we een
dergelijke samenkomst bij en bij het vele
goede wat we hoorden was er op de terug
reis telkens weer de opmerking dat ons niet
positief gezegd was wat er verder nog te
doen zou zijn.
Niet onvermeld mag blijven dat de Muziek
vereniging "Vlijt en Voll}.arding" te Sou'
burg' door gepaste muziek de goede stem
ming bevorderde en dat tussen de ver
schillende toespraken Mevr. v. d. Hooft op
zeer verdienstelijke wijze verzetspoëzie de
clameerde, waarvan we genoten en .dat
ons geheel liet zien de geest waaruit het
verzet voortkwam.
De bijeenkomst werd, na gezamenlijk zin
gen van het le couplet van h,et "Wilhel
mus", namens de ontvangende kring Ka
pelle geopend door Ds. Postma, die in
een vlotte toespraak ons direct in de goede
sfeer bracht.
Vervolgens sprak de Prov. Voorzitter, F.
Huson, die, na een korte inleiding de vraag
stelde: .,Hebben wij nog een taak? Moeten
wij nog verder doorwerken?" Om dat te
kunnen beantwoorden moeten wij terugzien
naar de strijd die is gevoerd. Deze ging
niet alleen en niet in de eerste plaats tegen
den bezetter. De strijd ging in hoofdzaak
tegen de geest die ons volk wilde voeren
in de armen van het moderne heidendom.
Onze vrijheidszin en weerzin tegen alle dic
tatuur, zoals deze in de loop der geschie
denis is gegroeid, verzette zich tegen de
geest van het nationaal-socialisme, welke
aan ons volk werd opgedrongen.
Daarom streden onze gevallen vriendèn in
het geloof dat God hen riep tot deze strijd,
om te verdedigen de geestelijke erfenis,
die het bezit is van een groot deel van ons
valk. Dit geeft ons de plicht voort te strij
den tot deze geestelijke waarden, die zij ons
nalieten, zijn veilig gesteld en wij die on
geschonden aan onze kinderen kunnen door -
geven. Daarom ijveren wij voor zuivering
e-n berechting omdat dit, behalve .een eis
van recht, ook · een onmisbare voorwaar
de is voor herstel. 'Daarom strijden wij tegen
alles wat het herstel in de weg staat en

kunnen pas onze taak uit handen geven 
als het normale apparaat in staat is deze 
naar behoren te vervullen. 
Een tweede erfenis welke onze vrienden 
ons nalieten zijn hun vrouwen en kinderen, 
waarvoor wij de taak hebben te zorgen en 
hen moreel en financieel bij te staan en toe 
te zien dat deze verzorging behoorlijk ge
schiedt. D.siar deze gedachte vorm en ge
stalte vond in de Stichting 1940-1945 is onze 
taak daaraan mede te werken en deze 
Sichting te helpen uitgroeien tot zij geheel 
voor haar taak berekend is. 
Daarna sprak Pastoor P. H. Huissen te Arp.· 
merzoden ovèr: .,Wat in 't verleden is ge
schied." 
Spr. wees op de desolate toestand waarin 
land -en volk verkeren en op de vele moei
lijkheden die een spoedig herstel in de weg 
staan, benevens op de vele teleurstellingen 
welke het deel zijn van oud-illegale wer
kers. Wij mogen daar niet bij stil staan, 
maar' leven uit de geest die ons in de jaren 
1940-1945 bezielde. 
Spr. wees er op hoe het verzet geleid en 
gestimuleerd werd door het krachtig ge
tuigenis dat van de kerken uitging. Hij be
schreef de actie der R. K. en Geref. Kerken 
en herdacht verder alle kerken die hierbij 
betrokken waren. 
Uitvoerig verhaalde hij ons op enige en 
vaak humoristische wijze de geschiedenis 
van het verzet zoals hij dat in de kop van 
Noord-Holland had meegemaakt. We wer
den als 't ware geheel' ,teruggevoe·rd naar 
die tijd door de levendige manier waarop 
spr. het ons voorhield en we beleefden nog 
eenmaal de droeve en blijde momenten die 
de strijd ons bracht. Zo kon er alleen ge
streden worden door het geloof dat God riep 
tot dezen strijd. In het slot van zijn rede 
zette Pasoor Huissen nog eens duidelijk 
uiteen de bedoeling en het werk der Stich
ting 1940-1945. 
De daarop gehouden collecte voor de Stich
ting bracht op f 694,67. 
IDe Heer G. Dees te Terneuzen hield · een 
korte toespraak over "Eenheid". In een har
telijk, persoonlijk woord toonde hij. aan dat 
wij ons werk slechts kunnen verrichten als 
wij bezield zijn door de drang om samen 
te werken en de persoonlijke belangen op 
zij te zetten. 
Na de pauze, waarin ieder gelegenheid had 
zich te verkwikken en tegoed te doen aan 
het heerlijke fruit, dat nu eens zonder bon 
kon worden gekocht, sprak de Heer C. A. 
v. d. Hooft over "Waarom zij vielen ... . "
Spr. begon met te wijzen op twee persuitin
gen in het begin van 1943. De ene in een
Zeeuwse courant, waarin de schrijver fel
ageerde tegen moorden en brandstichtingen
waaraan sommige groepen van ons volk
zich schuldig maakten en waardoor zij,
naar de mening van den schrijver, de be
lan�n van het Nederlandse volk schaad
den omdat zulk optreden onwetlig was. De
andere in een pamflet waarin het Neder
landse volk werd opgeroepen tot verzet en
waarin de schrijver betoogde, dat, als wij
ons niet verzetten, wij ten ondergang wa
ren gedoemd, doch wanneer wij ons ver
zetten, wij een kans hadden om te leven.
Spr. ging na de motieven van deze twee
uitingen, hoe in het ene geva.l iemand zijn
pen leende aan den vijand en daardoor de
geest van ons volk zocht te breken, hoe in
het andere geval iemand alarm s"ioeg en
opriep tot verzet, omdat hij achter alles
zag de satanische mac;ht die trachtte ons
volk er onder te brengen. Spr. schilderde
de gevoerde strijd als een tussen Christus
en Satan, tussen goed en kwaad en hoe ae
strijders kracht putten uit de zekerheid dat
Christus de over�inning geeft. Daarom 
konden zij de groo�e gevaren trotseren in 
de wetênschap, dat als zij vielen, de banier 
door anderen verder zou worden gedragen. 
Daarom hield het bezit van vrouw en kin-

deren hen niet tegen. Daarom konden zij 
zingen vlak voordat zij voor het vuurpelo
ton stonden: .,Za1ig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft•• en "Wij gaan 
ten hemel in En erven Koninkrijken". Uit
voerig schetste spr. hoe zij vielen voor de 
s'rijd om geestelijke vrijheid. 
Als laatste spreker trad op Dr. Ir. Voor
hoeve, Voorzitter van de landelijke G.0.I.Vv., 
met als onderwerp: .,Ons werk in de toe
komst". 
Hij zeide -te spreken tot de leden der G.O. 
1.W., maar wekte hen die nog geen lid :;;ijll
op toe te treden, daar het werk nog niet is
afgeloopen. Dit is, goed geteld, de vijfde
landdag die de illegaliteit na de bevrijding
houdt. Daarvan woonde spr. er vier bij en
constateert dat er in toenemende mate een
toon van ontevredenheid viel te beluistç
ren, behalve op deze Zeeuwsche landdag.
De taak die de G.0.1.W. zich heeft gesteld is
nog niet afgeloopen. Nu de G.A.C. is ver
dwenen blijkt het nog nodig contact met de
Regering te onderhouden. Als voorbeeld
noemde spr. de besprelcingen van een com
missie uit de G.O.I.W. met den Minister van
Justitie, inzake de vrijlating van politieke
delinquenten, met het gevolg dat de voor
genomen massale vrijlating niet is doorge
gaan, al heeft de Minister principieel zijn
standpunt niet gewijzigd.
Hierdoor is een· groot onrecht voorkomen.
Een tweede taak is de verzorging van de
nagelaten betrekkingen. Zolang dit niet de
finitief is geregeld hebben wij hierin de
plicht waakzaam te zijn en mede te werken
aan het tot stand komen van een afdoende
regeling. Spr. wekte op thans nog allen bij
een te blijven en op de legale weg voort
te gaan tot de tijd gekomen is ons werk te
beëindigen.
In een slotwoord memdre.erde de Prov.

-Voorz. he, werk der L.0.-L.K.P.-Stichting voor
het uitgeven van een Gedenkboek, waarin
de gegevens van Zeeland niet mogen ont
breken. Hij wekte allen op deze via hun
kring- en districtsbestuur in te dienen. Na
een woord van dank tot allen die hun
krachten en bijdraq_en gaven voor het sla
gen van dezen weg eindigden, we met het
samen zingen van het zesde couplet van
ons Volkslied.
De Zeeuwsche oud-illegaliteit kan met ge
noegen terugzien op een welgeslaagde
middag.

Filmavond LKP Rotterdam
Op Zaterdag 5 Oct. a.s. hopen wij in het Bem·s
restaurant, Coolsingel, Rotterdam, den Sectieleider
van Borgerhout, van de Witte Brigade "Fidelio",
den heer G. Denbroeder, te ontvangen, welke be·
reid werd gevonden de opnamen te vertonen van
het bezoek der K.P. Rotterdam aan de Witte Bri
gade te Antwerpen en het tegenbezoek der Bel
gen aan Rotterdam. Tevens zal de heer H. Haan
(Hem1an) ons zijn film vertonen, opgenomen tij·
deus zijn verblijf in Afrika. Aanvang 20 uur pre
cies. \Vij verzoeken jullie allen in eigen beiang
precies op tijd te zijn, daar wij slechts over 50 zit·
en 50 staanplaatsen beschikken. Wie het eerst komt,
die het eerst maalt.
Wij verwachten en inviteren alle K.P.-ers en K.P.
sters uit Rotterdam en onmiddellijke omgeving.

.1

WIM I.
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ÉfN DER HOOFP!,TUKKEN urr:

.. DfN VIJAND WfUfllSTMN" 
Wist U dat er vóór de Voorloper op 
het Gedenkboek van de L.0.
L.K. P.-Stichting verschenen is, reeds
18.000 exemplaren besteld warenî 
- Haast U en bestelt nog heden een
exemplaar. Anders moet U wach
ten op een tweede druk!
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ROELF, HERBO, CORNELIS 

LOOY (Roel Nijsse) o-eboren te Alkmaar 15 September 1919. b De zes weken krijgsgevangenschap, die Roel na de Duitse inval doormaakte, bekeerde hem zeer zeker niet tot de Nazigedachte. Toen hij in N_ovember 1942 als Rijksveldwachter overgmg naar de Marecliaussee trof hij het sl�ht. Geplaatst bij een N aziman,. h:td ... h1J alspoedig een conflict, om yrm_c1p1ele re-denen en verliet de Polit1ed1enst. . De oproep in Juni 194!3 om weder m krijgsgevangensc��p te gaan, deed hem onderduiken en ZIJD krachten geven voor de goede zaak. Hij sloeg zijn tenten op in Oostburg (Zeeland). Zijn onversaagd gedrag deed hem daar spoedig de naam verwerven van Jan Knock. Geheel alleen haalde hij het bevolkingsregister van Zaanslag leeg, de zak met bescheiden scheurde, zodat hij, telkens wanneer de patrouillei:�nde moffen er niet waren deze nog b11 elkaar moest zoeken. De buit, die plm. 70 kg. woog, vervoerde hij verder al-_ leen, per rijwiel. In de K.P. ,,Sander" werkte hij te Eindhoven en omgeving, en was ook daar c:en trouwe en opgewekte makker. In de buurt van Baarle-Nassau, werd hij met enige leden van de K.P. ,,Sander" tijdens een wapentransport door S.s·. overvallen. Met achterlatini vanwapens en auto konden ze ontsnappenonder �en hagel van machine-pistoolvuur.
In Augustus 1944 vertrok Roelf naarzijn adres in Amsterdam, om ee�. ?Pdracht in verband met de bevnJdmg uit te voeren. 4 October d.a.v. overviel, bij een groots opgezette razzia, de Grüne Poliz.�i hemen de zijnen ten huize van z1Jn a.s. schoonouders te Amsterdam. ,, Een paar makkers van .:-i:'rouw , L_':o en Jan Gerda de koenerster, z1Jn schoono�ders en a.s. zwager Ferdi

!"l
and werden naar de Euterpestraat en later naar de W eteringschans vervoerd. Agnes, zijn verloofde, wist zich de gehele nacht schuil te houden op het achterbalcon en ontsnapte. In October . een week na de overval, wee den' Le� en Jan in Wormerveer op straat doodgeschoten. 24 October 1944 werden Roelf, zijn a.s. schoonvader P. Oosterheerdt, tezamen met 27 anderen in de Apollolaan te Amsterdam gefusilleerd. Een goed makker ging heen. 

I Als een lijfwacht bewaakte hij gew_�pend de echtge�ote van een van �IJn 
I

gearresteerde vne�den, �?en deze mformaties ging inwmnen b1J �-e S.D. overhaar man. Zijn woord, dat h11 gewapend binnen zou komen indien ze binnen zekere tijd niet terug was, was geen holle frase. Wij allen, niet het minst zijn verloofde, en ouders missen hem. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd. JACQUES F. M. 
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S. R. BEINEMA Sytze Roelof Beinerria heeft in Dordrecht de basis voor het verzetswerk gelegd. Helaas heeft hij nooit geweten, hoe groot dit wei;k is geworden. Hij was er een van de "oude · garde". Al spoedig na d_': capitulatie in 1940 nam h1J hetwerk van de "zeemanspot"ter hand. Later specialiseerdehij zich op het L.0.-werk, �!vergat hij de "zeemanspotniet. Als opzichter le klas�evan het G.E.B. voor de b111-tendienst kwam hij met velenin de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in aanraking;behalve geld wist hij voor ��L.O. . en de "zeemanspotheel wat levensmiddelennaar Dordrecht te transpor-·teren. Gedragen door eensterke geloofskracht, wist Bei- 'nema als districtsleider vande L.O. zijn medewerkerssteeds te inspireren tot degoede strijd. Elke vergaderi�g begon hij met gebed, waarm hij vroeg om "een wacht voor onze lippen", wanneer wij gegrepen zouden worden. Zelf heeft hij als eerste van ons de verhoring van dit gebed nodig gehad. In de vroege ochtend van 18 April '44 werd hij gearresteerd, verraden door een onderduiker, dien hij had geholpen. Pogingen om hem te redde?· hadden geen succes. Via Utrecht en Amersfoort werd hij naar Vught gebracht, waar hij op 11 Augus\us '44 �erd gefusilleerd; eerst een Jaar later kreeg het gezin, dat hij had achtergelaten, hiervan zekerheid. Wij zijn Beinema dankbaar, dat hij ons op de juiste verzetshouding gewezen heeft. Juist door ziji:1 scher.�pe kijk op de zaken missen WIJ hem nu zeer. Nooit zullen wij, oud-illegalen. van Dordrecht, en ook velen daarbuiten, Beinema vergetcm. M. A. v. W.
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BERNARDUS DE VRIES 

,,Ben". (geb. 19-_6-'i8). Een nauwkeurige beschrijving geven van Ben's illegale loopbaan is voor zijn K.P.-vrienden niet goed mogelijk, omdat hij die grotendeels in dienst van deStaatspolitie te Den Haag heeft doorgebracht. Later kwam hij bij de Par.�ketdienst te Rotterdam, vanwaar h1J omstreeks begin Juni 1944 onderdook, om zich geheel in actieve dienst te geven voor het gewapend vé.rzet. Als geboren Fries was dit steeds zijn oprechte wens: Mede de knokploegen te mogen vertegenwoordigen in het ,,Heitelan". Gedreven door zijn vaste wil en ondubbelzinnig vertrouwen in onze gerechtvaardigde strijd heeft Ben de volle consequenties daarvan aanvaard. Nog hoor ik hem antwoorden - na eerst grondig getest te zijn door nu wijlen Krijn v. d. Helm - ,,ik wil zelf actief meedoen, om het niet langer anderen alleen te laten doen". En we wisten het, dat Ben niet langer de wapenrok kon dragen onder een Nazi-superieur, en d�ze uniform dan ook onverzettelijk begeerde te verwisselen met die der K.P., desnoods met inzet van zijn nogzo jonge leven. Voor Koningin en Vaderfand te vechten noopte hem afscheidte nemen van zoveel wat hem lief endierbaar was en ook zijn trouwplannen werd
i1 

hierdoor tijdelijk op zijgezet.Helaas hebben wij Ben niet zo lang in K.P.-verband mogen bezitten, daar hijmidden in zijn gevaarlijk werk op 15Juli 1944, na eerst een verwoed ge-1 vecht met den vijand te hebben geleverd, werd gegrepen.Wetende, dat Ben ·een geduchte tegenstander was, heeft de vijand hem niet gespaard, De arrestatie van Ben werd een geduchte klap voor de Friese illegaliteit. Mede van hem en zovele anderen werkers uit Friesland werd op 18 Augu6tus 1944 de Vughtse bodem door offerbloed voor vrijheid en recht gedrenkt. Hij heeft bewezen een goed strijdmakker te zijn geweest tegen den overweldiger van ons Vaderland. Daarom zal Ben de Vries steeds in onze gedachten blijven. Een · gevangengenomen makker ging van ons heen,' een verlosten makker hopen wij weer te zien in het Vaderhuis. De Heere ii: recht in al Zijn wegen en werken. Zijn rijke vertroosting zij Ben's vader en verdere familie steeds nabij. 

. ,.•· . 

WIM. 

KESTEREN Dinsdag 17 September j.l. des namiddags om plm. 5 uur, juist twee jaren na de dag, waarop van Zanten en zijn mannen zich gereed maakten om mee de laatste stoot aan de bev_rijding van dit gedeelte van de Betuwe te geven, hadden zich op het kerkhof alhier de familieleden, medewerkers en andere vrienden van wijlen Johannes van Zanten verzameld om een krans te leggen bij het op zijn graf geplaatste monument. Dit monument bestaat uit een afgeknotte zuil van circa 2 meter hoogte, waarop op plm. 11, meter van boven de beeltenis van ·van Zanteu is uitgehouwen. De zuil is geplaatst op een vierkant voetstuk, waarop aan de voorzijde een wit marmeren plaat met inscriptie is aangebracht. Boven deze plaat zijn twee regels van het Wilhelmus gegraveerd en wel de woorden: ,,Den V ;;iderlant getrouwe, Blijf ick tot in den doet". Om het graf is een hek gel)laatst van kunstsmeedwerk. Het geheel maakt een wel�erzorgde indruk, massief en strak, zoals het leven van van Zanten speciaal in de bezettingstijd was. Aa11 de afwerking is de zorg besteed, çlie van goede kunstenaars mag worden verwacht. De vice-voorzitter van de KP. Bob herinnerde in zijn toespraak aan het vele werk (overvallen, verzorging onderduikers etc.) dat van Zanten in het belang van ons had verricht en stelde de tegenwoordig zo vaak gehoorde vraag of het gebrachte offer niet tevergeèfs was geweest. Het zou er treurig met ons land uitzien, wanneer er geen mensen meer gevonden werden, die dit offer willen brengen. Tenslotte, de mens wikt, maar God beschikt en spreker zag ook hierin Zijn ondoorgrondelijke leiding. Met het "Onze' Vader" besloot B_ob zijn toespraak, na Mevr. van Zanten opgewekt te hebben de nog overlevende medestrijders op de hoogte te houden van haar moeilijkheden, opdat deze vrienden haar en haar kinderen, zoveel als in hun vermogen ligt terzijde kunnen staan. De heer Sybrandts voerde het woord als vriend en medewerker van den overledene, waarna de heer J. v. Zanten namens de familie de aanwezigen dankte· voor de èer zijn broer bewezen en tevens de ontwerpers van het monument voor dé wijze, . waarop zij zich van de opdiacht van familie en vrienden hadden gekweten. , , S. 
����1.M 
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Wie kan inlichtingen verschaften? 
724 Wolter de Blauw, 

roepnaam ook Wou
ter, geb. 18 Oct. 1912
te Den Haag, beroep 
ambtenaar bij de CCD, 
wonende Regentesse
laan 78, Den Haag, 
signalement lang pl.m. 
1.63 M., donker blond 
haar, slank gezicht, 
zware zwarte wenk
brouwen, bruine ogen, 
mooi gebit, waaraan 
1 ondertand mist. Kle
ding bij arr.: plusfours in lichte kleur, lichte 
wollen kouseif, donkergrijs colbert, witte pull
over, van schapenwol, bruine over jas, bruine 
wollen shawl, nieuwe lage bruine schoenen, 
en waarschijnlijk zonder hoed, gearr. te Den 
Haag door de SD op 15 Febr. 1945 ten huize 
van de fam. van Maastricht, Ellekomstr. 52, 
overgebracht naar Oran jehotel te Schevenin
gen, vandaar van 6 op 7 Maart 1945 vervoerd 
naar Amersfoort. Verder niets meer bekend, 
misschien naar Neuengamme vervoerd. 

725 Petrus Johannes Bo
gaert; geb. 23 Jan. 
1922 te Terneuzen, 
beroep automonteur, 
gewoond hebbende Su
matrastraat 147 Il te 
Amsterdam. In April 
1943 door de Duitsers 
naar Bremen vervoerd, 
daar tewerkgesteld bij 
de Fokkewulffabrie
ken. Vandaar uit naar 
Blexen in Oldenburg 
(D.). Het laatste be
richt Sept. 1944 uit Gem. Lager Blexen, Ver
waltung D.A.F. W.L. 47.37.20,1, Nadien niets 
meer vernomen, 

726 D. M. R. H. Kroon, spionnagedienst verricht 
omtrek Amsterdam-
Haarlem. Vermoede-

. lijk hoofdkwartier in 
Utrecht. Gearr. 9 Dec. 
1944. Gefusilleerd 7 
Jan. 1945 geljjk met 
]. van Hangsleden
Houwert. Gewerkt met 
Strijbos (Roskam) ver
moedelijk uit Utrecht. 
Kroon is begraven op 
het Eregrafhof Over
veen op 27 November. 
Bij welke organisatie 
of groep is hij geweest? 

RECTIFICATIE: 

722 Jean, Joseph, Leonard Ceysens, geboren te 
Armant (Egypte) 22 November 1910, wonende 
Egypte, Alexandrië, Fabrik Sálonici. Gedropt 
in België op 22 De
cember 1942 bij Wa
terloo (Belgische LD.) 
17 Maart 1943 te 
Besançon gearresteerd 
op weg naar Zwitser
land (Engeland). Fe
bruari 1944 naar 
Vught, Registratienum
mer 9377 Blok 15A. 

Verrichtte aldaar 
schrijverswerk en was 
Tolk. Half Augustus 
1944 naar Oranien-
burg? plm. 2 dagen. Concentratie-kamp Lybe
rose plm. 5 maanden en daarna te Belsen tot? 
Hij is gestorven. Nadere gegevens worden ver
zocht. Schuilnaam Carol. Signalement: Haar: 
donkerblond en krullend, ogen: grijsblauw, uit
stekende jukbeenderen, brede nek, sportief fi
guur, witte tanden (grote), rechte kin, gewelfd 
voorhoofd, grote oren. 

OPROEP 

Het wnd. Hoofd van de Politieke Recherche 
Afdeling Amsterdam, verzoekt inlichtingen 
omtrent BRUNO BAREND VLUGT, geb. 15

Maart 1917, te Amsterdam, gewoond heb
bende: Waalstraat 89 te Amsterdam, die 
thans gedetineerd is te Den Helder. Hij zou 
van 19{12 tot 19{13 werkzaam geweest zijn 
bij de Fa. Lippman, Rosenthal & Co., en van 
1943 tot het einde van de oorlog bij de 
Sicherheitsdienst; tevens was hij werkzaam 
bij de ,,Jüdische Auswanderung". 
Zij, die inlichtingen kunnen geven, dienen 
zich te vervoegen aan het bureau van de 
P.R.A. aan de Herman Heyermansweg 
Nr. 20 te Amsterdam-Zuid. 

Het Wnd. Hoofd van de 
Pol,1!ieke Recher.che, 
Afdeling Amsterdam, 
S. v. d. WIND.

ADV ER-TENT IE S 
Wilt U brieven op advertenties, met vermelding nn het 
nummer op de envelop, 1l.Ïtsluitend zenden aam Burc:aa 
"De Zwt.rve-r", Nic. Witsenstraat 21, Amsterdam-C.7 
De brieven worden ongeopmd doorge1tuurd1 gelieve: das 
geen berichten voor redactie of a4minl•traäe erbij In 
te sluiten. 

Getrouwd: 
Majoor P. M. CAMMAN (Piet 7)

020105000 

1 e Afd. Art. K.L. 
S.E.A.C. 

en 
HANNY M. P. MANSSEN 

Batavia l
Bandoeng 5 17 September 1946.

Ondertrouwd: 
H. L. OFMAN

(Blonde Henk. Gijs m. d. K.P.) 
en 

DICK VAN DER WOERD 
Huwelijksvoltrekking 11>.V. 8 October 1946 
te 1.30 uur. 
Kerkelijke bevestiging in de Ger. Kerk te 
Barneveld door den Weleerw. Zeergel. Heer 
Dr. S. P. Dee te Rotterdam. 
Rotterdam, Bergschelaan 172 B. 
Barneveld, Langstraat 26. 
Toek. adres: Claes de Vrieselaan 175 a te 
Rotterdam. 

God verblijdde ons met de geboorte van 
een dochtertje, dat' wij 

noemden. 
, ANITA 

Ant. Mulder 
M. A. Mulder-v. d. Kleyri.

Halfweg, 5 September 1946, 
Wilgenlaan 111.

Wie helpt oud-K.P.-er, gehuwd, 30 jaar, Ger. 
Godsdienst, die November uit mil. dienst 
komt aan een betrekking. Bij landbouwer 
of iets dergelijks. Kan uitstekend met paar
den omgaan, alle boerenwerk verstaande. 
Al.tijd OJ? groot beçlrijf geweest. Goede ge
tuigschriften staán hem ten dienste. Huis 
moet disponibel zijn. Brieven onder nr. 261 

a. d. blad.

Zieke, vraagt schaakbord met stukken, wie 
wil hem helpen? Gaarne bericht aan: J. 
Hoekstra, Sanatorium "Sonnevanck", Har
derwijk. 

Jongeman, oud-K.P.-er, 25 jaar, zag_ zich 
gaarne�eplaatst als bedrijfsleider in la:Qd
bouw- of tuinbouwbedrijf, omgeving Amster
dam, in bezit van diverse diploma's. Brie, 
ven onder nummer 262 a.d. blad. 

Stoffeerders en meubelmakers. 

Zij, die tengevolge van hun illegale werk 
in hun vakopleiding ten achter zijn geraakt, 
garanderen wij een prima opleiding. 
R. Jonkman & Co., Tel. 66 te Enkhuizen.

Jongeman, gehuwd, 31 jaar, zag zich gaar
ne geplaatst als vertegenwoordiger, onver
schillig welke branche. Goede verkoop
kracht, prettig voorkomen. Brieven onder 
nr. 266 a. d. blad. 

Gevraagd een dienstmeisje in klein gezin te 
Amsterdam van 8-5 uur. Sal. f 16.- per 
week. Brieven onder nr. 264 a. d. blad. 

Oud-L.0.-er, leeftijd 20 jaar, zoekt levens· 
posit�. opl. MULO, typen, enige jaren er
varing, kan goed met mensen omgaan, van 
goede getuigschr. voorzien, vrij van mil. 
diepstplicht, in bezit van rijbewijs B. Graag 
betrekking in de buitendienst als vertegen
woordiger, controleur, of hiervoor in op
leiding. Noorden des lands. Brieven onder 
nr. 265 a. d. blad. 

Gevraagd: flinke stoffeerder, bekend met 
alle werkzaamheden op het gebied van 
meubel- en woning-stofferen. Kosthuis aan
wezig. Brieven aan de Firma S. Meyer, 
Woninginrichting te Heerde (Gld.). 

Gevraagd een nette, verstandige huishoud
ster, leeftijd 30 tot en met 45 jaar, die all• 
werkzaamheden kan verrichten ten huize 
van alleenstaande, nette persoon, Herv., 
44 Jaar. Chr. beginselen. Brieven onder nr. 
263 a. d. blad. 

...... een ambtenaar van het Distributiekantoor te 
Ede op een mededeling van een oud-illegalen wer
ker, dat hij drie fietsen gedurende de bezetting bij 
het verzetswerk had verspeeld ten antwoord gaf, 
dat de oud-illegale werker dan maar niet zo stom 
had moeten zijn, om bij het verzetswerk te gaan, 
.. .. in de bezettingstijd voor de overgang van de 
Barendrechter brug een Ausweis nodig was .. . . 
... . deze door de illegaliteit werd nagemaakt . . .  . 
.... een van de jongens met deze nagemaakte 
"Ausweise" naar den Ortskommandant ging om 
ze te laten verlengen . ... 
. . . .  de vrijstellingen ook inderdaad officieel ver
lengd werden . .. .  
.... deze jongens prompt aan de Barendrechtse 
brug werden "eingesperrt" omdat de verlenging 
vals was .... 
...... tijdens de bezetting 11 agenten en 2 inspecteurs 
van politie te Schiedam in het politiebureau wer
den betrapt wegens het luisteren naar een verboden 
zender? 
...... al deze mensen door dit verraad omgekomen 
zijn in Duitsland? ..... . 

lEZERS, REDACTIE, INOIË-ACTIE 
Door middel van de afd. Sociale Zorg van het Ne
derlandsche Roode Kruis, zenden we sinds begin 
Juni '46 duizend exemplaren naar onze jongens in 
Indië. 
Dit aantal is als volgt verdeeld: 
500 exemplaren bestemd voor de Landmacht. 
250 exemplaren bestemd voor de hospitalen en 
Mil Tehuizen. 
125 exemplaren bestemd voor de Marine en Mari
niers Batavia. 
125 exemplaren bestemd voor de Marine en Mari
niers Soerabaja. 
Iedere lezer begrijpt dat deze aantallen onvoldoen
de zijn. Het is dan ook geen wonder dat we dage
lijks noodkreten om goede lectuur en vooral om 
,,De Zwerver" ontvangen. 
Individude verzending per luchtpost is nog steeds 
onmogelijk omdat ons blad 25 gram weegt en al
leen brieven tot een gewicht van 20 gram toege
laten zijn. Enige mogelijkheid zou zijn om ons blad 
doormidden te snijden en aan al de jongens weke
lijks 2 brieven ieder inhoudende een halve "Zwer
ver" toe te zenden. Deze methode is finantieel on
uitvoerbaar wegens porto etc. 
Indien het aantal van 1000 ex. per week opgevoerd 
wordt tot � à 5000 exemplaren, dan hebben we een 
voldoend aantal, volgens insiders bereikt. 

Van verscheidene van onze abonné's hebben 
we voor deze actie reeds een bijdrage ·ontvangen of 
een bericht dat we voor hun een extra abonne
ment voor onze jongens noteren mochten. 
Als ach,erblijvende L.O. en K.P.-ers is voor ons 
de plicht urn te zorgen dat onze vrienden in Indii.' 
zich niet als een vergeten leger gaan beschouwen. 
Laten '\ü :.:e door on::e daàcn laten weten, dat wij 
hen niet in de �teek gelaten hebben en zorgen dat 
het moad van onze troepen in I11.i1ë op een hoof 
peil blijft. 
Aan U ligt de daad, drie duizend of meer van 
onze abonné's hebben we nodig om dit plan te 
verwezenlijken. Mogen wij van U een spoedig ant
woord ontvangen? dan kunnen we reeds volgende 
week ons aantal verhogen. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

BOB. 
VERANTWOORDING INDIE-ACTIE. 

Transport 82,-
Mej. B. te A. 1,50 
G. S. te N. 5,-
A. H. te R. 1,-
G. S. te D. 10,-
L. M. B. te K. 2,50 
H. M. te V. 5,-
Mej. B. G. te R. 2,-
S.-C. v. W. te A. 4,50 
G. v. L. te D. 2,50 
A. ]. te R. 1,50 
L. de V. te Z. ' 2,50 
A. F. B. te D. 

�-..
2,-

F. H. K. te H. 1,50 
H. G. te E. 2,50 
Mej: W. A.v. N. te L. 3,-

Totaal 21 Sept. 1946 129,-
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lANORUICS ORGANIJATI, VOOR 

MUlP AAN ONDERDUll(ERS 

DAN MAAR STAKEN 
OVER DE HOOFDZAKEN. 
Verleden week Dinsdag, 24 September, 1s m Am
sterdam een staking uitgebroken, in verband met 
de troepenuitzending naar Indië. Een ernstige 
en leerzame historie. Ernstig omdat het sympto
matisch is voor de activiteit en ondergrondse or
ganisatie van bepaalde bevolkingsgroepen, ernstig 
ook, omdat het een vrij omvangrijk.: staking was. 
Maar leerzaam is deze staking tevens. Als illus
tratie van wat wij indertijd over de methodiek 
van het communisme schreven en als een voor
proef je van wat ons te wachten staat van deze 
heren als ze h u n zin niet krijgen. 
Lat"n we eerst eens nagaan van welke aard deze 
staking was. Als arbeiders in een onderneming 
of in een groep 011dernemingen van dezelr de soort 
niet in staat zijn langs de gebruikelijke kanalen 
redelijke sociaal-economische voorwaarden te 
scheppen vqbr hun arbeid, dan is de staking 
daarvoor ei:n 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. 
"De staking van verleclèn 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 zo
danig niets mee te maken hadden. In zoverre 
was deze staking dus op zichzelf al een dwaas
heid. 
Maar veel erger is deze politieke staking, omdat 
ze in een democratische staat niet thuis hoort. 
Politieke meningsverschillen worden, omdat er 
vrije meningsuiûng is, in de pers voorgedragen 
en worden door de vo1�svertcgenwoordigers in 
de Kamer beslist. (Ook als er, wat wc nog niet 
geloven, niet volgens de grondwet gehandeld is, 
beslist daar geen straatterreur over, m1ar het 
door het volk gekozen parlement). Wie na dl' 
beslissing machtsmiddelen gebruikt zoals een sta
king, om zodocndt> door intimidatie en angstaan
jaging de beslissingen van het volk in het Parle
ment ongedaan te maken, die leeft mt>t 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 sta
kingen verboden, zelfs die stakingen om sociale 
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en economische rechten, die de democratische 
rechtsstaat wel erkent. 
Om het eens duidelijk zeggen: de methode 
van de politieke stakin' wordt door hen ge
bruikt, die het 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 
verke,·en. En als dat eenmaal gelukt is, dan wor
den natuurlijk de rechten en vrijheden der min
derheden geannuleerd en wordt zelfs ieaere po
ging 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 -com
munistische partij te bevorderen. 

OVER ENKELE VERGISSINGEN. 

Het is· duidelijk, dat de communisten deze zaak 
in handen gehad hebben. W cliswaar schreven 
zij Maandagavond in "De Waarheid" zeer listig, 
dat :i:e 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 weer
klank.·· Men zou dus kunnen beweren, dat, terwijl 
"De Waarheid" nog irÎ het 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 Waar
heid" zal wel niet veroorzaakt zijn do.or gebrek 
aan contact tussen dt> krant en de partij. De fout 
zal wd zitten in de waarheidsliefde van "De 
Waarheid". En het feit, dat "De Waarheid" zelt 
nïet staakte, is dun)tt mij evenmin een vergissing 
geweest, al deed 't wat vreemd' aan. Het hoofd-
artikel· 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, de strijd 
"aanbond tegen de moffenterreur, heeft het niet 
,,genomen, dat �offenmethoden na de bevrij
,,ding opnieuw worden geïntroduceerd." 

Een leuk stukje propaganda. Willen de heren 
bedenken; dat toen de communisten van Amster
dam nog sympathiseerden met de dolkstoot van 
Rusland in de rug vap het geallieerde Bolen, 
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 communis
ti"sche partij, daar er toch een merkwaardige pa
rallel 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 hoofi:1: ,,Van en over anderen", Woens
dag 25 .September: 

"Daarmee zou een 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 volks
,,vertegenwoordigers noemen, zich bij deze stem
"ming niet overeenkomstig de wil van het volk 
, !;).ebben 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 gewe
ten (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 Ne
derland 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 ge
deelte der arbeiders wilde aan het werk gaan, 
maar het was een koud kunst je voor de posters 
om iedereen, die naar zijn werk wilde gaan, af 
te rossen en om de rijdendé trams te bekogelen. 
Het was daarom zo eenvoudig, omdat de Am
sterdamse politie zo uitermate correct bleef in 
haar optreden. 
En de soldaten? Er zijn er, die in de stakings
rellet jes 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 ga,1n, omdat ze 1oveel 
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 sol
daten 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 INTERP-�LLEREN. 
Nog enkele vragen -aan de communisten. 
Waarom doet U toch Uw uiterste best om de 
dictatuur van Soekarno en de terreur der extre
misten over de onmond.ige, machteloze Indone
siërs in stand te houden? (Wij kennen de opvat
ting van de commissie Koets, maar er staat he
laas te veel tegenover om die opvatting geloof
waardig te maken). 
Waarom vecht U voor de "vrijheid" der Indone
siërs, die het ontwikkelingsstadium der zelfstan
digheid volgens deskundigen nog in geen gene
ratie 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 dolkstoot ver9ordeeld, 
die Rusland in 1939 het geallieerde Polen toe
bracht? 
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 alle-en voor U zelf op te eisen en daarbij 
iedere eis om vrijheid en democratische rechten. 
van andersdenkenden te smoren, ja zelfs te straf
fen? Of is het een questie van interpretatie en 
verstaat Paul onder vrijheid, terreur en onder de
mocratie, de dictatuur van het communisme? 

DENK OM DE HOOFDZAKEN. 
We laten het hierbij, maar willen nog een op
merking maken. Sommige bladen hebben de sta
kers verweten, dat ze ten onrechte gestaakt had
den, omdat de soldaten niet naar Indië gaan voor 
een koloniale oorlog. We hebben bezwaar tegen 
deze argumentatie. Men kan het met het argu
JT1ent zelf eens zijn en zoals gezegd, heel Neder
land is het daarmee eens, maar het doet in dit 
verband niets ter zake. 
De jolitieke staking moet veroordeeld worden, 
omdat wij in een democratische staat andere mid
delen hebben dan terreur en intimidatie, om me
ningsverschillen te beslechten. 
Wij weigeren te wijken voor de methoden van 
iemand, die, nadat in een bespreking, na behoor
lijke uitwisseling der meningen, een conclusie is 
getrokken, zijn revolver trekt, omdat hij het met
de conclusie niet eens is en op deze wijze pro
beert zijn zin te krijgen. 

H. v. R.

W AllTE PAN HAl.1. Door ten abuis werden deze foto's van de oprichters CO PAN DEN BOSCH
van het 'JV.S. F. die hun leven gaven voor hun 
Stichtirtg niet geplaatst bij het arUl�e1 "Het Nalio-
naa1 St,unfonds" in "De Zwerver" No. 38. 
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EEN OER HOOFOSTIJKt<EN UIT: 

DEN VJJAND wrnrnsrMN-
.. 

Wist U dat er vóór de Voorloper 
op het Gedenkboek van de L.0.
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! 

GEVAARUJKE YOORUCHTIHG 
Onder de titel: De blinde Justitia, voelt de Gooi
en Eemlander van 12 September j.l. zich geroepen 
het op te nemen voor dr. H. M. Hirschfeld. Daar
mee begeeft dit dagblad zich op gevaarlijk ter
rein. 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 den
ken over dit volksgezegde, vroeg of laat zal ze 
toch de les van het spreekwoord ter harte moe
ten 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 ille
galiteit op minderwaardige wijze degradeert, is 
erger. En dit laatste raakt ons wèl. 
Het aanblijven van dr. Hirschfeld wordt toege
juicht en zijn handelingen als Secretaris-Generaal 
in bezettingstijd vergeleken met het verzetswerk. 
Wij citeren: 
En even verd�r wordt het nog erger, want daar 
wordt gezegd: 
Laat dit (n.l. de handelingen van dr. Hirschfeld. 
0.) 
Hiermee wordt het illegale werk regelrecht en 
onbewimpeld gedegradeerd. Ons verzet. wor�t sa
mengevat in dit woord: dradendoorkmppenJ. 
Dit is ergerlijk. De Gooi- e!l Eemlander lf�eft 
blijk van een bijziendheid, die nog . geva:1rh1ker 
is als de door haar gewraakte blmdhe1d van 
Vrouwe Justitia. De geestelijke achtergrond van 
het verzetswerk wordt volkomen over het hoofd 
gezien. De basis van de illegaliteit wordt verdoe
zeld. Dr. Hirschfeld wordt naast (of boven?) de 
rij van partisanen gezet! 
Dit kleinéren 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 schnJft gevaarhJk. ZtJ 
wil het Nederlandse volk verzoeken en de illega
liteit bagatelliseren tot een draadiesdoorkninnerij 
zontler meer. Deze mentaliteit zullen wij dienen 
te bestrijden, daar het 't wezen van het onder
grondse verzet verloochent. En juist de geest, 
waaruit de illegaliteit is ontstaan, mag niet vefA 
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 ac
tiviteit 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 den
nenbossen, zwaarder groen in de woes
tijn 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 vannaçht 
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 ...... De dunne ijslaag. die 
weer op de sneeuw vroor, is ·zeer scherp, 
wanrteer .ze afbreekt onder het strompe
len van naakte voeter\. 
Aan de paal gebonden staat een man, 
geheel naakt, · geheel naakt in de 
sneeuw ..... . 
Dit is George Kroonveldt, gevangen
nummer 12546 ...... 

Het was· _-eigenlijk de ·schuld,, ·van Castenraày ..... . 
Maar het deed et weinig meet toe, dacht hij ..... . 
Bovendien, .• wat· 'was . sthuld... Kroonveldt hàd er 
al zoveel gezien, éfie 'zonder een' aanwijsbare reden

. 

werden gestraft, dat het l1em · ëigei\lijk kdüd moest 
laten ..... . 
Maar wanneer Castenraay na· de Reveille 'hem ;1iet 
gevraagd had of hij helpen wou met het verbin
den van zijn vbeten ... , het was eigenlijk de schuld 
van Castenraay .. ,... . · 
"Ik word gek ... ", denkt George Kroonveldt, ,,als 
ik nog langer aan die Castenraay denk ...... " 
Het wondé,lijke· is, dat hij ondanks de kou, waar
aan hij hier, naakt aan een paal gebonden, is 
blootgeste'ld, 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 altes hem o!}tvallen is en hij naakt zal moeten 
vechten tegen .de verschrikking van een onbarm
hartige, zich langzaam invretende kou, klampt hij 
zich met een vreemde hardnekkigheid aan zijn ge
dachten vast en probeert zich, hoewel reeds wan
hopig, te redden in een soort autosuggestie. Mis
schien zal hij .de onvermijdelijke waanzin en de 
totale uitputting daardoor vóór blijvei:i. 
Het was eigenlijk de schuld van Castenraay ..... . 
Nu de eerste .;ingst _ niet meer zo voelbaar Ïs en 
hij zelfs hopen. durft dat ze hem nog zullen laten 
leven...... - hij is d.e eer�te niet die men zo be
handelt - 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 stra.f; beest
achtig en onmenselijk logisch he�rst 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 ogenb)ik 
vechten tegen een opkomende zwakte...... Niet 
denken...... niet aan denken ...... !" 
Hij redt zich opnieuw in de gedachte aan Casten
raay ...... 

Cas'tenraay...... de zwaar gebouwde, ·zenuwach
tige kolos Castenraay, die i.ets . kinderlijk ver
schrikts in zijn ogen had achter de bol-klinkende 
brilleglazen. Wanneer sloegen. ze zijn bril ook 
weer kapot ...... ? 
Of hàd 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 anderen; sommi-
gen keken belangstellend, de meesten schonken 
nauwelijks enige aandacht ..... . 
Er was iets l!lçhwekkénds en tegelijk zeer tragisch 
in de tegenstelling van dit krachtige lijf en de 
schichtig� zenuwachtigheid die al zijn bewegngen 
beheerste...... Hij had de spichtige Heinrichs met 
z'n eeuwig sarrend, ge!lleen lachje, met één slag 
tegqn de grond kunnen slaan...... hem al lo�ter 
door z'n gewicht kunnen verplettéren, maar 'hif 
vlooi voor hem', toen de lijzige, zoete, ietw�t 
kleverige stem een bevel gaf. 
,,Ze hadden 'voo.r he_m geen kamp nod_ig ge-
had ...... ", fluisterde Delorm, die juist de kàmer 
veegde, ,,hij is nou al tam ...... ". 

. . 

,,Die is in twee weken kapot ...... ", bromde Ho-
gen werf 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 .... . . 

1 

Hier i., een vruchtbaar geval van een vrucht van 
de bezettingsjaren. Wanneer U vruchten wilt 
v�rvocren, hebt U daarvoor een vervoe:rvergun" 
ning nodig. Dat is logisch. want anders zoudt 
U buikpijn krijgen ( van de: vruchten öf van de: 

boetes). Gesteld echter, dat U mijnhP:er "Het
loo'' 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. Du.s schrijft 
U. namens Uw mede�patiënten, naor een Veiling" 
vereniging. Die zegt: .. Niet 1 appeltje kr9gt U 
. ..... maar tien kisten (met appels)." Aan een 
veJ!ing. zo volgeladen ...... 
Maar nu moet U nog aao het Bedrijfsscha.p een 
vervoerbewijs vragen, Vragen staat vrij en U 
wacht vol dorst op Uw goudreinetjes. Die ko� 
men...... niet, want het heelt 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. Wan, 
neer U dan als herstellend KP-er appels van 
de: veiling wenst. schrijft U dan niet naar ee.n 
Bedrijlsschap. Dat maakt de appels onberelk, 
baar, de druiven zuur en U blijft met de ge
bakken peren zitten. 

PET. 

hij voelt het touw niet meer, waaraan hij gebon
den hangt.. . .'.. het is een stuk van zijn lichaam ... 
Alleen deze hoofdpijn, een stekende, gruwelijke 
zeerte tussen zijn ogen .... ,. Voorzichtig ..... . 
God ... _ ... ik ben al zo mO'! ...... hoe lang sta ik 
hier al.. .... ? Voorzichtig...... rondom zijn rech
tervoet moet de sneeuw toch al warm zijn...... het 
lichaam straalt warmte uit als resultaat van het 
verbrandingsproces...... moet je daar nou om la-
chen ...... !? 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 vm�r ...... de pijn is 
misschien beter dan de doffe gevoelloosheid ..... . 
Ik word gek van dit helse sneeuw-licht...... het 
dringt stekend door zijn trillend gesloten oog
leden. Ik word gek .... ,. 
Opzij is de grote toegangspoort tot het kamp ..... . 
het schrld'erhuisje 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 acpter 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 doet, het zou beter zijn als hij hem 
�ien kon.:.... kreeg hij een stbn\p · met een ge-
_weerkolf ...... geen woord, ..... alleen

. 
de slag, dle 

skchts een ogenblik gruwelijk pijn deed, mis
schien was het' nog meer de schrik. ..... ·daarna 
ging het over in een do'rfe �eerte in heel z'n rug ... 
Niet omkijken! Maar die Mof' ...... komt hij? ..•... 
zal hij weer slaan? Niet omkijken ...... Deed die 
stqmp nou zoveel zeer ... : .. Niet omkijken! 
Rondom .hem is de schittering van de zon óp de · 

�sqeeuw, het licht glinstert in ontelbare knstal-
. vlakjes ...... Als die wilde pijn tussen. zijn ogen er 
maar niet was ...... Hij telt de ruitjes van de eerste 
barak, :ian de dakgoot hangen jrillige 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 diesem Lager, ja .. , 
ach, mein lieber Herr Kronfeldt...... sie wissen ja 
doch selbst.. .. . . Sie sind doch ein vernünftiger 
Mensch ...... aber wir geben ihnen ...... seien Sie 

, 
troh, mein Heber Herr Kronfeldt...... wir ge ben 
ihnen Ge_legenheit Pünktlichkeit zu lemen ...... ". 
0, en niets te kunnen doen, zich niet te kunnen 
verweren tegen deze stem, zich niet om te kuru1en 
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 opge
trokken, aarzelende blote voeten door de sneeuw 
liep...... en oh, die stem, die stem van Heinrichs 
steeds maar doorpratend, steeds zo zoet vriend el ijk 
in zijn rug ...... Niet omkijken ...... ! Anders weer 
een stomp! - totdat . hij met een grijnzend on
schuldig: ,, Viel vergnügen Herr Kronfeldt" weg-
ging ...... Niet huilen nou ...... niet huilen ...... het 
i_s 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 ka
ken zijn zo strak getrokken in de vrieswind dat 
ze misschien zullen openspringen als men ze aan
raakt...... de ziltigheid van zijn tranen bijt in 
zijn gebarsten 'onderlp...... Niet huilen...... riie't 
huilen...... denk aan Castenraay ..... . 

(Slot vo}&t). 



EEKBUIS 

Mijne Heren, 

Met tegenzin begin ik deze brief, omdat schrij
ven mijn werk niet is. Maar het s.uk in uw 
bbd van 17 Aug. nr 25 van Prof Pompe, 
dw.ngt er mij toe om enke;e opmerkingen te 
maken. 
Over het algemeen ben ik het wel aardig eens 
met Prof. Pompe, wat be.reft h!t eerste ge
deelte van zijn s,uk. Ook wanneer hij schrijft: 
"Een fout lijkt mij wel, dat de berechting der 
gevallen zo langzaam gegaan is ...... ". 
En wanneer hij verder schrijft: ,,Dat de amb
telijke zuivering d,t jaàr een einde neemt, is 
omwille van h.:!t landsbelang strikt noodzake
lijk", Reloof ik dat ook we, Maar ik ben het 
niet met hem eens. w;mncer hij de loslating 
van de bekende 45 000 op 1 Oc ob�r wil ver
dedigen. Ook niet wanneer hij dat wil doen 
met op ons Christelijk gemoed te werken. Ik 
m�en zelf�, dat dit met Christelijkhe'd nie:s te 
maken heeft. Het doet mij aan, . Is sentimen
teel Rebazel. Trouwens al dat schrijven in de 
versch'Ilende bladen over di! loslating van de 
45.000 ben ik al beu 
Ik voel het zo aan: onze regering haalt een 
bak uit, waarvan ze z. lf wel weet, ,,het is 
mis" En ze zit in sp ,nn'ng, hoe of dit s!raks 
zal komen. Daarom wordt er nu gewerkt, om 
schrijvers te vinden, die de goei gemeente zoet 
moet houden en bereidwillig moet maken, om 
toch vooral straks, wanneer ze die losgelaten 
NSB Landwachters en SS-mannen enz. te· 
gen komt hun handen : huis zullen houden, en 
zullen zeggen: ,Dag, lieve jongens. zijn jullie 
daar wrer, blij, dat we juffie weer zien, waar
mee kunnen we jullöe van dienst zijn?" En 
hiervoor voel ik niets, want men maakt mij nizt 
wijs, dat die 45 000 atlemaal , l:ch•e gevallen" 
zijn. Maar wanneer er werkelijk 45 000 ge
vangenen straks naar huis gestuurd zullen 
worden, dan zijn daar meest "zware jongensH 

mij. En dat is mijn bezwaar Ik ben er wel 
voor, dat er maatregelen genomen wordel) om 
de b�cchting wat vlugg•r te laten gesch:eden. 
Maar ik ben er tegen, dat men :z:e zo maar los
laat. Want dat is geen berech•ing meer. En 
wanneer er dan ,fouten" gemaakt worden, dan 
zijn die in de eerste plaats daarvoor verant-

- woordelijk, d'e de gelegenheid sch ·ppen om
"foute'l" te m:i ken
En wann�er dan Prof. Pompe s�rijft: .,Het
NederL:mdse volk heeft een uiterst gevoelige
zin voor rechtvaardigheid", komt alles w.H in
mij is, op tegen zulke maatregelen, d:e 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 g!vochten
tegen de Russen is veroordeeld tot 12 jaar
Rijkswerkinrichting en levenslang vervallen van
het kiesrecht.
Een andere jongen, die eveneens aan het Oost
front vocht, is nu pas gearresteerd; gezien de
uiterst langzame berechting in ons l.md. komt
deze zaak niet voor Octobcr voor. ,,Vriznd
jes" ,zijn nu al bezig dezen jongen man los te
krijgen. wat straks met Octoher vast gelukt.
De rechtspraak laat ik aan de rechters over,
maar we kunnen stra-ks dit const,teren, dat,
wiens zaak het laa'.st behandeld of het langst
uigesteld is, er het beste van af komt
Dit is geen recht, en daar komt ons l"f'chtsge
voel tegen op. 'Misschien wil men mij toe
voegen: .di-�elijke gevallen worden straks
achterha�ld" Och, laten we ons toch niets wijs
maken Wanneer men ze nu loslaat, om er
maar af te wezen, dan beg'nt men d:iar s•raks
niet wrer mee. Los is los, zo zie ik h't En dit
geeft een vreselijke onrechtvaardigheid en een
gevoel van wrevel en vcrb'tt�ring En d:10 moet
men niet tnch·en met een scn•imenteel ge
bazel over bannhartigheid het recht proberen
te verdoezelen Maar dan vraag ik, eerst rech't
dan barmhartigheid.
Toen ik een gevangen SS-man de ijzeren staaf
toonde, waannee hij mijn k,m�raad had ver
moord. was ik in staat om .met diezelfd! 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 d" overheid Gods dienaresse is, en het
zwaard niet te vergeefs draagt.
Maar wanneer de Overheid nu niet doet wat
des Overhe'ds is, en deze dien SS-man straks
zo maar loslaat, dan hoop ik, dat îk hem niet
tegenk�.

. , 

Nu kom ik niet op de s:raf. die opgelrgd 
wordt, dat laat ik aan de rcch· ers over Maar 
ik kom er tegen op, wanneer men helemaal 
geen straf geeft en dergelijke mensen zo maar 
loslaat. Da: ze zo lang vas,gezetcn h bben is 
geen straf, maar bescherm·ng En worden ze 
berech en vrijg�sproken omd:it er bijv. voor 
den rechter geen voldoende bewijzen zijn. dan 
hebh · ons h c bij ne�r te leggen, 1 valt 
het soms moeilijk Maar dan is er recht ge
sproken. 
Wanneer ech'er zo ma,r 45 000 losgelaten 
worden, gaat dit tegen alle rechtsgevoel in. 
Ik kom natuurlijk niet op tegen w•·rkelijk lichte 
gevallen. Maar we hebben er recht op, om te 
weten wal onder een l'cht Reval ·word: gc
rC'l ., pel ' , , ., cf,n nie< schennen met cij· 
fers van 45 000 M�ar hat ml'n namen noemen 
en laat men lijsten bekend maken en laat men 
dan die lichte gevallen door ,.Sn'I Rech·" be
rechten. Maar laat men ze berechten En dan 
ben ik het met Prof. Pompe eens. dan eist 
h·• Chris·endom )il'fde voor den medemens. En 
dal'! moet men n·et doen, n�t als die kleerm,ker 
d'e om �<'n knech v�rlegen z"1t rn M ontsla
gen NSB er als knecht kon krijgen d�z� niet 
wou h-bbC'n N�en w::mnecr iemand zijn s�raf, 
waarvoor hij veroord e!d was, heeft uitgezeten, 
dus het recht zijn loop hreft gehad. d:in moe
ten wij zo iemand weer in de sam1:nl1>v'n't op
nemrn. dan geld het voor mij; cH� zijn zonde 
belijd• en bat d:en zal b:innh::irtigheid ge-

. sch:eden Maar eerst recht en dan barmhartig-
heid. KUIPER. 

Noot van de Redactie. 

Voor de beantwoord'ng van deze brief zouden 
wij kunnen verwijzen naar ons. artikel over 
vrijlating en berechting. Wij willen echter nog 
opmerken, dat h<'t z ker niet de bedoeling 
van Prof. Pompe Is u�weest om het recht ten 
koste van de b�nnhartigheid op te offeren. 
Wanneer hij op het laatste meer de nadruk 
gelegd h eft en daarbij uitQÏng van de ge
geven si·uatie en de getallen, die officie� ge· 
noemd zijn, dan was dat met name omdat 
onder oud-'1legale werkers naar de ;mdere 
zijde C'en eenzijcl ghc;d lx-staat, n:imelijk een 
eenzijdige nadruk op de berechting 
Waar de schrijvrr n l. niet aari toe komt is 
de oplossing van het probleem om recht en 
bannhartigh�'d hc,cl,• -01 hun recht te laten 
komen. hlcreen zal het met de stelling yan 
het probleem door hem gegeven over het al
gemeen wel eens willen zijn. Het g:iat echter 
om de. 9plossing ervan. 

HET IS (SLE< HTS) EEN 
u UtHT-GEVAl .. , t'\AAR ••• 
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ONS PRESTIGE Ki 
D

E kortstondige strijd op 
Java tegen de Japanners, 
hoe. dapper ook veelal in- f()._. A -· _ IJLZ. ,
divldueel van onze zijde v.,. .. � � 

gevoerd, heeft een gevoelig 
prestlge-vellies betekend voor Ne
derland, schrijft P. in de "Bran
ding"_ De Indonesiër, die de op
offeringen van . onze vloot en 
luchtmacht niet gezien heeft, die 
het heroïeke po;l ieke ,.rspel 
van Tjarda niet voldoende begreep, 
noch diens verheven houding zijn 
ambtenaren te bevelen - wat er 
octk komen zou - op hun pos en 
te blijven in het belang van de 
Indonesische bevolking, zag ussen 
1 en 8 Maart 1942 vluch'ende Ne-

. derlandse solda en. Nadrukkelijk 
· vooropgesteld, dat het in het ge
heel niet de schuld was van deze
troepen zelf. dat zij moesten

· vluch en, kon dit treurige beeld
niet anders dan een ongunstig
psychologisch effect hebben.
Het spectaculaire werkt nu een
maal primair: de Nederlandse
Vader stortte van zijn voe:s'tuk,
hij faalde, volstrekt.
Psychologen schrijven daaraan
een groot deel van de latere moel.
lijkheden toe. Stellig kan men
aannemen. dat de vernederingen
- om het nog maar zacht uit te
drukken - waaraan de Europea.
nen binnen en bulten de kampen,
ook van Indonesische zijde z)jn
blootgesteld, voor een goed deel 

aan deze . zielkundige werking 
toegeschreven kunnen worden. 
Toch, ondanks dl pres ige-verlies 
voor de Nederlanders als totali
teit, Is het individuele overwicht, 
dat aan enkele Nederlanders van 
nature eigen' was, nimmer verloren 
gegaan. 

ONZE e.c. CAF HET VOOBBEELD. 
Tjarda verkoos het lot te delen van 
het volk. waarvoor bij een werke
lijke vader was geworden. Tjarda, 
nier populair bij zijn landgenoten, 
wèl en !en zeers:e geapprecieerd 
ln het Oos'en; Tjarda, de "indlani
sa .or", die doelbeîfust en conse
quent volgens reeds geschets!e 
s!aatkundige lijnen den Indoneslêr 
naar de plaats voerde, daar deze 
ééns moest komen: TJarda, de land. 
voogd, die den eersten inheemsen 
Burgemeester benoemde (den 
eers en zelfs in de residentie Bui
tenzorg), die de Oosterse Radio
Omroep aftrok van de Westerse 
Nirom en die te verzorgen gaf aan 
een federatiè van Oosterse om
roepverenigingen: Tjarda, die 
daarom bij de reactlonnairen van 
zijn omgeving zeker niet geliefd 
was. 
Tjarda s'.elde zich vrijwillig In 
Japanse gevangenschap, met zijn 
echtgenote, die hij als voorbeeld 

• voor al ziln ambtenaren bij zijn
evacuatie naar Bandoeng achter
liet te Batavia: Tjarda werd Ja- J,1·Overgenomen ,/ 

1 
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lEEG EEN GEVOE�P�:� KNAK 
·<ien.euud 5jawa 6hef, op, ,zijn peut.

lto.g. mannen ,iijli.

:Nieuwe Courant dd. 18 ]t<mi 1946, Soeraba;a. 

p ns ae an· in de s rafgevan· 
genis "Soekamisk!n" te Bandoeng. 
Hoe haatte de Japanner dezen 
rr:ensl Hoe haaue hij dezen supe
rieuren blanke, die het bestaan 
had zonder macht kracht te to
nen, die zelfs bij capitulatie-be
sprekingen eigenlijk als bul, 
tens•aander, immers generaal Ter 
Poor·en was legercommandant -
den Jap nog weerstreefde. Hoe 
haa'te hij dezen Nederlander, die 
meer dan een landvoogd, een 
onderkoning was geweest. 
Het Japanse volk schermt altijd 
met een woord, een begrip, dat 
echt iypisch Japans ls: bushldo. 
ridderlijk eergevoel, edelmoedig. 
heid, maar eigenlijk onvertaal. 
baar, omdat het alleen maar Ja. 
pans is. 
Tjarda van Starkenbo�gh Stachou
wvir beeft van deze "bur,hldo" 
nlm�•.H' iets ondervonden. Trou. 
wens hij zou haar geweigerd heb. 

• ben, zoals ook Mevrouw Tjarda
deed in Batavia, toen de Japanner
haar facllitei •en aanbood en zil
verkoos als iedere andere vrouw
een kamp binnen te gaan.

HET lnG'!REMOti;N VAN TJARDA.

Tjarda werd vervoerd van "Soe
kamh1ldn" waar hij talloH verne
derincen had ondergaan, naar het
station te Bandoeng. Van daaruit
zou hij naar Bata,ria vertrekken
om daarna afgevoerd te worden
but>eni:londs voor een 'onbekende
be11'emmlng.
Op Pen opèn vrachtauto rlJdt de
Jap hem naar het station. De On.
derkonlng. . . . het schuim van
Bandoengs ackterbuur'en Is ver.
:mme!d. ne Japanse propaganda
r\lenst heeft zijn werk goed ge.
daan. Het ergste tuig is bijeen bij
het station voor een demonstra.
tie .... 
""'arda vP.rlnat de wagen. Hij loopt 
naar de inaang. 
k1panse spleetogen twinkelen van 
verwach'!ng. Wat een kiflcspel zal 
dit worden .... 1 Nederlandse poli
' iPmensen, nog in dienst voor de 
bewaring der orde, staren verblt
•0rd voor :dch ult. Zij vrezen ...• 
!Doch hun vrees is ongegrond .... 
Geen kree• stlJgt uit de menigte, 
"een hcmri strekt zich uit naar een 
steen. Tlarda schrijdt voort.. . . en, 
als gebiolol"Jeerd, hurkt de menig-
e neer, h•1rkt dit schuim van 

llandoeng op de grond als spon. 
"'an, on('f"Wild, eerbiedig hulde. 

, he'oon Jegens een man, die toch 
Onderkoning gebleven is. 
Onderkoning, ondanks zijn ver
fomfaaide kleding, ondanks de 
ziekelijke kleur van zijn gelaat, 
ondanks de val van zijn voet
stuk .... 
Deze man is thans ambassadeur 
van Nederland in Frankrijk, - niet 
Gouverneur-Generaal van Neder
lands-Indië ..•. 

- l 

CONTACTCOl'\MI SS IE 

EN ( DUTft DRENTE )' -

BovcnstaAnd opschrift zal voor ve1�n een bekende klank 
hebben. Zij. die gediend hebben bij de Be Comp. Gezags· 
troepen (distri::t Drente) weten dat Hou en Trou het devies 
is grwrcst van de Comp.. welke op 8 Aug. j.l, ontbon-
den i�. ., 
Oorspronkelijk was de Comp. de h: Comp. Stoottroepen. 
Groningen. welke gelijktijdig mt:t de bevrijding van de:e 
stad g�formeerd werd en geheel was samengesteld uit me" 
gale werkers. en onderduikers. 
Ook h zij enige tijd ingedeeld geweest bij het 2e Can. 
legnkorps. Later ging de Comp. over naar het M.G. en 
heette toen 1 e Mil. Gezagscomp., terwijl '1 maanden 1ater 
de Comp. in zijn geheel overging naa� de Gezagstroepen 
(1 Nov. 1945). 
Het spreekt var.zelf, dat toen de Comp. opgeheven werd. 
zij niet uit dezelfde personen bestond als bij de oprkhtfng 
ervan. . 

· Tijdens hanr bestaan keerden ven("httidcne leden naar hun 
burgerwukkring terug, anderen werden muu elders over
gep'aat�t en ook vtrtrokken enigen n11ar Indië, Een vaste 
groep. die we :oudtn kunnen "noemen de ,.kern'" beeft dus 
heel het lief en leed v•n de Comp. meegemaakt. 
Het w�s uhter nfd alleen deze .. knn" die op de laatste 
dag op de a-ppHplaat5 stond aangetreden, mllar een vol
tal1i!l'e Comp., want stf'eds wercfon opengevallen plaatsen 
dire�t nr,nieuw heze:t. daar er altijd grote animo geweest il 
bij de Comp, te worden Ingelijfd. 
Tban<, nu de Comp uit elkaar gegaan Is. blijkt dat tt 
onder velen een hechte vriend5("haipshand is. ontstaan en 
verscheidene oud-leden hc.-bben de behoefte: ptvoetd om op 
enjger1ei wijze: conta('.t te houden met t1ka:-r. Men wit t1kanr 
nog wel eens een lc.etr :fen. eens frt, van elkander hortn. 
Eén en ander hteh tengtvo1ge gehad, dat er thans ten 
commissie in het leven Is geroepen, welkt ten doel heeft te 
trachten steeds enige vnc:Hng tt boudr.n md c:lk;u1r, op ht
pllalde tijden een bijeenkomst (re:unid te c;,rrr;1niStre.n en 
( zo nodiq) ook op andere wijlf iedcr ... n behulpzaam te 
zijn. dft in motiliflc.ht:.den vtrketrt en tlch daartoe tot de 
coraw,.îPir richten kan. 
Wij b,bben zoveel mogelijk alle oud-leden md een rondsrbrq. 
ven vr1tt dit dne1 in krnnb gesteld maar...... on.1 ontbreken. 
nog enkele 11drunn. Zljn er dus Qndtr dt lettf5 die tot de 
Comp. brbootd hchh•n en geen ktnnf• h,bben p•kr•gea vaft 
dit plan, meld zulks dan even aan hirt Knetari;,at ( zit 
boven) en de rtst komt vanttlf fa orde. Het ligt In de be. 
doelfnq door middel vllln du:e rubriek. welke :ovttl mnqe
lijk i<dtre 1'f d•g•n ul worden opoenomrn. het ,cbriftelijk 
contac:t te bew11nn. Oft k1ln natuurlijlc alleen s\Jllgen wan
n«r z.oved mogelijk: oud-leden zkb .;1.:;:i:n�luitcft. Mnar daar 
rd:en�n we dan ook op. Zij. die In de bur11uwerkkrlng te• 
ruQ zij,,, 1ij die nJl\11r dders in drn lande zijn ovtrSJt.plaatst. 
,Ij die In lndif dit onder ogm krijgen, wij rekenen np U. 

H.O. 
DB COMPAGNIE GAAT UITBBNI 

Voor hrt !natst 1tun we samen op de app,lplaats. Mlfn 
Compannit: rn flc.. De kern HV�n heh ik nu Rnduh1'1f Jaar 
bij me grhad en zoekend kijk ik· de lange rij bekende ge• 
,ichten langa om, als het Jca11, dit laatste beeld vast te leg• 

l!i
e

e�· sd,ijnt me ondenkbaar, dat .dit de· !,,abt• her is. xe 1ij11 
vergrorid gM'!'laakt met mijn lf'Vf:D. hrt enuvere:11de 1evta 
van na c!e bevrijdinsr rnet a1 de oastuhrloe ontladfnne-n van 
het opqekropte van de buette tlfd en al ;fjn dc,11lu•it!, ..... 
Mijn jonçien1. heus geen brave Hendrik1ten. m11ar Holland
se jonoens mC!i 111 hun goede- en kwade: e.igenscbappitn flinke 
aoldat�n. w11ar Ie op aan kunt en \1(aarop ik trots ben ben 
te mogen commandtrC'n, . 
De la�t�te melding. Het Is geen militair githee:1 meer, voor 
een grnot çedeelte: st11an ie al in burger. Manr fk tie al" 
leen de oe:ir)'tcn vryor mt: en daarin zit df' w!l om mJf tot 
het h1at,t te tonen dat :e soldaat zijn e.n blijva. 
Op de p'aats ...... ru•tl Ik "1 let• m<>et,n nggcn. Het ul 
kort moctf"n :ifn, ik wil nfet sen timen ttel worden en bJjt 
mijn wnord,n af. maar leder woord met moeite. 
Ik wil hen bedanken voor alles wat zil gedaan h,bben. voor 
bun onofff'rh�en tn daarmee trarbten weg te vagtn het 
wanhoÎ,ig, Jd,e dat hun enthnusf�sme voor niets was CD het 
Vadcrl.tnd daAr1'n geen btb<'lefte b,,ft gehad. 
De woorden komen en in mij voel ik mijn grote genegen
heid en grote dankbaarheid voor deze troep. V?or mijn 
jongens. 
Wat zijn woorden en wat betekenen ze7 Wij bearijpen el· 
kaar en in hun handdrukken vor:1 ik de geut Vlln het on
veruttelijkc. ..K11pftcfn. at, hd tand ons wctr nodig 
heeft ...... , wij blijvrn so!daat"". 
Zo ga,in :e. naar Oost en W r,d. na3r Noord en Zuid, 
naar h"t tuivc-re. dat ze verwacht hadden: maar toch soJ
gedesillu"inneerd en ontnu"hterd. met een h.l\rt vol heimwee 
daten. dir- bun pli,..ht krnnen en te 1111en tijde dfenen wil
len hun Vorstin hun Volk. hun V•derland. 
Met zu1kr kerels arhtcr ikh heelt Nederland nog toekomst 
en ik t•:v·ht hrt htn"uwf'nd """rl1t ... ,,e V'::a " me rof te !1"hud ... 
den. Een nieuwe troep wacht me, maar mijn hart la 
zwaar...... C, C. 

BETER LAAT DAN NOOIT. 

Wij ontvingen btricht. dat een ieder, die nog geld tegoed 
heeft van de· eerste week van Aug ... dit geld binnenkort 
toege:onclen krijs,t. 
De oorz:1111'\k v.in hd langt wegblijven van dit geld houdt 
verband md de ondertekening in Den Ha.tg van. het Klc" 
dingsvcrmissingsrnpport Amsterdam. Er zijn goede gron" 
den om aan te nemen dat dit rapport spoedig afgewerkt i1 
en dan kao met het nazenden der gelden be:gonnen wor" 
den. 
Naar aan1ri-iing van dit berir"ht wil ik �v,n opmc:rlc,n. dat 
we tha!'ls ruim 6 weken in de burgcrml'latschappij terug zijn. 
En nog h�bben w, geen c,n t gezien van het ons toekomen
de salaris. A1s je in de burge-rmaatsch:-ppij Je betrekking 
verlaat, krijg je tegelijkertijd tot op de la•t<te dag uitbe. 
taald/ MFtar enfin. we zij11 in ons mi1it:iire hcstnan al zo 
dikwij1s ontnuchterd, dat Cit er nog wel bij kan. D'cn Haag 
werkt altijd erg vlug, dat wet,n we. 
En ove:r 6 weken zullen we nog: wel evtn ver zijn. Maar 
wc zijn gerustgesteld, als het ondcrtekr-nd is, kosnt het 
hoor. Dan krijg Je het geld waar notabene niemand an" 
ders r.e'ht o� heeft, don je zelf. Maar enfin beter laat dan 
nooit. Of de beren. die deze prarhtipe regeling in het leven 
hebben geroepen ook zolang wachten met bun tractement, 
totdat het rapport ondertekend Is. ben ik niet te weten 
kunnen komen. J. W • 

.Alle correspondentie betreffende den rubriek en ons wuk 
t.t. dcbtt.n aan het secretariaat. 

•
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OEFENING 

Toch hadden we er 'n dollar voor over als van
daag die boot voor Port Dickson lag om ons over 
fe zetten naar de andere kant van de Straat. 
Vanaf de trans van de verlaten vuurtoren op de 
kaap zien wc de rand va!}. 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. Allan
brooke, Mountbatten, van Mook en Helfrich, zij 
moesten toch weten hoe of wat. En na hun sa
mCilllpraak moesten we toch horen: zus of zo. 
Niks. Stilte. Als in de komkommertijd. Intussen 
intten nog steeds Europeanen gevangen. Intussen 
wordt er gedebatteerd in Tweede Ké!me,r en La
gerhuis. Intussen worden blanke vrouwen opge.
liangen .aan een boom. Intussen lezen we klakke
loos gezwam in Nederlandse bladen. Intussen. 
gaan Australische troepen van Lombok naar Bali 
over. Intussen lijdt Java hongersnood. Intussen 
on·dervinden wij hoe nuttig onze "retraite" is. 
Deze training op deze plaats in deze natuur, ja, 
Wl] zouden als krabbelaars op het ijs hebben ge
staan, 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 spe
len Ycrgeleken bij de sluip jacht die ons morgen 
wellicht wacht. 
OefeJ1.ing. Nu komt de praktijk van verkennen en 
patrouilleren, van melden en seinen, van kaartl
en ko�paslezèn, van besluiping en aanval, van 
richt- en vuurbevel, 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 ónver
wachte actie de waarde van paraatheid en over
leg, van vertrouwen en leiding. Nu hebben we 
geen parade nodig of praterij om mooier te schij
nen dan we zijn. Nu is het de daad waar we 
mee vallen of staan. 
'Fenue: 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 mar
cheren langs de weg. Het gevaar is dus nog ver. 
Nauwelijks twee pelotons. Want de koks en rle 
kamerwachten vielen af, en dan de glibbers die 
vanochtend zo schijnheilig keken bij den dokter, 
dat die gozer zich t6ch verneuken liet en een 
briefje gaf: lichte dienst. 0 Madelein, o Made
lein. Nee, er mag niet gezongen worden. Peleton .... 
.... halt! Eén-twéé. Daar staan we. Rust. Ga maar 
liggen. 0. 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 pólshorloges 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 an
dere kant. Eén voor één, achter elkaar. Die over-· 
gang 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 
hout je pioniert. Trouwens, wat is er over? De· 
kop van de colonne verdwijnt in het groen. Twee1 drie man v6ór je draaien in de struiken, :i;elt

. moet je opletten voor elke tak en iedere kuil, en 
'wat er achter je komt. ... Pas op, dat greppeltje. 
Verrek, die doorn. - 't Lijkent me 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 ,
h.em uit", lees je in de boeken. Nou, dat is waar. 
Toch is er geen :i:on meer te zien. Stammen in alle 
maten, waar je boogjes om maakt. En boven je 

DOOR JOT POLMAN 
hoofd is het een groene druipsteengrot. Zonsver
duistering, zo raar is het licht. Uit de schemer 
slieren droge slingers zoals je de verwoeste dra
den zag achter het Duitse front. Uit een verbleek
te stro_nk zwiert een lianentros. Zo liep op de
plaat "10 dat oude prentenboek Klein Duimpje
met �tJn zeven broertjes in het bos. Je wordt uit
g�lachen d?_or het onafgebroken: k joe-k joe-kjoe
kJoe, en bg het voortdurende vrie-vrie-vrie om 
je heen wordt een polderjongen nerveus als een 
pincert je. We schieten geen flikker op. Daarvóór 
moeten ze kappen bij elke stap. Dan schuiven 
we weer wat op. Wat is hiey? Kijk de luit daar 
staan tot aan het middel grijs van de modder. 
0, 'n beek. Je zag hem niet eens in al dat groen. 
Daar gaan �r twee doorheen, armen hoog, ge
weer 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 hinder
nissen in Holland maar visnet jes bij. Nieuwe or
der: wapen scherp. We naderen zeker. Ja, 't 
wordt al minder dicht. Hier is het open,. Alang
alang met wat opgeschoten struiken. De sergeant 
stopt. Dekkep.. Daar liggen we. De luit is met 

. de andere sectie verder. De rest is achtergeble
ven. Nou tabé dan. Wat? Wordt er. v.erkend? 
Oké, dan liggen we wel plat. Hoe lang? Mis
schien 'n kwartier, óf 'n middag. Moeten we 
sluipen? Tot aan de dode rubberboom? En dan? 
0, nou horen we eindelijk wat: 'n huis, rampok
kers, omsingeling, overval.. Toe dan maar. Je 
komt nog beter vooruit op je buik door de alang
alang dan rechtop door de jungle. Alleen maar 
saai dat er· niks gebeurt.· Er schijnt geen wacht 
doór 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 ·geerr hon
derd meter achter de la!l,tste 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 handt 
de adem in. Ver weg, in een andere wereld hoor 
je misschien het zoemen van een motor op een 
weg. Soms schuift Kees, of ritselt het even ach
ter je. Zoo lig je maar te liggen. · 

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, hub, 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 ie
roep, ver achter het huis? Is er iets ontdekt?
Wordt er gevochten? Moeten we nu .... ? De ser
ge_ant 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 
ande_re plaats naar de weg. Afgelopen? En wij? 
En het huis? Afleidingsmanoeuvre? Er wordt ge
floten. De sergeant staat op. Ja, verzamelen. De 
oefening is uitgegaan als 'n oliepit. 
Maar wat je nou in het daglicht ziet, die mod
derfiguren, weekdieren uit ,het moeras. Sodejèn, 

• zegt een Hollander, we staan er lekker op met 
zo'n laaggie lak. - Nónded juu, repeteert de 
Maastrichtenaar. Ik heb 't altijd wel gezegd: ze 
trokken jou uit de klei. Zo s jokken we naar de 
'"'.eg en naar d_e ,troep. Het is er of de bioscoop 
mtgaat. En wat n modderpret! - zo, ouwe oli
fant, waar is je slurf? - Kijk die krokodillen·
kluiven van de Witte. Z.elfs de officieren zijn
gekreukeld. Ze zitten na te kaarten en gev<;_n- el
kaar de schuld. - Toen jouw post tnijn sergeaqt
aanhield, riep hij: - Schavuit,. en die serge_ant 
op de kast: - Weet je wel ·t.çgen wie je ?t hebtl 
De stakker kende het wachtwoord, niet. En dan
de twee die elkaar irl de alang-alang zàgèn: -
Waar hoor .jij bij? - Bij de rampok:kers, en jij? 
- Bij de �'verval. En toen namen ze elkaar ge
vangen. Bij de officieren ging dat niet zo gemoe• 
delijk: - Niet weglopen daar, scharde een stem
toen de omsingelende ploeg den uitbrekenden vij�
and 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. Fei
telijk zijn we allemaal uitgemoord. Daarom mar
cheren we lustig naar huis . .,En toen dat zó niet 
langer kon ... . " Moèten we dan niet naar Bata
via? .... ,.It is reported that the Dutch are not 
willing or not permittcd to do anything", vertelt 
Seac�news van vandaag. Ja, ja. Wereldgeschiede
nis negentienhonderdvijfenveertig! 
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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, krul
le.ndhaar. '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 máakt hij 
eens een ernstige val, waardoor het met zijn been helemaal 
mis gaat, 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 oorlogs
tijd en het blijkt niet mogelijk een pas te krijgen. Dan aan
vaardt 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 2)/i jaar als moeder reeds in het we
duwenkleed 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 J au. Als moeder hem des 
morgens uit z'n bedje helpt zegt ze teder tot hem: ,,Moed.er 
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 bij 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 onbe
roerd laten. 
Als Jan de Mattheusschool met loffelijk �ntslag 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 1-lendrikx be
schaamt 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 
inkoment je, de verdienste van de oudste dochter. Ze heeft er 
alles op gezet h.-ar 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 
en zonder inkomen" wordt ook Jan's deel, In de aanvang sol
liciteert 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 bierkaái, wat je ook 
onderneemt. Dikwijls zit hij aan tafel m�t 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 levensscheep je voorkomt. Hij laat haar zor
gen en sloven. Die zorg is haar nooit teveel. En al ziet ze 
heel goed, dat het met Jan nie't goed gaat, ze laat nooit af . 
kleine vreugden te bedenken, die zijn leven kunnen veraan
genamen. Maar, ze doet meer. Hij moet en zal zijn plaats als 
ohderwijzer hebben. Jan is volontair aan de· openbare school 
in Venlo en er kómt 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,an een benoemin, door de 
Gemeenteraad heel wat Yooraf gaat. 

• 

• 
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Ze s jouwt 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 rij hen 
het hoofd niet zoude breken". 
Er is veel beweging en ·veel herrie rond de 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 hervon
den. Er komt weer veerkracht in z'n tred; hij heeft plezier în 
het leven, durft het aan te zien en aan te vatten. De Lim
burgse vlaaikes, die moeder voor hem bakt smaken hem weer 
en hij smult als geen ander wanneer mam een smakelijke 
schuimomelet voor hem klaarmaakt, waarvin 'zij alleen het 
geheim kent. 
Er zijn geen dankbaarder en gelukkiger mensen dan Jan Hen
drikx 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 "glim
ogen" 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 vogende morgen is de ziekte voorbij, maar in z'n ogen 
brandt het licht anders dan gisteren en eergisteren. De Duit
se 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 wift wat van hem geëist zou worden. ln 
vijf jaren zal een nieuw leger leformeerd moeten worden, 
een leger, waarin iedere man eri> iedere vrouw zal weten 
waar het om gaat en waar het op staat. In dat leger· zal Jan 
Hendrikx een der groten zijn. 
lan 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 moe
der. . . . dat vaderfand, 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 va
derland, 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 ge
slaafd, heb je• je laatste krachten verbruikt, heb je jezelf 
voedsel, kleding en .rust onthouden, je uiteindelijk je bloe<i 
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. Daar
om 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 ui� z'n leven bande en 
futloos zichzelf liet leven? -
Een zuiveren mens heeft God Limburg in jouw gegeven. De 
Patrones der Limburgse onderduikers, Onzè 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 dienst
knecht met een open oog, een helder verstand en ontembare 
moed. .. AD. 

' 
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·t 100.000.- PER WEEK
Honderdduizend 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 miHioenen zijn, staat
als een paal boven water. En dat tegen een
koers, die schommelt tussen 38 en 44, wat wil
zeg"en, dat voor een bankbiljet van J 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 devie"en nodig hebben
en in het algemeen wel bereid zich bepaalde
artikelen te ontzeggen, omdat het voldoende ge
disciplineerd is om te beseffen, dat we moeten
exporteren om staande te blijven, maar er is een
kleine categorie, n.l. 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 patient, 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 confrole zo
intensief te maken, dat zelfs geen bankbil jetten
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 uitenland 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 ge
legenheid te geven ons berooide vaderland nog
verder te verarmen. JOOP.

WIST U DAT .... ? 
.... een generaal van de Airborne-divisie, kort 

vóór de luchtlanding bij Arnhem, op een Jid
dadigheidsbazar in Engeland van een "waar
zegster" 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 
't plafond 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 bézettingstijd aan on-vaderlands
lievende of collaboraterende feiten te hebben 
schuldig gemaakt .... 
.... wij in V.N. lazen, dat ter gelegenheid van 
Prinsjespag een onderscheiding is uitgereikt aan 
iemand die lid van de Kultuurkamer is geweest? 
.... er op de Amst�rdamse straatweg tussen Zui
len en Maarssen een herinneringskruis is geplaatst. 
ter nagedachtenis van op die plaats gevallen KP
rs, getroffen door een vliegeraanval op eeµ auto, 
geladen met munitie .... 
.... hierbij een bord was aangebracht met de na
men der gevallenen .... 
• . , . dit bord deze maand plotseling was verdwe
nen, en onlangs weer werd teruggevonden in het
Merwedekanaal op de hoogte van ·Maarssen .... 
.... dit bord weer is geplaatst en thans VQ(>r de

tweede maal is verdwenen .... 
.... wij veronderstellen, dat kinderen hieraan niet 
schuldig zijn, daar door hen meermalen bloemen 
bij dit kruis werden geplaatst? 

Wie kan inlichtingen verschaffen 7. 
727 Willem Johan Nier

meyer, schuilnamen W. 
van Nes, Verloop en 
Thalink, woonachtig 
in Delft. Zou als pa
rachutist 6 Oct. 1942 
zijn gearresteerd. ver
moedelijk te Amster
dam en vertranspor
teerd zijn naar Haren. 
Volgens een na de be
vrijdipg ontvangen be
richt zou hij 7 Sept. 
'44 te Mouthausen (D)
tezamen met vele anderen zijn gefusilleerd. 

728 Antonius Everardus v. 
· Uum, geb. 24 Mei 1908

te Groenlo, gearr. 18
Juni '44 overgebracht
naar Arnhem, daarna
naar Vught. In Au,;.
vermoedelijk n. Duits
land overgebracht. Na
Vught niets meer van
hem vernomen.

729 Samuël van Bienen, roepnaam Sa), geboren 
6 April 1915 te Amsterdam, was student 
aan de Academie voor Beeldende Kunsten 
te Amsterdam. In Januari 19'42 ondergedo
ken in verband met de verordening voor 
Joodse studenten. In April 1942 door ver
raad gearresteerd door de SD en ingesloten 
in de gevangenis aan de Weteringscháns te 
Amsterdam. Na zes weken paar het concen
tratiekamp te Amersfoort getransporteerd. 
Laatste bericht van hem vanuit Amersfoort 
in Juli 1942. Daarna niets meer van of over 
hem vernomen. Wie heeft hem in een kamp 
ontmoet? 

V.:ij verzoeken dengene, 
w1en deze foto voorstelt, 
nf wel degenen, die dezen 
persoon herkennen, aan de 
Red. van dit blad inlich
tin,m te verschaffen. 
De;.e foto bevond zich op 
een persoonsbewijs, gevon
den bij in beslag genomen 
bescheiden bij een N.S.B.
instantie. 
Het persoonsbewijs was 
dat van den heer J. P. 
Mooij uit Limmen, die ver· .. klaarde dat hij dit P.B. als het z1Jne herken�e 
en dat hij dit in Januari 1943 had verloren m 
de trein tussen Heiloo en Beverwijk. Vermoede- . 
lijk is dit P.B. na vinding vervalst en gebr?ikt 
voor een onderduiker of illegalen werker, wiens 
foto op dit P.B. geplaatst werd. Daar d!t P.B. 
bij een N.S.B.-instantie gevonden werd, ligt het 
vermoeden voor de hand, dat de persoon �an 
nevenstaande foto, die dit P.B. heeft gebrmkt, 
gearresteerd is geworden. 

De P.R.A. te Rotterdam 
verzoekt om inlichtingen 
omtrent het gedrag tijdens 
de oorlog van Jan Weer
�ng, geb. 4 Aug. 1900, te 
Assen, wonende te Rotter
dam. Jan W eersing heeft 
in 1943 en 1944-, als lid 
van het SS-Wachtbatal jon 
dienst gedaan in de kam
pen te Vught en St. 
Michielsgestel. Briev. met 
inlichtingen richten aan 
de afd. Pers en Voorlich-
ting van de P.R.A. te R'dam, Crispijnlaan 104. 
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AQVERTENTIES 
Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij 
kennis van de geboorte van ons dochtertje 

ALIDA SIJTJE. 
L. VERKAIK (Leo L.0.-N.Br.West )
A. VERK AIK-DEKKERS.

Utrecht, 24 September 1946. 
Prof. van Bemmelenlaan 69. 

Met droefh .id geven wij kennis van de ge
boor,e van een levenloos zoontje. 

P. FADER.
J FABER-ELGERSMA.

Zijn doen is enkel Majesteit. 
Leeuwarden, 25 September 1946. 

, Spanjaardslaan 143. 
·-· - ·--------------

Gevraagd door oud-KP-er, die graag wil trou
wen tegen Nov. of Mei, een bouwboerderij, groot
te 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 on
der nr. 268 a. d. blad. 

Oud ill. werker, 29 jaar, zoekt lichte werkzaam
heden. Onverschillig wat of waar. Linkerhand 
niet geheel ter beschikking. Bekend met adminis
tratieve 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 
hdpt mij aan een betrekking als BOSWACHTER, 
PORTIER OF IETS DER GELIJKS. Ik ben 24 
jaar. op de hoogte van landbouw, niet gehuwd, 
N H., in bezit van prima referenties. Brieven on
der nr. 271 aan dit blad. 

KERSTMIS IN INDIE. 
In samenwerking met verschillende firma's slaag
den wij erin om in beperkte mate een pakket 
Friese koek in blikverpakking, en geschikt voor 
verzending naar de tropen, te kunnen samenstel
len. Indien U ons vóór 15 Oct. f 2.75 doet toe
komen, kunt U Uw familie in Batavia en Ban
doeng met Kerstmis verrassen. Geeft dus spoedig 
adres, rang, onderdeel en nummer aan ons op en 

. wij zorgen voor verzending. Belangstellenden de
len wij mede, dat we voorlopig nog geen pak
ketten naar Soerabaja verzenden; hierover volgt 
nog nadere kennisgeving. 
DAM·s KOEKFA BRIEK - SNEEK. 

-- ·--·

! 

I Aan onze abo1111e's 
Even als ieder ander blad zijn we genood
zaakt, om een betalingsregeling voor de adver
tenties te I reffen. 
Tot op heden werden de familieberichten en 
alle andere adv rtenlies gratis geplaatst. 

I Om ons b:ad op een gezonde financiële ba
sis te brengen, zijn we genoodzaakt om met 
ingang van het nummer yan 12 October, de 
volgende condities voor onze advertentie-ru
briek te berekenen: 

Zaken-annonces J 0.45 per m.m. bij kolom
breedte van 7 2 c.m . 

Voor contract-annonces belangrijke reductie. 
Om het karakter van ons blad te behouden, 
zullen we alleen een gedeelte van de achter
pagina hiervoor gebruiken. 

Voor familieber'ch:en het aanbieden van -
en het zoeken naar werkkring�n 10 cent per 
m.m. (kolombreedte 7.2 c.m)

Voor deze rubriek berekenen we dus voor onze 
L 0.- en K.P.-ers een sterk ger:·duceerde prijs. 

DE ADMINISTRATIE. 
Advertenties onder nummer zullen 30 cents 
cx:ra kosten Brieven hierop en opgaven van 
adver:enties dient men voortaan te zenden 
aan: Administratie "De Zwerver", Prins Hcn
drikkade 152 1, Amsterdam-C. 

Mededeling 
N 

!' 

d L r" Verzoeken om Legitimaties van e .K.P. 
;:; 

voor Noord-Holland boven 't Y dienen ë.. 
..

voortaan gericht te worden aan: a 

Pierre p/a Greydanus, JuUanastraat 15, 
Alkmaar. 
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lANDnUIC5 OAQANIIATI' VOOR 

MutP .AAN, ONDEADUIKIRS 

D 
IE vervelende v. R. zit me al 
maar door aan mijn hoofd te 
zeuren, dat ik van tijd tot tijd 
in "De Zwerver" moet schrij

ven. Nu kan hij dat wel 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 kamera
den op te zoeken en met hen te praten. 
Ik zou zo graag eens met hen allen wil
len praten over die tijd van verzet. Maar 
het gaat niet. Hier in de kop van Noord
Holland is mijn werk. Het dominee zijn 
in algemene dienst vraagt al mijn krach
ten. Je kunt dan wel eens jaloers worden 
op mensen die week aan week een goed 
artikel in De Zwerver weten te schrij
ven, om zo onze mensen toe te spreken 
en te bemoedigen, maar ik mis helaas de 
f.ave. Ik moet de mensen voor me zien,
1k kan niet door een krant met hen pra
ten. 
'k Wil toch eens proberen me in te 
denken, dat ik voor mij zie, onze kame
raden 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 ge
werkt. 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 een
heid 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 ge
vraagd. Je vrouw, je man, je verloofde, 
je kind. Velen hebben het gegeven en 
hebben het kunnen geven, omdat zij lief
hadden. 
Nu zijn vele oud-illegalen slechte ver
troosters. Zij gaan nog wel eens naar de 
weduwen en wezen en verdere familie. 
Zij kunnen wel kankeren, maar niet be
moedigen. 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 oorlogs
tijd 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. 

,> 
) 

Aan mijn vriend, 
, een ondergronds strijder. 

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 �-!J)i 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 niRt weer vragen, 
Want telkens moeten wij ons dief'er 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, aileen 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". 

Te laat? Neen, '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. 

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

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

M. G.

12 OCT. 

N2 41 
2e JAARGANG 

LANDILUKE 

KNOKPlOEGIN 

Losse D'IUDJllers ZO oe11.t 

Velen van die klagers hebben geen hand 
uitgestoken om anderen te helpen, omdat 
ze altijd met zichzelf .en hun eigen el
lende 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 bezet
tingstijd een andere wereld voor je ge
opend, anders dan de wereld, waarin een 
groot deel van het Nederlandse volk leeft.. 
Zij leven in een wereld van grof mate
rialisme 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 
vanda.ag doen moet. 
Adeldom verplicht! Je begrijpt wel wat 
ik bedoel. 
Ga vandaag geen "illegale" dingen meer 
doen. We yochten in de,illegale tijd voo� 
het legale en wij vechten 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, waar
om bid je nu niet meer? In de oorlogs
jaren 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 vele11 van ons. 
Dat mag niei<. 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. 

Met fidele groet, 

,,FRITS DE ZWERVER", 

Keem 54, Hoorn. 
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George Kroonveldt ziet Castenraay opnieuw zoals 
ze hem straks wegsleepten. 
Hij keek, zoals dieren kijken, die in stomme doods
nood niet meer kunnen schreeuwen. . . . ze kijken 
nog slechts, maar in hun ogen is iets dat nog veel 

erger is dan angst: een soort onmenselijke, aller
gruwelijk:ste berusting, die over je komt, wanneer 
de gekmakende vrees voorbij is en alle onzekerheid 
heeft plaats gemaakt voor het besef dat nu het on
afwendbare einde naderen moet.... Dit stille, 
stomme kijken. . . . waarom schreeuwde Casten
raay niet. ... ? Waarom had zijn stem niet gil
lend door heel het kamp geklonken, zodat Mer
tens 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 Cas
tenraaij een paar dagen tevoren schichtig .... 
,,Heb je gezien hoe ze dien kreupelen Jood had
den toegetakeld .... ?" - ,,toegetakeld", zei hij 
en hij lachte hees en zenuwachtig .... ,,Wij moes
ten 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, vroe
ger 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 doods
angst die je dan overvalt.... 's nachts.... de 
anderen slapen, je bent nóg meer alleen .... je 
beseft plotseling wáár 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. ... hoe
wel het beter is dat ze het niet weet. . . . maar 
nou ben je zo helemaal alleen .... ze denkt mis
schien 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, zon.der 
dat er iets van wat hij vertelt tot hen door
dringt.... ze knikken maar " ja", soms knikken 
ze " ja" als het "nee" moet zijn .... maar Ca»
tenraay merkt het niet.... Een schippersknecht 
begint telkens wit van woede te vloeken .... 

T1 ,l'f"'l - ,Po>_ � ·: . \J V' "-"" _::_ 
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Ik kan niet meer. . . . is het nog niet genoeg .... 
moet ik hier creperen .... 0, God .... ik wil niet 
doodgaan. . . . ik ben zo bang. . . . laat me le
ven. . . . 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 her
kenbaar was hij eigenlijk lachwekkender dan 
ooit. . . . Misschien is hem toen het laatste rest je 
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 Cas
tenraay, ze vochten mee, hoewel beschaamd dat zij 
het niet openlijk durfden tonen. De gehele som
bere 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 o�en en __ het
schuim in zijn mondhoeken een stap d1chterb1J, 
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 gezic�t trof. Hij �ag
gelde, richtte zich op met een pogmg om opmeuw 
de uitdagende houding van ·verzet aan te ne
men .... onmiddellijk daarop trapte de moffen
laars 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 ge
ring. . . . Medelijden? Bewondering? 
Nee, er is iets dat nog verder gaat dan medelij
den. . . . 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 wàs laf 
in vergelijking met de moed van Castenraay -
maar zo waren ze allemaal: de hele troep stond 
krimpend van de kou, maar onbeweegelijk zwij
gend, alsof er niets gebeurde .... 
Kroonveldt keek slechts, maar hij hoopte dat Cas
tenraay zijn boodschap toch verstond. ,,Je bent 

niet eenzaam .... wij kennen je angst. ... wij we
t-en 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 nieuwsgie
righeid er hem toe dreef alle walgelijke bijzon
derheden van martelmethoden te achterhalen. 
,,Frans .... zei me .... als die kleine je trapt, -
.?'eet je wel, die magere vent met die gouden 
hoektand, ik kan zijn naam nooit onthouden, als 
dfe je trapt, dan mag je niet schreeuwen, zegt 
Frans .... anders wordt hij hoe langer hoe wil
der. . . . wat denk jij daarvan, George .... ?" Het 
ontroerde Kroonveldt dat Castenraay, die min
stens 20 jaar ouder was, met zijn kinderlijk ver
trouwen 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 ondieP.e 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! 1 Het gaat niet meer .. 
het gaat niet meer. . God, laat dit voorbij zijn .. 
laat dit voorbij zijn. . laat me doodgaan. . nee! 
Castenraay met zijn ongelukkige voeten. . waar
om 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 val
len .... help! 1 

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 dun
ner wordt, is de kleine, zwarte figuur van Frans, 
die als een vreemd, hompelend, nijver insect hout 
vervoerd op een slee; als ze aan het hout
sleeën zijn.... dat moet altijd in de namiddag 
gebeuren .... de volgende vracht is voor den ba-· 
ron .... 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 doet geen pijn .. 
alleen is het alsof zijn buik, die als een blauw
wit gezwel onder hem hangt. . . . er kringen, plot-
seling 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 kàn niet! 
God! is dit sterven?! Hij wil niet, hij moet en 
zal zijn ene been verzetten, het moet gaan, hoor 
je been, het m6ét 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 in
eens krijgen. . . . voorzichtig. . . . voorzichtig nou! 1 



In dit concentratiekamp stierven alleen in negeu
tiendrieënveertig. . . . 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 ha
len . . 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 je!! 
Moet ik kwaad worden?!!! Oh, OOOH .... 
Lieveling. . . . Lief, klein meiske. . . . nog is het 
kraken van de laarzen in de sneeuw ver verwij
derd, hier kunnen ze niet bij me. . . . ik wil sla
pen .... ik ben zo moe .... maar de paal in mijn 
rug. . . . - sst - lacht al. . . . laat me zo sla
pen. . . . 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 aar
de toeliet. . . . ik wist niet dat deze onduldbare 
pijnen bestonden .... 
Is dit Uw goedheid? Zijt Gij �neindig goed, dat 
zulke gedrochten, zulke dierlijke sadistische ploer
ten 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? 1 Wie lacht daar? 
Heer, de gruwel van dit terugkerende leven in 
mijn lichaam. • . . dat ik ooit heb gebeden om een 
klein beet je 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 vin
gers 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 ster
ven zal. . . . vergeef me. . . . Nu, nu mijn schor
geschreeuwde 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 sloe
gen 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 ben nog zoo jong, God - aan mijn Vader
en Moeder de kracht om dit te dragen .... Mijn 
Vader, hij was steeds zo vrolijk. . . . en m1Jn 
goeie, dappere Moedert je .... geef aan de dui
zenden Vaders en Moeders die wanhopig zijn van 
verdriet Uw steun.... geef aan mijn lotgeno
ten. . . . 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 t e  lang duren, 
Heer .... 
En, Heer. . . . dit vraag ik U. . . . zegen met Uw 
sterkende Hand de wapens van allen, die strij
den voor een rechtvaardige zaak. . . . zegen de 
wapens, Heer, .... zegen hen die ze dragen .... 
Zegen de Soldaten der rechtvaardigheid. 

TE VELDE, Sl Januari 1945. 

STICHTING 1940-'45 
Het mtemationale congres van de Stichting, 
gehouden op 23, 24 en 25 September te Am
sterdam, heeft een uitstekend verloop gehad. 
Gedurende een officiële ontvangst, waarbij ver
schillende autoriteiten, zoals ambassadeurs en 
vertegenwoordigers der overheid aanwezig wa
ren, heeft Dr. v. Putten namens den Minister
President, de volgende verklaring afgelegd: 
Br is in voorbtreJding een ontwerp van wet, strek. .. 
kende tot het verlenen van buJtengewone pensioenen 
aan invalide verzetsslachtoffers en nagelaten betrek.kin· 
ge.n van personen, die in verband met het verzet zijn 
omgekomen. De raad van ministers heeft beslist. dat 
de buitengewone pensioenregeling voor de verzetslieden 
en n•gelate:n betreklcingen van gesneuvelde militairen 
dJc.nt te worden afgestemd op een te: tte:ffe:n regeling 
voor de: financiële verzorging van invalide militairt11 
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 
e.n hun nagelaten betrekkingen. in staat te ,tellen btn" 
a� redelijke grenzen te blijven voortleven in hun 
,·roeQtre sociale milieu. 
ln Je procedure: van de pensioenverlening Js in het 
ontwerp van wet een belangrijke taak toegeda�ht aan 
de Stichting 1910-1915. welke ook In de voorbe
reiding van dit wetsontwerp een zeer werkzaam 
aandeel beeft gehad, zodat in het bestaande contact 
tussen Stichting en pensioengerechtigde weinig of geen 
verandering wordt gebracht. De regtring streeft er.
naar. de ontwerpregeling binnen korte tijd aan de 
Staten-Generaal 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 ac
coord over de volgende verklaring: 
A. AIGEMEEN. 

t. De: zieken zullen worden uitgewisseld 'tussen de 
verschillende landen. welke vertegenwoordigd zijn 
in het Internationale Comitê, zonder rekening te 
houden met de politieke richting. 

2. h:der land zendt het zelfde. aantal .zh:ken, als waar
aan het zelf gastvrijheid kan garanderen. 

B. ORGANISATIE. 

J. lntunationnal Comitt. 
Het Internationaal Comité is samengesteld uit de 
reeds genoemde organisaties van Denemarken. 
Frankrijk. Nederland, Noorwegen, Tsjecho-Slowa
kije en van andere landen. die instemmen met de 
overeenkomst van de genoemde landen. 

2. Uitvoerend Comitt. 
Het internationaal comité wijst een uitvoerend co
mité aan, bestaande uit de volgende vertegenwoor
digers: 
Noorwegen of Denemarken. 
Tsjecho-Slowakije. 
Frankrijk. 
Nederland. 
Het uitvoerend comité is verantwoording schuldig 
aan het internationaal comité. 

3. Het Algemeen Secretariaat. 
a. Het algemeen secretariaat Js: door het internatio

nale comité aangewezen om toezicht te houden op 
en verantwoording te dragen voor het door het 
comité te verrichten werk. 

b. Het is gewenst. dat het algemeen secre:tar!'aat con" 
tact onderhoudt met het lnternaUonale Comité van 
het Rode Kruis. te Genève, waaraan het verzoek 
zal worden gericht de organisatie te helpen door 
de relaties en mogc1ijkheden van het Rode KruJs 
ter b_!!schikking te stellen. 

c. He.t algemeen secretariaat is verantwoording ver
schuldigd aan het internationale comité, 

d. Het algemeen secretariaat beslist over de onder
linge verdeling van de aangeboden plantsen aan de 
patiënten, die een aanvraag hebben ingediend. Het 
algemeen secretariaat richt een centrale administra
tie in, die dt plaats administreert, waar en bij 
welken gastheer iedere patiënt zal zijn. 

i. Nationale gemachtigde. 
a. Het algemeen secretariaat wordt bijgestaan door 

een nationaal gemachtigde in ieder land. dat in 
het comité is vertegenwoordigd. 

b. Het is gewenst. dat de nationale gemachtigde In 
contact staat met verschillende hulporganisaties, zo
als het Rode Kruis in zijn land. 

c. De nationale gemachtigde wordt aangewezen door 
de nationale organisatie. Deze keuze moet goedge" 
keurd zijn door het algemene secretariaat. 
De nationale gemachtigde is verantwoording ver.
schuldigd aan het algemeen secretariaat� Wanneer 
de nationale gemachtigde zijn functies niet goed 
vervult, wendt het r1lgemene secretariaat zich recht" 
streeks tot de nationale organisatie. 

d. De nationale gemachtigde onderhoudt het contact 
tussen de nationale organisatie en het algemeen 
secretariaat. 

e. De. nationale gemachtigde is verantwoordelijk. voor 
de. reis van de patiënten en herste1lenden, vanaf 
het ogenblik waarop zij hun tehuis verlaten tot 
het ogenblik. waarop zij op hun verzamelpunt fn 
het land van bestemming aankomen, e.n terug. 
De nationale gemachtiqde: is verRntwoordelijk voor de 
pntië�ten en herste11enden, 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. 

5. Nationale Organisatie. 
De nationale organisatie verzamelt de jnlichtingen 
betreffende de patiënten, die zij uitzenden wil. 
evenals de informatie., hetreflende de instellingen of 
personen, die buitenlandse 'Patiënten kunnen ont· 
vangen en garandeert bun nationale houding gedu ... 
re.nde de bezetting. 
De nationale organiaatit: is verantwoorde.lijk voor 
de: patiëntt:D en ·herstellenden gedurende. hun ver" 

blijf bij hun gastMttn. met uit:J>Dderiog vaa ge
vallen van force-majfllt. 

C. FINANCIBN. 
!. 

a. 

b. 

c. 

d. 

2. 

.. 

b. 

Lopende Uitgaven. 
Iedere nationale organfseth: is verantwoordelijk voor: 
de betaling van de kosten, betreffende de patiën· 
ten van anduc: landen, aan wie gastvrijbdd wordt 
aangeboden. 
de betaling van de kosten van du naUoDaal ge
machtigde. 
de betaling van de reis van de patiënten, die naar 
het buitenland gezonden worden. 
de betallDg tn overbrenging In vreemd geld van 

haar deel van de kosten Yan het algemeen secre
tariaat, 
Het genoemde deel onder par. d. zal worden vast
gesteld door het uitvoerend comité: ten opzichte. 
van het aantal veuorgingsdagen md een maande.
lijk• minimum. 

Waarborgfonds. 
ledue nationale o.rgani�atte zal twee d�posito 's 
ter beschikking stellen. 
bij een bank In haar eigen land, tu beschikking 
van den nationalen afgeyaardigde, een som van ..... . 
per patifnt. die naar een ander land komt. en 
gastvrijheid verzekerd is of ee.n andut garantie. 
aangenomen door het uitvoennd comitt. 
OJt deposito zal worden gecontroleerd door de 
aangewezen personen. ln dit geval het uitvoerend 
comité. 
bij een bank In het aangewezen land om de zetel 

te zijn van het algemeen secretariaat, in deviez.tn 
van dat land. ter be.schikking van het algemu:n 
secretariaat. 
'Het bedrag van dit deposito zal het deel van d, 
kosten zijn, dat voor 3 maanden voorzid. 
Dit deposito zal gecontroleerd worden door e.en af" 
doende methode. die zal worden opgesteld door het 
uitvoerend comité. 
De genoemde begroting zal opgestejd worden door 
het uitvoerend comité. dat het deel van ieder billijk 
zal vaststellen. 

Naar aanleiding van dit plan werd besloten: 
a. dit plan te bespreken met de nationale organi

saties van bun land. 
b. een beslissing. betr. dit plan te nemen v66r J.J.'i7. 
c. aan de Stichting 1910-15 het voorlopig secretariaat 

toe te vertrouwen. tot een definitieve regeling is 
gttroffen. 

Opgemaakt te Am>terdam, 
25 September 1916. 

Dinsdagmiddag werd door de Nederlandse Pers 
aan de gasten een lunch aangeboden, terwijl 
men Dinsdagavond een filmvoorstelling in 
Kriterion bijwoonde. Na afloop daarvan ont
ving het gemeentebestuur van Amsterdam het 
congres in het Stedelijk Museum. 
Woensdag werd het Herstellingsoord "H�t Loo" 
bezocht, terwijl na afloop daarvan de confe
rentie officieel gesloten werd, waarna de gas
ten zich verenigden aan een diner in Het 
Kalfje. 

REDACTIE. 

WERKLOZE OUD-ILLEGALE WERKERS 
Een taak van de Stichting 1940-' 45, die min
der 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. 
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GEVAAR LITKE 
VOORLICHTING 
Onder de titel: De blinde Justitia, voelt de Gooi
en Eemlander van 12 September j.1. zich geroepen
het op te nemen voor dr. H. M. Hirschfeld. Daar
mee begeeft dit dagblad zich op gevaarlijk ter
rein. 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 den
ken over dit volksgezegde, vroeg of laat zal ze
toch de les van het spreekwoord ter harte moe
ten 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 ille
galiteit op minderwaardige. wijze degradeert, is
erger. En dit laatste raakt ons wèl.
Het aanblijven van dr. Hirschfeld wordt toege
juicht en zijn handelingen als Secretaris-Generaal
in bezettingstijd vergeleken met het verzetswerk
Wij citeren:
"Heeft deze man in ander opzicht niet evenzeer zo niet 
me.er diensten bewezen dan menig daadwerkelijk verzets" 
man?" 

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.
0.).
d,-n geen verzet heten het was zeker zoveel in ons landA 
belang als menige dradendoorknipperij. 

Hiermee wordt het illegale werk regelrecht en
onbewimpeld gedegradeerd. Ons verzet wordt sa
mengevat 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 verdoe
zeld. Dr. Hirschfeld wordt naast (of boven?) de
rij van partisanen gezet!
Dit kleinéren 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 illega
liteit bagatelliseren tot een draad jesdoorknipperij
zonder meer. Deze mentaliteit zullen wij dienen
te bestrijden, daar het 't wezen van het onder
grondse verzet verloochent. En juist de geest,
waaruit de illegaliteit is ontstaan, mag niet ver
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 ac
tiviteit 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.

]. W. OOMS.

WHT U NOG? .......... . 
MET DE JEUGD BEGINNEN! 

Twee 1aar na 

ANTWERPENS BEVRIJDING 
HERDENKING 

DOOR HET GEHEIME LEGER 

In Antwerpen is de tw�ede verjaardag van de
bevrijding van de haven op allerlei wijze ge
vierd. Er zijn in België, evenals bij ons, zij het
in geringer aantal, een aantal ondergrondse or
ganisaties geweest. Ook thans zetten deze hun
bestaan voort en het vieren van feestdagen is een
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 herden
king op touw hadden gezet. Wij willen ons thans
niet verdiepen in het verschil tussen deze orga
nisaties, noch h11ar belangrijkheid tegenover el- ·
kaar afwegen. 
Het feit,· dat wij willen spreken is, dat het Ge
heime 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. Ha
zevoet en den Lt. Valkenaere. De ontvangst was
zo enthbusiast, 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 over
nam en deze tot het vertrek op Maandag voort
zette, hebben hij en zijn echtgenote dit nogmaals
bewezen. 
De herdenking stond op een hoog peil. . 
Al was er uitnemend gezorgd voor eten en dru:�
ken, van zwelgpartijen en dronkemansge�oe 1s
geen sprake geweest. En ook de herden�m&' �p
Zondag was waardig en gespeend van fn:vohteit.
Dat bleek al bij de opening der herdenkmg: 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 vaindeldragers hun vlaggen
deden neigen, was een ontroerend moment. 
Groots van opzet was het defilé op de . Groote
Markt, waarbij het dodenappèl, de voor.lezm� van
de lange lijst van hen, die in de bezettmgsbjd en
tijdens de gevechten om de bevrijding van . Ant
werpen hun leven gaven, velen de tranen m de
ogen b;acht. Ook de kranslegging bij .�et stand
beeld van Koning Albert was een fijngevoelde
daad. 
's Middags zagen wij het waterbal�et (demon
straties met motorboten en watersk1es) op het
Noorder Kasteel en 's avonds waren we toe
schouwer� bij het begin van het bal. 
Goede muziek en keurig dansen in vrolijke stern::
rning, zonder uitbundigheid - .dat was, wat �Ij
konden horen en zien. Om negen uur werd m
St. Anna-Bad, aan de overzijde van de Schelde
en tegelijkertijd op het Noorderkasteel een vuur
werk 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 met een kind van pl.rn.
vijf jaar. Toen de eerste pijlen omhoog gingen
en de echo naar alle zijden klonk, kromp liet
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 bren1en.

R. H. 

NE R 
Het Internationale Tribunaal heeft een uitspraak ge
daan over de 21 Duitse verdachten van oorlogsmis
drijven. Binnenkort zullen de vonnissen voltrokken
worden.
Een daad van enorme betekenis. Voor het eerst in de
geschiedenis is een poging gedaan om internationaal
strafrecht toe te passen. Dit betekent, dat men poogde
de overwonnenen te straffen, niet omdat ze overwon
nen waren, maar omdat ze, getoetst aan internationale
rechtsbeginselen (b.v. 't landoorlogsreglernent) straf
baar bleken.
Een uitermate moeilijk probleem voor de rechters in
Neurenberg, die een jaar lang tastend hun weg ge
zocht hebben naar een uitspraak, waarin noch ge
voelsoverwegingen, noch politieke tegenstellingen een
rol zouden spelen, maar waarin de uitspraak slechts
gebaseerd zou zijn op normen van internationaal
recht.
En als qan 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 straf
fen .... , 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 inter
nationale 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?
lnderdaà.d en met hen vele anderen, die positieve bij
�ragen hebben g:�everd tot Hitler's machtsontplooi
mg, zonder daarbij onder de normen van het interna
tionaal rec�t te vallen. Ik denk daarbij aan Rusland,
dat Polen m 1939 in de rug kraakte, aan Zweden
dat Hitler faciliteiten verleende, . ... aan Nederland'.
dat bunkers bouwde, .... aan mijzelf en aan U, al be
trof 't alleen maar nalatigheid.

WAAR ONS vo�111
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BERG 
Als wij, in 't algemeen gesproken, gestraft zouden 
Worden. voor wat we misdrijven in daden en gedach
ten, wel dan zou er geen eind aan zijn. 
God heeft de (gerechtelijke) overheid de plicht opge
legd, misdrijven te straffen, opdat het leven geen 
chaos zal worden. 
Maar nu de mens zelf de strafwet op moet stellen en 
hem de absolute maatstaven van Gods recht ontbre
ken, zal hij steeds met afgeleid, gebrekkig geformu
leerd recht, met beperkt geldingsgebied moeten wer
ke?·. De mens kan slechts palen zetten als een om
h�1nmg in het veld van menselijke handelingen en 
binnen welk veld gestraft zal worden. God oordeelt 
het hart, dat achter al onze handelingen zit. De be
perking in de opstelling en uitoefening van dit recht 
z�� 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. La
te� 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 
g_rondige kennis van dossiers en een onvoldoende ba
sis heeft in onze gevoelsargumenten. Laten we ten
slotte verstaan, dat rechtspraak iets anders is dan het 
V�roordelen en "straffen" van een politieke overtui
ging. (Wel de misdaad der concentratiekampen, niet 
de nationaal-socialistische ideologie als zodanig, is 
strafbaar voor de rechtbank). 
�en bespare ons de oppervlakkige onzin en goedkope 
Journalistiek van redacteuren, die hun gevoel laten 
spreken, waar hun vergtand te kort schiet of die poli
h_eke argumenten en een overwinningsroes in het ge
ding brengen, omdat ze de gave van het onderschei
den missen. Men bespare ons evenzeer de spitsvondig
heden van Shaw, die meent, dat men allen had moe
ten loslaten, omdat ze zo onbelangrijk zijn - ook hier 
gebrek aan onderscheiding. Dat alles kan de ontwik
keling van het internationaal recht, waaraan in Neu
renberg met grote voorzichtigheid gewerkt werd, al
leen maar schaden. H. v. R.

We hadden een paar "beroerde" dagen achter 
de rug. �en onzer beste vrienden was gevangen ge
nomen hJdens een razzia en na enkele dagen vruch
�eloos zoeken en informeren vonden ze hem dood 
m het bos op bijna dezelfde plaats waar ze hem 
4" dag�� ge�eden gevangen genomen hadden, nadat
h11 emge piloten en een Russisch krijgsgevangene 
had geborgen diep in het bos. 
Sedert. die tijd was het erg uitkijken en de boerderij
waar 1k elke dag kwam om de jongens de post te 
brengen, werd angstvallig vermeden. Ook werd aan
geraden voorlopig niet meer de eenzame weg door 
het bos t� gaan, maar liever enige dagen de hoofd
weg te kiezen. 
Op weg van 0. naar huis nu, waren er drie heren 
met me meegefietst, met de bedoeling den Districts
commandant een bezoek te brengen. Twee van hen 
zouden de volgende morgen weer mee terug gaan 
naar 0. 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 
0. zouden gaan. Doch doordat de Tommy's zich die
morgen nogal erg druk maakten om vanuit de lucht
de sp�orwegen 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.
�et sche,r.n 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.l. 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 zacht jes 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 vertel
de H. me, dat alles in orde was en alles veilig in
zijn fietstas was geborgen. Straks hoor je wel meer!
G. mpet mee naar de S.D.
We fietsten samen achter het tweetal aan, en ter
wijl 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 ble
ken 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. ver
telde me nu, hoe alles in zijn werk gegaan was. Na
tuurlijk 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 Land
bouwonderwijzer, doch aan het laatste schenen de
moffen te twijfelen. Ook miste hij een bepaald brief je,
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
gayen, 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. on
derzocht, maar terwijl ze hiermee bezig waren, wist
H. de inhoud van G.'s fietstassen in de zijne te de
poneren. 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 lralf 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 schuil
kelder 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 cafét je 
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 ND IË ACTIE 

Transport vorige verantwoording 
G. V. te Z. 

f 129,-

E. F. te E.
M. ]. Z. te V.
H. A. E. v. 'T. te 0.
W. K. te Z. 

2,-
6,-
3,-
1,25 
3,-
1,50 
1,-
0,50 

]. v. W. te Z.
]. D. F. te Z.
A.]. K. te L.
P. ]. P. te V. 

]. C. J. te R. 
H. K. te R. 

,, 1,-
1,-
0,50 

Totaal f 149,75 

Aan alle oud-B.S.-ers, L.O.ers en K.P.-ers 
te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 

Op Zaterdag 19 October a.s. zal er een collecte gehou
den worden door de Prins Bernhard Stichting. 
Zoals jullie waarschijnlijk wel zult weten. behartigt de 
Prins Bernhard Stichting o.a. de maatschappelijke en stof" 
felijke belangen van de oud leden der B.S., militairen en 
de nagelaten betrekkingen van onze mensen. 
De voormalige Sectie IX, waarvan de Prins Bernhard 
�Yc.hting als een voor��etting beschouwd kan worden, roept 
1u111e 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 e:n wezen van jullie oude strijdmakkers mo
gen. niet zonder hulp achter gelaten worden: wij moeten en 
zullen hen helpen. W'aarschijnlijk werk je dan tevens voor 
je eigen kinderen, familieleden of vrienden. Er zal dus ge" 
coll'ecteerd 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 o·p als collectant voor 
's morgens, 's middags of voor beiden aan onderstaande 
adressen, Bij voorbaat dank. 

Voormalig Sectie IX. Prins Bernhard Stichting 
Ie Lt. H. Mee�wsen. Jhr. H. C. W. Gockinga. 

2e W,:terlngplantsoen 19, Amsterdam-C. 

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

Voor Utrecht: Kapt. Bos, (Oom Jan), Mineurslaan 8, 
Utrecht. 

De wekelijkse vergadering van de redactie van 
ons blad .�tand, bij het vaststeJlen 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 voor" 
zitter - was de opluchting duidelijk te lezen. 
Anderhalf jaar van onzekerheid en afwachting, 
werkt tenslotte werkelijk slopend en menig sla
peloos nachtje was dan ook. het. gevolg van deze 
voortdurende spanning, Ruim 17 maanden ont" 
brak het den redacteuren aan voldoende zeker
heid over de uiteindelijke uitslag van het nij
pende vraagstuk. En, mede met het oog op deze 
onzekerheid, wist de redactie soms moellijk 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 ge ... 
broken en de redactieleden waren zienderogen 
opgelucht. Ze zijn samen een gezellig glaasje 
gaan drinken en ze hebben el�aar van harte: 
gelukgewenst voor de officiële:, aan ieder redac
teur afzonderlijk uitgereikte verklaring, vanwege 
de commissie voor de perszuivering, dat er geen 
buwaar bestaat, dat hij VOORLOPIG werk, 
zaam is a]s redacteur van , ,De Zwerver'', 
De redactie is dus voorlopig zuiver en we 
zwerven voortaan, aanmerkelijk lichter gewor ... 
den, verder. 
Over de te varen koers zullen we ons nader 
oriënteren ...... , wanneer de toevoeging "voor
lopig" ook vervallen is, 

KOGEL. 



Illegaal werk was niet altijd !Jlteces
sant. Er waren ontzaglijk verYelen
de werkjes bij. Daartoe bekoorde. 
ook het vervaardigen vaa. valae 
handtekeningen. Je zat dan dl kwijl,, 
uren te prutsen met een. .sigarm. .. 
kistje, een glasplaat en een lichtje 
er onder. En dan. maar overtrek
ken, jongens. Maar het gaf wel vol. 
doening om naast je de stapel Aus
weisen van keurige handtekeningen 
voorzien te zien groeien. 
Zo gebeurde het een onzer medewer" 
kers. toen hij met voldoening con,. 
stateerde. dat zijn arbeid bijna be
lind!gd kon worden, dat een vriend 
even kwam oplopen, 
.. Zo. amice. heb je Je nogal ver
maak.tl.

.
. vroeg hij z'n moeluaa 

pennenden vriend. 
Due keek verstomd op . .. Vermaakt, 
zeg je? Stomvervelend Is het. Maar 
0

t moet nu étn keer gebeuren, hè.'• 
De vriend grinnikte een keer ea 
keek vreselijk geheimzinnig, wat een 
beetje onwijs scheen. Zodat de aa
der er een beetje nijdig om werd. 
Te11slotte kwam het hoge woord er 
ult. Tussen een paar h!klachen 
door zei de bezoeker: .. Ik moet je 
nog Iets grappigs vertellen, kerel. 
Die vent ...... hi-h!-h!...... van w!en 
jij die handtekeningen hebt zitten 
nabootsen...... hl-hl-hl...... Is al 
•..... hl-hl-hl...... een week lang 
dood."' 

Er was weer een belangrijke llle· 
gale groep ontdekt. wier werk ln 
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 
steeds niet gekomen. Maar de dag 
twam waarop de kopstukken Tan 
de beide groepen elkaar zouden 
od.tmoeten. Een betrouwbaar con..
tactman had een afspraak gemaakt. 
En dies togen op een goede dag 
twee L.Q ... mensen uit Amsterdam en. 
Zaandam naar Eindhoven. waar z:lf 
het begeerde: contact zouden leg" 
gen. 't W..s wel een hele reis. doch 
men moest er in die dagen iets voor 
over hebben om elkander nader te 
komen. Wie schetst echter de we
derzijdse verbazing toen In Eindho
ven bleek. dat de beide vertegen
woordigers van de andere: groep 
eveneens de reis naar ht:t verre 
Zuiden hadden moeten maken. om• 
dat ze...... ook in Amsterdam ea 
Zaandam woonachtig waren. 

Er waren. twee gedegen K.P .-era 
gearresteerd. Ze hadden werkelijk al 
een behoorlijke reputatie. O.m. had
den ze een aandeel gehad in de 
bevrijding van Frits de Zwerver. 
Begeleid door 12 zwaar bewapende: 
,,goeie'' ,,Nederlandse'• politieman
nen vond het transport plaats van 
het S.0.-gebouw naar de gevange
nis. Reeds maanden zaten de heren 
in hun cel en. over bun lot bestond 
menselijkerwijs gesproken geen en
kele onzekerheid. Op een morgen 
werd de celdeur geopend en 
schreeuwde een bewaker, na het 
noemen van namen: ,.Alles mit
nebmen". De spanning steeg en tie 
K.-P.-ers dachten niet anders of 
hun laatste uurtje was geslagen. 
Ze werden. met een groot aantal 
mede-gevangenen voor den com
mandant van de gevangenis opge
steld in de gang van de Wetering" 
schans en met barse Duitse 
schreeuwstemmen klonk het com
mando: .. Ruhe". ..Sle werden 
jetzt allen entlassen'". Aldus sprak 
de commandant ben toe:. Uit het 
verdere verloop van de toespraak 
bleek, dat de gevangenen als 
.. lichte-gevalletjes' werden �-
scbouwd en nu plaats moesten ma� 
ken voor...... terroristen, 

DE PRIJSVRAAG 

DE WERKZAAM· 
HEDEN 

.,Wanneer komt het Gedenkboek um" 
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 
een gedenkboek, kunnen we in drie perioden ver
delen, verzamelen, beschrijven en uitgeven. 
Ten eerste is er de verzamelactie. Er kan niets 
worden beschreven, voordat de gegevens voor 
die beschrijving binnen zijn. Deze verza�elactle 
bedoelt de reconstructie van de L.O.- en K.P.-ge
schiedenis beneveI\S het binnenhalen van mate
riaal voor bijzondere onderwerpen. 
De reconstructie van de geschiedenis, waaronder 
begrepen alles wat zich in het land heeft voor
gedaan (dus ook de districts- en plaatselijke 
historie) wordt beëindigd op 15 October a.s. De 
algemene verzamelactie wordt dus stopgezet. Be· 
houdens 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 rappor
ten of gegevens van de provinciale historie te ver
zamelen. Dit wil dus niet zeggen, dat niemand 
zijn gegevens meer mag inleveren. De mogelijk
heid om alsnog rapport uit te brengen over re· 
gionale- of plaatselijke verzetshistorie, blijft nog 
enige tijd bestaan, doch onze medewerkers voor 
de buitendienst beëindigen op 15 October defini
tief hun werk. 
Voor de beschrijving op basis van het verzamelde 
materiaal zullen onze historici, schrijvers en jour_ 
nalisten nog geruime tijd aan het werk zijn. On· 
dertussen 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. 

OÈ"SCHRÎJVER-s
""' 

Voor de verschillende onderwerpen in ons ge. 
" denkboek, 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.0.-ers en K.P.-ers diverse schrij
vers bevinden, die voor dit werk in de eerste 
plaats in aanmerking komen. We doen een be
roep 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 moe
ten ons helpen, ons boek te verrijken en meer lezenswaardig te maken door ons in
teressante 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 gedenk
boek. Als tweede prijs de halve prijs van een gedenkboek. Als derde eeii Voorloper. 
Voorwaarden: Inzending vóór 1 Jan. 191t7. t:en minimum van 50 inzendingen; de anec
dote 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 voor
beelden gegeven. 
Wie zal het gedenkboek wJnnenl .,FRITS." 
S P Il • K E N I S Z I L V 8 a, SCNRI.IVBN I S GO UD. 

DANK U 

SINTERKLAASJE ! 

"Wanneer komt de Voorlo.
per ain" 

Dit is een vraag, clle we 

vrijwel dagelijks te horen 
krijgen. 
,,Ook geen 
U zeggen. 
kunnen wij 

wonder", zult 
En daarmee 

het eens zljn. 
Onder ons gezegd en ge. 
zwegen. (maar dan moet 
U het laatste ook eerlijk 
doen) zijn we van oordeel 
dat de Voorloper er al 
lang alt bad 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 overwin· 
nen, van de vele teleurstel. 
lingen, die we hebben mee. 
gemaakt, doch daar gaat 
het U niet om. 
Om er dan niet te lang. 
dradig over te zijn: De 
Uitgever heeft beloofd dat 

de Voorloper als Sinter
klaasgeschenk dienst kan 
doen. U kunt er dus op re
kenen - wanneer de UIL 
gever tenminste woord 
houdt - dat hij als ge. 
schenk op de verjaardag 
van den Sint uit zijn zak 
(bij ons thuis was het vroe
ger altijd de wasmand) 

komt rollen. 
Geduld is zulk een schone 

zaak . 



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 han
den 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 bren
gen. Er werd in Limburg al vroeg illegaal gewerkt, doch dat ver
zet droeg wel een zeer speciaal karakter. Vele Franse krijgsgevan
genen toch kozen de Limburgse grens om te trachten zo uit Duits
land naar België en ·vervolgens naar hun moederland te kunnen 
terugkeeren. De hulp aan deze mensen is in Limburg altijd een be
langrijke plaats blijven innemen. 
Doch tot het voorjaar van 1943 was van een werkelijke organisa
tie bij dit alles geen sprake. Doch als in de eerste maanden van dat 
jaar de bezetter steeds driester aanslagen pleegt op onze volks
kracht, wordt het de Limburgse geestelijkheid duidelijk, dat ge
organiseerde hulp niet achterwege mag blijven. Met name in Ven
lo 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 geeJit geen kamp, voor zijn onderduikers vei
lig geborgen zijn. Hij komt in contact met Kapelaan Naus en an
dere geestelijken, weet in vele plaatsen mensen te overtuigen van 
de noodzakelijkheid van het werk en zit er in 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 onvermoeid en zwoeger, tot duikingsinspecteur te· 
benoemen van de organisatie, die dan in Limburg als de Duikor
ganisatie 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 Brabant
Oost 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 lan
delijke 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 
"':�ar?ve� hij beschikt is niet langer voldoende om de taak, zoal; 
h1J die ziet, te vervullen. De zorg voor het eigen lichaam komt in 
het gedran�. Hij ga!lt zichzelf schromelijk verwaarlozen. Hij loopt 
met e,en VUil boordJe en een getornde broek, terwijl de uiteinden 
".�n z n das er?ens 011:der z'n oksels zweven. Natuurlijk zijn er al
bJd bezorgde z1el�n, 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 vrien
denhand hem klaarmaakte of reikt het in de trein een schreiend 

Il. 

kind dat honger heeft. Soma brengt hij het, als hji na enkele dagen 
terugkeert, weer mee. 
Is het bewust, dat hij zichzelf het noodzakelijkste onthoudt? Al, 
men hoort hoe hij veeal op reis een boek over Gandhi met zich 
draagt, zou men het bijna geloven. Ambrosius is n.l. een groot be
wonderaar 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 gedwon
gen 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 komen: hij legt con
tact met zwarte Jacques; als de behoefte aan een KP zich doet voe
len weet hij Oome Jan Dobbe in Nijmegen te vinden. Hij is Mi
nister 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 der
gelijke figuur. Men komt aan zijn woning om hem te arresteren, 
want een door ,de SD gegrepen onderduiker en diens gastheer ver
tellen de lieden van Nietsch en Ströbel, dat een onderwijzer uit 
Venlo, een zekere mijnheer Hendrikx zo vriendelijk was geweeat 
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 zich
zelf gunde, vermaakte hij zich gaarne met de telefoon. Zo ge
beurde het wel, dat hij zich bij zijn vrienden doodmoe op de di
van uitstrekte en dan per telefoon allerlei aardigheidjes uithaal
de. 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 vrien
den 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 vriende
lijk uit even in Maastricht te komen praten. ,,Es war nur ein for
malität". ,.In da.t geval", zo g4f 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 drie
maal toe werd de verbinding afgebroken en moest opnieuw tot 
stand worden gebracht. 
Een ander maal, toen twee geestelijken uit Venlo, waaronder Ka
pelaan Naus, door de SD gezocht werden en men hun had laten 
weten, dat ze verder geen gevaar liepen en wel weer konden terug
keren 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. 
D<;it kon. Nietsch vertelde hij daarop dat hij met kameraad Zegen 
uit Vemo (een NSB-agent) sprak. ,,Herr Nietsch, die zwei Schwar
ze Brüder sind wieder da, so hat man mich erzählt. Wass soli 
damit geschehen?" .,Sofort verhaften. Jch komme am schnelsten 
zu lhnen." Agent Zc;gers deelde toen voorzichtigheidshalve mede, 
len. Na enige tijd moest hij de voor Nietsch teleurstellende bood
dat hij nog even verder zou informeren en direct weer zou bel
schap overbrengen, dat het slechts een loos gerucht was gebleken. 
Doch .4e beide "Schwarze Brüder" wisten genoeg en kwamen niet
weer m 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 ver
huizen. 

l,Wordt vervolgd). 



730 Reginald, Willem, Arend, Marie Jakobs 
(Reg.), gebr. 25-9-'23, gewoond hebbende 
Alexanderplein 10 te Den Haag, beroep on
derwachtmeester der Staatspolitie. 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 liet 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. 5-

8-'44 overgebracht n. 
Vught, 11-9-' 44 over
gebracht n. Oraniën
burg (Heinkel), 8 Fe
bruari 1945 overgebr. 
naar Bergen Belsen, 
barak 24, was daar 26 
Febr. 1945 nog aanwe
zig, daarna 3 Maart 
naar Mauthausen, ver
der niets meer verno-
men. 

733 Jan Hoogerdijk, wo
nende Keizer Ottoweg 
1 te Naarden, daar ge
arresteerd wegens ill.
werk onder Joden en 
onderduikers, omstr. 
Juni 1944, vervoerd n. 
Vught, vandaar Sept. 
1944. naar Duitsland, 
vermoedelijk Oraniën
burg, vandaar vermoe
delijk naar Bergen
Belsen, ongeveer 15 
Febr. 1945, werkte in 
de kampen veel met predikanten en geeste
lijken samen, oud 36 jaar, geb. 10 Juli. 

734 Bartholi Suermondt, gewoond hebbende Kei
zersgracht 800 te Amsterdam, vermoedelijk 
gearr. voor illegaal werk, en naar Duitsland 
vervoerd. 

735 Leendert de Ruiter, 
geb. 22-1-'06 te Rid
derkerk, gewoond heb
bende Mauritsweg 11 
te Rijsoord, gearr. 22 
April 1944, overgebr. 
naar Rivierpolitie Rot
terdam, 4 Sept. 1944 n. 
Duitsland, is gezien in 
Oraniënburg en daar
na in Neuengamme, in 
Februari 1945, op 8 
Maart 1945 in Bergen 
Belsen overleden. 

736 Erich Vondracek, · geb. 3 Aug. 1924 te Wee
nen, 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 sabo
tage-actie in de hoofdstad deel. Hierna ging 
hij in burgerkleren op een door hem gesto
len fiets naar de Duitse grens, wellicht met 
enige opdracht. Hier werd hij echter gegre
pen en in een Wehrmachtgevangenis ge
stopt, waar hij echter niets uitliet over zijn 
acties en niemand verraadde. Volgens een 
Duitsen legeraalmoezeuier, die hem in c1e ge
vangenis bezocht, is hij spoedig na zijn arres
tatie naar een andere gevangenis vervoerd. Op 
19 Oct. 1943 werd liij gefusilleerd op het 
Friedhof in Quistraham. Zijn ouders in Wee
nen zouden erg graag inlichtingen over hem 
hebben. Wie heeft Erich Vondracek gekend? 

737 Jacob Koerts geb. 19 
Juli 1912, gewoond 
hebbende te Oude
Tonge, was geëvacu
eerd naar Veenendaal, 
aldaar gearr. 8 Dec. 
1944 en naar Apel
doorn vervoerd. Daar
na Amersfoort. 5 Fe
bruari 1945 op trans
port naar Neuengam
me. Later Oraniën
burg tot bevrijding. 
Op 28 Mei te Lud
wigslust overleden. 
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A D VERTE NTIES 

Met dank aan God en grote blijdschap geven wij 
kennis van de geboorte van ons dochtert je en zus je 

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 BOUW.MAN. 

De Huwelijksvoltrekking zal geschieden D.V. Don
derdag 17 October a.s. te Almelo te 11.30 uur. Ker
kelijke bevestiging te 12 uur in de Noorderkerk, Vis
schedijk, door den Weleerw. Heer Ds. J. J. Bouw
man. 
September 1946. 
Heemstede, Crayenestersingel 16. 
Almelo, Visschedijk 4. 
Gelegenheid tot gelukwensen: te Heemstede 12 Octo
ber van 2.30-4 uur; te Almelo 17 October van 3.30 
-5 uur.
Toek. adres: Van Sling·elandtlaan 13, Heemstede.

Heden overleed zacht en kalm na een geduldig 
gedragen lijden, in de hope des Eeuwigen Le
vens, mijn innig geliefde Echtgenoot en der kin
deren 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 rus
tig in de hope des Eeuwigen Levens is heen
gegaan, ons aller onvergetelijke vriend en mede
werker 

AART GRAVELAND. 
In leven: 
Diaken der gereformeerde kerk te Haastrecht. 

Naaste medewerker v.m. L.O.; 
Pl. 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 echt
genote en kinderen een troost zijn, dat hij na 
zijn strijd is opgenomen in het Hemelse Vader
land, waar hij thans juicht voor des Heren Troon . 

Namens al zijn v.m. illegale vrienden, 
W. J. DERCKSEN .Jr . 
P. PETERS.

I Haastrecht, 29 September 1946. 

Boerendochter P.G. zoekt plaatsing als HUISHOUD
STER, liefst bij Zakenman. 
Brieven onder No. 272 a. d. blad. 

STILLE VENNOOT. 
In zeer winstgevend, door oorlogsgeweld zwaar ge
dupeerd bedrijf, (eigenaar oud Pol. Gev.) stille ven
noot gezocht. Alle zekerheid rustige belegging, zeer 
behoorlijk rendement. Benodigd kapitaal f 5000.-. 
Brieven onder No. 273 a. d. blad. 

Jongedame zoekt zit-slaapkamer met of zonder pen
sion, 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 pa�
sende werkkring zoekt. 
Brieven onder No. 27 5 aan dit blad. 

Gevraagd voor onze afdeling Gedenkboek 
TYPISTES. 

Brieven aan de adm. van dit blad, onder nr. 276. 
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Lo11&e numm.en 20 oent 

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 �oeveel vergaderingen van onze organisatie 
is daarover gesproken en hoe dikwijls is daar
over ook in ons blad gehandeld! 

BUNDELING 
Het was hoofdzakelijk een strijd tussen de voor
standers van federatieve bundeling (de samen
werking in federatief verband van de voormalige 
illegale organisaties) en de aanhangers van de 
individuele bundeling (het verenigen van de indi
viduele oud-illegalen in een bond); destijds ging 
het daarbij voornamelijk over de voorke�r voor 
de G.A.C. of de G.O.I.W.; een deel onzer L.0.
ers en K.P.-ers kozen voor de G.0.I.W. - vooral 
in het Zuiden en het Oosten van ons land -, een 
ander deel voor de G.A.C. - 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 organisa
ties weinig meer in de weg; het slot van de ont
wikkeling was, dat G.0.I.W.-leden paritair in het 
Bureau der G.A.C. werden opgenomen en gedu
rende de laatste maanden van het bestaan der 
G.A.C. was de samenwerki.ng bssen aanhangers 
der federatieve en die der individuele bundeling 
zeer hartelijk. 
Een strijdpunt bleef evenwel de beantwoording 
der vraag, wanneer de ·organisaties der oud-ille
galen ontbonden dienden te worden; in het alge
meen stonden de aanhangers der federatieve bun
deling op het standpunt, dat na het bijeenkomen 
der nieuwe Staten-Generaal tot liquidatie der or-· 
ganisaties van oud-illegalen moest worden over
gegaan, terwijl de aanhangers der individuele 
bundeling meestal die liquidatie uitgesteld wil
den zien, totdat de problemen van rechtsherstel, 
zuivering en berechting redelijk zouden zijn opge
lost; geconstateerd mag evenwel worden, dat meer
dere leiders der G.0.1.W. sinds medio 1946 de 
vraag der liquidatie hun.ner orgamsatie ook steeds 
ernstiger onder het oog zijn gaan zien. 
Behalve de G.O.I.W. waren er nog diverse an
dere, kleinere organisaties van oud-illegale wer
kers ontstaan op de basis van individueel lid
maatschap. Blijkbaar zijn enkele van laatstbedoel
de groepen thans bezig- om tot een fusie te ko
men; zulks is mij gebleken op de laatste reunie 
van L.0.-ç_rs in de Rijnstreek. 
Op die bijeenkomst, welke zeer trouw werd be
zocht, en waar een uitstekende kameraadschappe
lijke 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-Holi ar d, maar 
daarna beoogt uit te groeien tot een landelijke 
vereniging; deze nieuwe groep he�ft - voor zover 
ik heb begrepen - nog geen defr-1itic:ve Statu· 
tc-n, p,aar voorlopig is vast��stel<l öat tt.der als 
lid zal worden aa•1vaard, die :n de jaren 1940-
1945 aan het 'Verzet heeft deelgenomen en aan 
wien niets onvaderlandslievends kan worden aan
gewreven; ,;-'Trouw aan Oranje" wofdt niet als 
voorwaarde voor het lidmaatschap gesteld ....:.... daar
over 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-ille
gale werkers niet meer zou worden gedacht. Thans 
is mij evenwel gebleken, dat met fris elan nog
maals zal worden gepoogd, de ex-illegale werkers 
bijeen te krijgen; de hoofdmotieven zijn ook thans: 
rechtsherstel, zuivering en berechting. 

1 

VAN OUD 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 oud
L.0.-ers en K.P.-ers tot bedoelde nieuwe organi
satie zijn toegetreden. 
Principieel ben ik van mening, dat toetreding tot 
de zo juist genoemde of een andere soortgelijke 
bond, nu althans, beslist dient te worden afgera
den. De eerste tijd na de bevrijding was ons poli
tieke 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 volkomerr vrij kun,.,�"-, ..i:t.;p;:d,c11, wie het als 
zijn vertegenwoordigers in de Staten-Generaal wil
de zien; politieke vraagstukken - en problemen 
als rechtsherstel, zuivering en berechting zijn pri
mair 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,e<.:st practische is (dit be
hoeft overigens geen verwondering te wekken,
anders zou het be gins.el uiet deugen); wil men ten
aanzi.en van rechtsherstel, zuivering en berechting
nog iets bereiken, dan moet men "dwingend ge
zag" hebben; nu is het duidelijk uitgesproken, dat,
na de opheffing der G.A.C., de Ministerraad de 
oud-fllegaliteit als zodanig niet meer zal horen; 
de enige reële mogelijkheid om op genoemde pun
ten 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 betrok
ken Minister daarvan op de hoogte te brengen;
die Kamerleden moeten worden gehoord!
Even een stuk je geschiedenis. Er was een voor
stel van de zijde der Regering om aan onderge
doken ambtenaren slechts 70% van hun niet-ge
noten salaris uit te keren; ondanks velerlei aan
drang van de zijde der G.A.C. bleef de betrokken
Minister weigerachtig om dit percentage te ver
hogen 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 gelui,i
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 berech
ting? Mij dunkt, dat daarover binnen onle kring
geen verschil van mening bestaat; vàn h�t rechts
herstel is weinig terecht gekomen, behalve• dan
van het uitstekende en gezegend� werk van de 
Stichting 1940-1945, terwijl de zuivering en be
rechting vrijwel mislukt zijn.
Kan men mij dan van defaitisme beschulc1.igen:

Ik ben werkelijk van oordeel, dat slechts realism;: 
n:i,ij leidt, als ik de stelling poneer, dat de oplos
smg van vragen als rechtsherstel, zuivering en 
berechting in geen enkel opzicht wordt verkregen 
door de oprichting van een nieuwe bond van oud
illegale werkers - de reactie wordt daardoor 
eerder groter en van het beoogde resultaat wordt 
daard.oor. nog minder verwerkelijkt -, maar dat 
daar alleen 11.og iets meer dan thans van kan te
rechtkomen, 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 toe juichen, als de Stichting 
ll}40-1945 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 span
ningen zouden daardoor verminderen, maar bo
venal zou er dan meer en beter recht voor oud
illegalen zijn te verkrijgen; de Statuten dezer 
Stichting laten een dergelijke verruimde werk
zaamheid 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 berech
ting dan, wij. 
Ik zou Ïederen oud-medestrijder wef willen toe
roepen: 
laat Uw leven daardoor evenwel niet vergallen; 
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sluit U om genoemde quaesties niet opnieuw aan
een; Uw desillusies zullen er nog slechts groter 
door worden; DE NEDERLANDSE UNIE 
�nze vrienden - laat U dat, ondanks het pathe
tische geroep van bepaalde zijde niet wijs maken 
- zijn ook niet in de eerste plaats gevallen en
wij hebben ook niet primair gestreden voor rechts
herstel, zuivering en berechting;
onze kameraden lieten het leven en wij hebben
g-:vochten, omdat God en/of het geweten de eis
stclde(n), dat meegeholpen zou worden om ons
Vaderland te bevrijden van de Nazi-tyrannie en
het nieuwe heidendom, pm zo weer mogelijk te
maken vrijheid Yan Godsdienst, van Onderwijs,
van drukpers, van vereniging en vergadering, van
politieke overtuiging en wat niet al; 
v_cd 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 ee!!, vrij Nederland, zij het met vele
gebrek�n, �n dat heus niet alleen op het gebied 
van zuivenn_:r en berechting; 
laten wij allen onze aandacht ook schenken aan 
het politieke leven en laat ons trachten a 11 c. on
zuiverheden te bestrijden, niet steeds zuchtend en 
klagend over hetgeen wij gaarne anders hadden 
gezien, maar met de idealisti,che inst�Jlir.g, die 
wij hadden in de bezettingstijd; 
dat eist het herboren Nederland van om. 

A.J. M. 

U krijgt onderstaande raad, omdat U abonné 
bent van "De Zwerver": echter onder die 
voorwaarde. dat U ook boter op Uw hoofd 
hebt. Laten we Uw wasliJstje eens opschrijven: 
U pleegt ia 1942 fraude met brandstofbonnen 
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 f 1.000.- ·�·;� �oor 
WJnterhulp, om .. overal van af te zijn'·; 
U schrîjft e.n brief aan den Rijkscommissaris. 
om öók burger(stief)vader te mogen worden: 
U abonneert zich op Vrij en Verveerd. pardon 
Volk en Vaderland en die Deutsche Zeitung in 
die Niederlanden: 
U wordt lid van de echt-Nederlandse Volks
dienst: 
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 
�egcvens hebt voldaan. wordt U als beloning, 
in afwachting, van wat het Tribunaal beslist. 
Hoofdcommies van de Gemeente..-secretarie te 
Rijnsburg, 
Zullen we nog eens ee.n tijdje "bezetting" gaan 
!pelen 7 
U kent nu de regels van het spel genoeg om 
winnaar te worden. 

PET. 

-�-�--�-----... ·--------

Het optreden van de Nederlandse Unie in de 
eerste jaren der bezetting is van grote betekenis 
geweest voor de ontwikkeling der dingen in Ne
derland. En nu de commissie, die het optreden 
van het driemanschap zou beoordelen, haar rap
port heeft gepubliceerd, mag ook "De Zwerver" 
niet achterblijven, om hieraan aandacht te beste
den. 
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 daar
mee 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 �preekt onze Commissie als 
haar overtuiging uit, dat het optreden van het Drie" 
manschap - ondanks de in het eerste moeilijke oor" 
togsjaar 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 zo� 
danig 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 Ne
derland met groot enthousiasme is begroet. Hon
derdduizenden traden toe. Het was duidelijk dat 
de Unie in een behoefte voorzag. Het Drieman
schap 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 on
vruchtbaarheid gedoemd was. Men meende de 
�ationale saamhorigheid tot grondslag der poli
tiek 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 dé tweede plaats verklaard door het feit, dat 
men in haar een tegenwicht zag tegen de N.S.H. 
Het valt niet te ontkennen, dat door het optre
den 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 
meeleef den, hadden aan de Unie geen behoefte 
en bepaalden hun stanlr,nnt in het oude partijver
band, 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 D4itsers hiervan met meer tact en 
wijsheid gebruik gemaakt hebben, dan zou de mo
gelijkheid 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 constatèren. 
Gelukkig waren de Duitsers in Nederland dom 

,,In memoriam Richard Jung" - Uitg. Vereen. Jowter Drukk. N.V., Joure.

In hun inleiding vertellen de samenstellers van dit goed uitgevoerde boek je, dat hun 
vriend, de Ts jecho-Slowaak Richard Jung, hun bij zijn leven nadrukkelijk had ver
zocht 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. Ver
lucht met talrijke uitstekende foto's van J. K. v. d. Zee en een voorwoord van 
Z.E. Dr. K. Erban, gezant van Ts jecho Slowakije in Den Haag, vormde dit alles 
een geheel, dat voor den, op sensatie belusten lezer een zeer bevredigende indrµk 
maakt. 
Als "In memoriam" kan dit boekje, ondanks de vele goede en waarderende woor
den 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, ont
breekt bijkans geheel. Ware dit boek je uitgegeven als een verslag van de beleve
nissen, die Richard Jung gedurende zijn gedwongen tewerkstelling en verblijf in 
concentratiekampen heeft gezien, dan zou het zeer zeker geslaagd zijn. Het sym
pathieke doel van deze uitgave, namelijk om met de opbrengst de weduwe van 
Jung 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 pas�ender wijze h�rdacht en de nagelaten betrekkingen op meer 
regelmatige wijze geholpen zullen worden. PETER. 

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 ver
zetsbeweging 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 on
danks 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 kun
nen gebeuren, maar niet gebeurd is. En nog veel 
minder kan men de duizenden, die lid werden, 
hiervan een verwijt maken. Met de beste vader
landse bedoelingen zijn zij toegetreden. Zij von
den 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 te
gen het optreden van het Driemanschap en de 
publicaties in het Unie-Orgaan, voorzover daar
door het Nederlandse volk een verkeerde voor
lichting kreeg en in zijn ontwikkeling tot het ver
zet belemmerd werd. 
Dit bezwaar, dat dus de drie mannen en de re
dactie van het Unieorgaan treft, komt in feite 
hierop neer, dat men niet steeds scherp genoeg 
gezien heeft, dat Duitschland na zijn verrader
lijke inval onze daadwerkelijke vijand werd. 
Als één der leden de wens uitspreekt, dat Duits
land een 3-2 overwinning zal behalen op de 
geallieerden, dan spreekt hieruit een zeer ver
keerde 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, ille
gaal werk te doen. 
Nog eens, het effect van deze en dergelijke uit
latingen is niet zo ernstig geweest als het had 
kunnen zijn, maar dat niet dank zij het Drieman
schap, maar dank zij de dikhuidigheid van den 
bezetter. En als de balans dan opgemaakt m'let 
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 be

leid van het. Driemanschap niet voldoende on
derscheiden zijn.
Als "de Nieuwe Eeuw" van 28 Sept 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 be
roep 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 han
delingen 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 mPn
persoonlijk voor zo'n consequentie terugschrik
ken). Neen, verzetstaktiek is nog wel iets anders.

H. v. R.

MONUMENT 

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 oprich
ting 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 verzets
man 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 
EN EEN ONDEUGEND JONGETJE 

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 ge
weld aangedaan en in drie kolommen tracht AD. 
aan te tonen, dat in het boek ,,'t Begon onder mel
kenstijd" geschiedenis wordt gemáákt, in plaats 
van gereleveerd. 
Zonder twijfel worden steekhoudende argumenten 
te berde gebracht om onwaarheden aan te tonen. 
Anderzijds maakt AD. echter zèlf 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 uit
leest, waarin geen onwaarschijnlijke dingen ge, 
beuren". . . . Hij rangschikt h.:t boek van Peelen 
dus onder de romans. Doch onmiddellijk begit>t. 
hij het boek te toetsen op de nis tui ische l><"'rouw
baarheid. Wat dus hier op nec�komt, dat h1J toe
geeft dat het een roman is en het gaat oespreken 
alsof het een document is. Zo iet� .1J1oet een nega
tief resultaat geven; hetgeen dan ook prompt naar 
voren komt. Of AD had de roman ,,'t B�gon cnder 
melkenstijd" moeten bespreken, of hij had het do

cument van diezelfde naam aan een critische be
schouwing moeten onderwerpen. Hij doet welis
waar het laatste, doch het is duidelijk, dat hij 
daarmee den schrijver geen recht kan laten we
dervaren. 
Allereerst had dus de vraag moeten worden ge
steld, of men hier te doen heeft met een roman, 
dan wel met een geschiedenisboek. Dit is AD ver
geten. 
,, t Begon onder melkenstijd" is vlees noch vis. 
Het roman-element is schaars aanwezig; en aan
gezien de waarheid op verschillende punten ge
weld wordt aangedaan, is het boek evenmin een 
specimen voor de beschrijving van de geschiede
nis 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 Renkumsc 
l:,oert je tot een roman had weten te herscheppen, 
zouden er geen bezwaren gerezen zijn ten op
zichte van de stof. Gebruik makende van de on
geschreven rechten van den romancier, had hij na
men van personen en plaatsen kunnen verdichten 
en hd gegeven kunnen belichten vanuit zijn ge
zichtspunt. Er zou dan een aanvaardbare roman 
hebben kunnen ontstaan, waarin niemand geschie
denisfouten zou kunnen aanwijzen. Peelen heeft 
dit nièt gedaan. Hoewel hij zijn held toch wel 
romantiseerde, heeft hij zich gehouden aan de fei
ten, - die echter voor een deel geen feiten zijn. 
Het doel van den geschiedschrijver is: de nàakte 
waarheid te vertellen. De romancier evenwel 
schrijft ?ingen, die gebeurd zijn. . . . in zijn ver
beelding. 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 verbeel
ding. 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 aes
thetische redenen, datzelfde raam naar links of 
naar rechts plaatsen, of geheel weglaten. Van 
ht:m wordt �mers niet gevraagd, waarheid, doch 
zijn waarheid! 
De Deense schrijver OJe 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 Mayz
fabriek 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 wer
kelijk h:ven of verméénd werkelijk leven. 
Peelen schreef bewust een kroniek, dus géén ro
man. Zijn voorwoord bewijst dit. Dat hij als ge
schiedbeschrijver faalde, is zeer ernstig. Zijn feiten
materiaal 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 onwar.:: 
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." 

Het is aangenaam te bemerken, dat ook letterkun
digen zich verwaardigen, de boekbesprekino-en in 
ons pretentieloos blad zo aandachtig te lez�n. 
Minder prettig is het, als recensent evenzeer een 
slecht rapport - al is het dan zeer welwillend ge-

steld - uitgeschreven te krijgen als den schrij
ver 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 schroe
ven komt te staan, vergat de demarcatielijn, die 
tussen een roman en een beschrijving van de naak
te waarheid ligt. En tenslotte pakt de heer Ooms 
mijn rechteroor tussen vinger en duim van zijn 
ervaren schrijvershand en zegt vermanend: ,, jon
getje, jongetje, geloof me, het recenseren van 
hoeken 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, wien ik zo vermetel was 
aan het rechteroor te trekken en wiens linker
oor nu door den heer Ooms is schoongewassen. 
Maar ik kan het als ondeugend school jonget je 
toch niet laten een· beetje tegen te pruttelen. Ont
kennen, 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 on
derscheid tussen een roman en een geschiedenis
boek. 
En nu heb ik in m'n school jongenswijsheid altijd 
gemeend, dat er nog een nuance tussen beide sp<:
cimen der schrijverskunst bestond, n.l. die van de 
historische roman. En dat de demarcatielijn, wel
ke 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 pretende
ren op dit gebied een deskundige te zijn - dan 
moet de grondslag van de historische roman zijn 
het gebruikmaken van volledig getoetste en juist
bevonden gegevens. Daaromheen kan dan rle 
schrijver zijn fantasie laten werken, doch daarbij 
moet hij zichzelf dusdanige beperkingen opleg
gen, dat hij nergens in botsing komt met hetgeen 
historisch ..onaanvechtbaar moet blijven. Tegen de
ze moeilijkheden is Pcelen niet opgewassen ge
bleken. 
De heer Ooms zal tenslotte toch ook niet kunnen 
ontkennen, dat bij het vraagstuk: of men al of niet 
met een roman of een geschiedbeschrijvin!I" te 
doen heeft, meerdere factoren van belang zijn. De 
historicus legt het zwaartepunt bij het onderzoek 
der feiten en beschrijft daarna punctueel, al naar 
zijn aard dor of smeuïg, wat hem ter kennis kwarq. 
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, waar
de heer Ooms. Ge spreekt van den architect c-n 
den kunstschilder. Tussen hen in staat de beeld
houwer, 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. Doi:h 
de beeldhouwer (romanrier-historicus) moet eens
deels punctueel zijn (historisch .iuist), 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 had. 
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 Peelen een 
uitvoerig verweerschrift teneinde de historische 
betrouwbaarheid van zijn werk aan te tonen. Wij 
h�pen daarop binnenkort nader in te gaan. 

WEET U N06? 
De Gedenkboek-commissie moet het ook weten! 

De "Boschfontci.n•• brandt. 

We hebben hot in de dagbladen van 23 Sept. lr.unntn luon: 
,.De Boscbfontcin brandt". 
"Boschfontein ", Bij het lezen van die naam komen allulel 
herinneringen weer voor de geest. We denken weer aan dit: 
Zondagavond, hoe we daar in Amsterdam aankwamen. Hoc 
we ons als kleine jongen gevoelden toen we. door de M.P. 
begefeid, 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 loop
plank opklauterden en een lange wandeling maakten door 
smalle gangen en lange steile trappen. zwetende en puffende 
met de zware bagage, om d.1n eindelijk "benedendeks" ( we 
gebruikten natuurlijk direct scheepstermen) aan te landen, 
om dan tot de ontdekking te komen, d"t we met een 200 
man in H:n ruim waren ondergebracht. Slapen in hangmat
ten. wat niemand van ons eerder had gedaan, behalve dan 
die ene sergeant. die we kennen van zijn verbalen over 
walvisjacht in de Oostzee!! en die ons even zou voordoen 
hoe je in zo'n ding moest stappen. En we zien het weer 
voor ons. alsof het gisteren gebeurde. hoe hij bij zijn de
monstratie met een plof er uit viel. wat ons krom deed lig
gen 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 ck:: oorzaak alleen lag in het feit, dat je met 
200 man in een ruim Jag. 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 da�r tenminste kans voor had, want menig
een ontglipte nogal wat bij het zoeken naar een plaatsje, 
omdat je ieder ogenblik een botsing had met een tegen
ligger, 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, gan
gen, 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 was
bakken. bij de W.C. en dat je. maar niet op kon schieten, 
w�nt je stond voor alles in de rij. En we worden weer 
opgejaagd om vlugger en steeds maar vlugger voort te 
maken, w;:int anders kunnen de appè:ls niet op tijd worden 
gehouden. En of j� nou al zegt, dat je voor alles in de 
rij moet staan, het hdpt je niet. Het kän wel vlugger, wordt 
er gezegd. maar de beren die dit verkondigen hebben een 
oppasser. hun bedje wordt opgemaakt. het eten neergezet. 
::e behoeven alleen maar te kauwen, terwijl wij toch alles 
:elf 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 bema_chtigen, ben je verplicht er 
een beker thee bij te nemen. Maar de thee smaakt je niet 
en de sprits wel. Dus kopen we 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. 
Ja, echt gezellig ( I?) geweest, het verblijf op de "Bosch· 
fontein''. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We zouden 
allemaal wel we<.>:r 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 cocosnoten 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 h.ebben wil, 

H. D. 

Zeer veel brieven hebben we ontvangen, waarin met vol" 
doening gewag werd gemaakt, dat er enig contact kon 
blijven bestaan. Wij hadden ons voor ogen gesteld. dat 
een :eker aantal zich aansluiten zou bij onze Contact
groep en dit aantal Is nu bijna bereikt. W•anneer het er Is. 
doen we daarvan medede!Jng. 
Het is niet mogelffk, bier op alle brieven fn te gaan. 
trouwrns i'°der wordt persoonlijk beantwoord. Bedenk ech" 
ter, dat wij ook alles In onze vrije tijd moeten doen en 
daardoor kan het antwoord wel eens even op zkh laten 
wachten, maar...... antwoord krijgt men. Wel hadden we 
graag, dat een postzegel voor antwoord lnge�Joten wordt. 
Wij citeren hier uit een brief: ,.Hierbij wil Ik ook "n 
paar woorden schrijven en wel dat ik b!Jj was, dat ik die 
circulaire ontving en mJj ongetwijfeld aansluit en abonneer 
op De Zwerver. Waar blijft anders onze kameraad.!chap7" 
In deze geest schreef bijna leder, maar ook sprak bij velen 
do teleurstelling, die zij als vrfjwlliger hadden ondervonden. 
.. En als je dan bedenkt." schrijft er één, .. dat een buur...
Jongen van mij f 500.- heeft uitbetaald gekregen als achter
stallig loon van het putjesgraven ...... " 
,.Ik hoop, Pat er spoedig een reünie wordt uitgeschreven," 
eindigt een ander. 
ReünJefl Ja. dat zal· çraan geheuren. maar daarover schrijven 
we een volgende maal wel eens. 

Gaarne ontvingen we bericht boe men %0 de fndellng van 
onze rubliek vindt. 
Voor op- en aanmerkingen In opbouwende geest houden we 
ons aanbevolen. 

Het spreekt vanzelf. dat aan fede.:r, die aangesloten J.s 
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. 

Zij, die nog geld tegoed hebben over de periode Julf
Ü<tober 1945, dat is dus de periode. dat de Comp. te 
Wlnschoteri lag. kunnen bij het Centr. Betalingskantoor Dele
gaties. Gevt"rs Dcynootweg 59. Scheveningen een formulier 
aanvragen. Dit formulier moet in tweevoud worden ingevuld 
en dan opzenden I 
Wij 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. 



EEKBUIS 

Onze bijdrage ,,'t Aanschouwen onzer bonds
banier maakt slappe leden sterk", voorkomend
in "De Zwerver" van 24 Augustus j.I., en han
delend over het hoofdbestuur van de Bond
van Christelijke Politieambtenaren in Neder
land, heeft enige pennen in beweging ge
bracht. Van verschillende leden dezer Bond
ontvingen wij een schriftelijke betuiging van
inste=ing. Wij mogen met de vermelding
daarvan als zodanig volstaan, waarbij wij niet
willen nalaten de schrijvers dank te zeggen
voor hun van adhaesie getuigende opmerkin
gen, 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 Eijsen
ga, die ons persoonlijk bekend is en dien wij
- hij neme dit van ons aan - geen kwaag
hart toedragen, het volle pond wensen te ge
ven, menen wij er goed aan te doen zijn bij
drage in extenso hieronder op te nemen. 
De Heer Eijsenga schrijft ons dan het vol
gende:
•. Geachte Redactie. 

Daartoe opgeroepen door den Korpschef, vond een bij" 
eenkomst plaats van de Zeister Inspecteurs en een_ 
viertal Brigadiers. Hier bracht de Korpschef de kwestie 
van het theo�ie geven aan "landwachters" naar voren. 
Bericht was ingekomen. dat aan hen een zestal cursus
avonden moest worden gegeven, waarin iets omtrent 
de wetten en verordeningen moest worden verteld. 
Daar niemand van de aan #ezigen ook maar enigszins 
onder verdenking stond. kon vrijuit worden ges.,eroken. 
De zaak stond z66: 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 st�rk 
geargumenteerd pleidooi tegen het lesgeven, met de 
vraag: , .h hier over deze aangelegenheid overleg ge
pleegd 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 Korps
chef. die in voortdurend contact stond met "Sicm", 
Oom Jan·· . .. Eddy" . .. Peter" e.a., was gegeven. heeft 
deze collega letterlijk gezegd: .. Indien dit zoo is -
en wij mogen daaraan niet twijfelen - dan zulten wij 
ook dit spel moeten spelen''. Ziehier de juiste toe
dracht. 
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.-speldje.s enz. enz. niet 
eveneens sluwe krijgslisten, inplaats van rondborstige 
heldhaftigheid? Ik meen van wel. 
Na voormelde proloog vond da.n, kort daarna, de op
voering van het treurspel "1 maal 1� uur les aan 
landwachters'' plaats. 

Zeist, Augustus 1946. 
De Brigadier van gemeente,po1itie, 
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 opne·emt.

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-opmerkin
gen in te gaan is ons niet mogelijk. Uit zake
lijke overwegingen hebben wij gemeend de
opmerkingen van onzen derden briefschrijver
als uitgangspunt te mogen nemen voor onze
beantwoording, waarbij wij telkens de gelegen
heid 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 genot.md 
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 19ilf"45 niet heb kunnen 
gadeslaan, omdat ik gedurende dien tijd voor onze 
.. Seyssie'* de benen heb moeten nemen." 

Wij vinden deze inleiding zwak. De brief
schrijver 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, onbe
vlekt was, wisten wij. De Heer E. stond toen
inderdaad vóóraan in de rijen van hen, die de
pretentie in hun schild voeren Christus' Ko
ningschap op elk terrein des levens uit te dra
gen. 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 prsten, 
doch. aangezien iedere zaak een pro en contra heeft. 
wil ik ook de keerzijde van de medaille eens belichten ... 

De briefschrijver wil slechts het pro en con
tra belichten en, zoals hij zegt, niets goed
praten. In feite doet hij practisch alleen het
laatste, m.a.w. hij praat het lesgeven aan land
wachters wèl goed en bovendien op naar onLe
mening ondeugdelijke gronden.
Men luistere:
.. Heeft. zo vraag ik mij af, de brigadier Eijsenga vu-.. 
zocht 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 mij 
niet vergis, van het één of andere depaitement m. Den
Haag en was gericht aan de burgemeesters van diverse 
gemeenten. Wie was dus in eerst instantie verantwoor" 
dclijk voor deze opdracht? De bewuste ambtenaar in 
Den Haag zou ik meenen. Weet U wat me.t dezen 
ambtenaar heeft plaats gevonden? Ik weet het niet, 
doch acht het niet onmogelijk. dat hij thans nog op 
zijn fluwelen zetel zit en als goed Nederlander h�: 
kend staat. Misschien ook, is bij inmiddels bevorderd. 

Neen inderdaad heeft de Heer E. niet ver
zocht' de eer te mogen genieten aan landwach
ters onderricht te geven. Dit zou er nu ook
werkelijk nog bij moeten komen. �ij vinden
dit een uiterst zwakke probleemstellmg. 
De Heer E. heeft niet verzocht de eer van het
lesgeven te mogen genieten. Dus, zo ligt ge
heel in de lijn van onzen briefsc�:ijver, valt �r 
van zijn daad niets te zeggen. H1J handelde .. mopdracht en is dus niet zelf verantwoordehJk.
Zijn opdrachtgevers zijn de kwade heren. Hun
treft alle blaam. 
De Heer E. is geheel zuiver. Richt Uw be
schuldigingen aan het adres zijner superieuren.
,,Befehl ist Befehl".

* 
"Betuwse· jongens; die bij I.R.S. Stoottroepen dienen, op Java 
gefotografeerd. Uit deze, bij uitzondering geplaatste foto blijkt, 
dat onze jongens zich in Indië toch niet zo erg ongelukkig voelen. 

was in de spannende en hoopvolle dagen
van September 1944, toen ik mij als onderdui
duiker in Ede schuil hield. De geallieerde lucht
landingen brachten, naar wij stellig verwacht
t�n de dag der bevrijding, waarnaar wij zo lang
mtgekeken 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. Van
daag vertoon1en wij ons weer wat vrijer in de tuin
achte.r het hms e� aanschouwden daar het prachtige schouw
spel m het luchtrmm: Een aantal vliegtuigen, dat niet te tellen
was, voerde versterkmgen en verdere benodigdheden voor het
front, dat enkele K.M. van ons vandaan was, aan. 
Het was prac�tig helder. weer, zodat wij de acties goed konden
volgen. Vele Jagers en Jachtbommenwerpers van allerlei soort 
voerden aa�vallen uit op spoorlijnen, wegen, opslagplaatsen e�
gebouwen die de moffen zich toegeëigend hadden. 
Op de �egen ��g men allee� mensen, die zich bedreigd voel
den en m allen1I trachtten zich in veiligheid te brengen bij. de
moffen. Op hun gezichten kon men geen vreugde, maar alleen
an!l"st !�zen. Wie dit ':".'aren behoeft geen verdere uitleg. 
Duideh3k hoorden WIJ het ratelen van de machinegeweren en
a?dere automa!ische wapenen van onze bevrijden. Wat er op
die momenten m 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 wa
p�ns 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 �e heer S. bij mij met de mededeling, dat ik
mIJ moest iJlelden b11 V. en daar verdere instructies zou krij
gen. In de woning van V. waren meerderen aanwezig. De op
dracht bestond uit het vervoeren van gevangen genomen S.S.'ers
(Nederlanders), naar een veilig oord en die daar te bewaken.
In groep jes van twee verlieten wij de woning van V. en be
gaven 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 à 300 Meter een
bewaker met een S.S.'er. Zo reden wij in drie groepjes door al
lerlei 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 ge
vaarlijk 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 aan
bidders van Adolf Hitler. De schuur werd i"n tweeën gedeclr!
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 co=andant van de bewakingstroe
pen te mogen optreden. De taak, die ons nu wa-, opgelegd, was
er een met veel verantwoording. Als ontdekt zou worden
wat hier gebeurde, zag het er v,i:,r Ede ni.:t mooi uit en was
ecu herhaling van Putten niet uitge�lok:i. I"•at 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 camoufla;e
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 eer �teed, twet
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 verzamelin'k
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 bedoe
lingen mee. Hij bleek ook niet zo mak te zijn als zijn soortge
noten en werd dus extra in de gaten gehouden. Een der bewa
kers bezat de vaardigheid in het omgaan met de tondeuse. Hij
zorgde er voor, dat de edelgermanen van hun hoofdtooi we,den
ontdaan en slechts een klein kuif je 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 ge
vangenen in de gaten te kunnen houden, doch zo, dat er geen
licht naar buiten straalde wat een moffen-patrouille zou kun
nen lokken, waarop wij niet gesteld waren. De schuur geheel
te verduisteren was onmogelijk door de vele naden en gaten



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, ge
legd. Daarin werd een kaars geplaatst. De straal licht viel nu 
op de gevangenen, die net jes naast elkaar op het stro lagen. 
De emmer werd nog 
wat afgedekt met een 
)ude zak en de schuur 
was nu in duister ge
huld met uitzondering 
van het gedeelte waar 
de trots van Mussert 
lag. Moest één van hen 
Jm de een of andere 
reden opstaan, dan 
moest hij dit eerst vra
gen. 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 ont
vluchten van de wapens gebruik zou worden gemaakt. De heren 
hebben het ook nooit geprobeerd. 
De boerderij vlak bij ons werd gebruikt als keuken. De bewo
ners wisten natuurlijk wel wat er aan d� hand was. Verder was 
daar ook een radio aanwezig en zodoende konden wij op de 
hoogte van de toestand aan de fronten blijven. De bevrijding 
die zo dichtbij scheen kwam niet en het front ging steeds ver
der 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 door
lopend 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 Noord
West, de Wiking-divisie en het vrijwilligers-legioen Neder
land. 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, 1ie door de weilan
den liepen, boden ons een goede gelegenheid daarvoor. Negen 
dagen en nachten was ik nu hier en de tiende dag kwam de 
verrassing. 
In de morgen kwam één der leiders bij ons met de mededeling , 
dat wij afgelost zouden worden door een andere ploeg en ver
dere maatregelen genomen zouden worden in ver�and met de 
toestand die nu ontstaan was. Het werd gevaarlijk, daar het 
front zich steeds meer van ons verwijderd had en de vooruit
zichten onzeker waren. De moffen legden inmiddels meer acti
viteit aan de dag nu de toestand zich weer in hun voordeel ge
wijzigd had en er werd een grote jacht gemaakt op de verzets
organisaties. Dat er door de organisaties goed gewei.)ct werd 
was voor hen geen geheim. 
De tiende dag om ongeveer elf u.ur 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 geraffi
neerd 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 had
den tijdens de actie's een noodlanding moeten maken en zich 
in de omgeving van Ede schuil gehouden. Op deze plaats kon
den 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 yerder de bezetting van onze schaaps
kooi vormd�. 

w. v.

Tja, wij wisten, dat het bij de Duitsers zo was, 
doch dat onze Nederlandse politie-ambtena
ren door · deze geest blijkbaar ook al geïnfec
teerd 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 ja
ren gevoerd hebben, die wij ook reeds bij her
haling 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 . 
[?� Korpschef, de superieuren, de illegaliteit, 
ZIJ hebben het gedaan! Wat ons opvalt, èo 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 land
wacht alszodanig goedpraat. 
Het lesgeven zelf wordt afgekeurd. Er wordt 
althans in sterk afkeurende zin over gespro-· 
ken. Toch is het - de Heer E. ontkent dit niet 
- gebeurd. De Heer E. heeft les gegeven; of
dit nu 1!/i 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 

1zeggen en bedoelen het evenmin scherp, maar
het moet ons van het hart: dit hele betoog doet 
ons denken aan: ,,de vrouw, die Gij mij ge
geven hebt." 
Waar blijft in de betoogtrant van den#Heer 
E. en den anderen briefschrijver onze persoon
lijke verantwoordelijkheid tegenover ·God?
Kunnen wij - we zeggen het in het bewust
zijn van de ernst, die hier in het geding is -
ons tegenover onzen hemelsen Vader ook ver
antwoorden over onze daden, door een ver
wijzing 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 ille
galiteit, waarop zich de Heer Eijseoga 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 inge
steld naar de gedragingen van den Heer 
Eijsenga. Dit onderzoek vond plaats op ver
zoek van een secretaris uit een zuiveringscom
missie voor politie-ambtenaren en had tot re
sultaat, dat de bedoelde illegale werker tot 
.de ontstellende ontdekking kwam, dat door den 
Heer Eijsenga les was gegeven aan de land
wacht .... Op dezen zelf den 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 o.b. in Maart 
of April 1945, één maand vóór de bevrijding!, 
oog 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 deie zijde 
vari het vraagstuk zou zijn gericht dan zou 
dit op zichzelf al voldoende weerlegging zijn 
van de door den Heer Eijsenga aangeviJer
de verootschul'digingen. 
Doch dit onderwer� raakt nog niet de kern 
van ónze ,beschuldiging". Hoofdzaak in onze 
1:erste publicatie was de vraag of het nodig 
is dat een hoofdbestuurslid van een Christe
lijke Politiebond voor het gewraakte lesge
ven' aan landwachters advies moest vragen 
aan derden. 
Vooral als Christen politieman moet de Heer 
Eijseoga ·van dit standpunt: ,,ik handelde in 
o�d,;acht of met goedvinden van de illegali
teit , af.
Hiermede is hij niet geblameerd. Met opzet
schreven wij boven dit stuk "Het boetekleed
mtsiert den man niet". Wat wel ontsiert is
de dekmantel, waarin zij zich thans angstval
lig 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 van naar een concentratie te wor
den 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 ver
antwoord 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 oppor
tunistisch, 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 lesge
ven nooit en te nimmer verantwoord. Wij heb
ben 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 ver
langt. En dan gaat het niet aan om de vraag 
te stellen of met dit lesgeven "ons volk mis
schien nog was gebaat". Hier wordt de zaak 
weer verkeerd belicht. Zo gezien wordt het 
lesgeven nog geidealiseerd bovendien. Wel ja, 
het geschiedde ten bate van het Nederlandse 
volk, waarop dat "samenraapsel van de meest 
ongure elementen" dan toch maar werd losge
laten". 
"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 be
treft het gezin E. daarvoor onze erkentelijk
heid betuigen. Dit maakt overigens het feit, 
dat het hoofd· van dit gezin zich in het les
geven aan landwachters principieel heeft ver
galoppeerd niet ongedaan. 
We moeten - en die kant zouden wij nu zo 
gaarne uit willen - zowel het één als hel 
ander onder ogen durven zien. Ook de Heer 
Eijsenga houde - laten we het nu eens voor
zichtig zeggen - rekening met de mogelijk
heid, dat hij, overigens een man met ver
diensten, ook in de bezettingstijd, ten aanzien 
van het gewraakte feit on juist 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 hij voor de oorlog heeft uitgedra
gen; het ideaal, dat mede in de kringen de
zer Bood; 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 ingezon
den stukken mag · worden bedongen. 

,,FRITS". 
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De "voorloper" van het grote L.0.
L.K.P.-Gedenkboek verschijnt vóór St.
Nicolaas. Volg_t bijna 20.000 anderen 
en bestelt met spoed .Anders is de 

eerste .druk uitverkocht I 



Kampvuur 

Wat is 'n dag op Malakka? Ballingschap in een 
paradijs. Een bataljon werd afgezonderd op een 
weelderig strand. Een plek je onder de zon, drie 
kilometer lang, vijfhonderd meter breed. De en
keling 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 pntje 
bier. Zeker, hogerop zijn andere batal jons gek
gerd, marine, NICA, Rode Kruis. Tot in Port 
Swcttenham en Penang is het Hollandse invasi;; 
op de Maleise kust. Maar als men ons zou ver
tellen, dat zij zijn geland in Peru of in Alaska, 
zou dat dezelfde indruk maken. 
We zijn alleen, wij, achthonderd man. Zelfs ern 
meisje, waar je wat mee loopt na het avondeten. 
Achthonderd man. Alleen. Dezdfde verzwegen �e
dachten. Dezelfde uiterlijke onaandoenlijkheid. 
Maar we weten het van elkaar. Als er een op
staat vóór de réveille en stil naar zee gaat, cl.an 
zit hem iets dwars: misschien die brief van gis
teren. Als er een te dikwijls lacht en te hard, 
dan heeft hij moeite om iets door te slikken: mis
schien de ergernis om Indië. Als er een met zijn 
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 hori
zon. 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 tiidem de mars, en het plakkende 
zweet en de spoelende zee. Wij, achthonderd le
ven 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 het
zelfde vuur. Het vuur van herinnering en ver
langen. 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 kre
kels en smeult het leven van het bataljon in de 
kamergesprekken om de walmende lamp. Waarom 
praten we toch altijd over de Harskamp en �e 
tijd met de Tommie en de Yank? Omdat we met 
over Java kunnen praten en wat daarachter ligt. 
Morgen betekent mist. Gisteren zien we scherp 
als neonlicht. Elke zin begint met: - Toen j_k ... . 
We ligiren uitl!"ekleed op de stretchers onder de 
zwevende klamboe. Wat gloeiende sigarettenpun
ten 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 rose 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 wc 
verbannen op Malakka, we gaan de verte tege
moet. en niemand houdt ons tee-en. 
Achthonderd man neuriën om het kampvuur. Als 
één stem waait het uit achthonderd monden ov�r 
het vuur, boven de palmen. in de nacht, om de 
aarde: - Wij ·e-aan door alle tijden en wij slaan 
er onder u1t: Stoot - troep - soldaat. 

Zenuwen-oorlog 
Dag in dag uit. 1-1-9-3-1946 

We z,uren de junde niet voor de eerste maal op 
Malakka. maar in Lond.-n. Dat is nu vipr maan
den ir<>leden. On een Zondagmorgen bleven de 
wanrl�laars om Marble Arch nieuwse-i<>rig staan, 
frrwiil onze z<>shonderd m"n zich opstelden. pers
fotografen holden en knielden. en commandanten 
zich voorstelden aan t'lkaar. Dutch resistance for
ces. Army of the underground. Hier zit wat in. 

·booR JOT POLMAN
had de speurende agent van de BBC gezegd: een 
muziekcorps erbij, interview, ontvangst, propa
ganda . . . . Maar door zijn propaganda maak Le 

Soekarno vanuit Batavia elke manifestatie van 
onze kant toen al onmogelijk. Onze mars bleef 
een mars zonder franje. Na de massale parad..:s 
die door Londen hadden gekruist was onze troep 
dus een kinderklasje-'n-dag je-met-den-mecster-u:t. 
Dat wàs het dan ook. Want we had.den 1-en eer
zaam en leerzaam doel: Ten toonst<>lling War 
Against Japan, opgeze-t als propagandamiddel 
voor de oorlog in het Verre Oosten, maar na de 
onverwachte capitulatie omgedoont in Victory 
Over Japan. Naast de tentoonstellingskeet ston
den we in het schoongeveeg-de ruinegat dat de 
Duitse bommen daar indertijd geslag-en hadden. 
Wilhelmus, God· save the King, en nu naar bin
nen. Uit de Octoberzon schuifelde je door de !,al 
over een vlondertie 'n schemerige ruimte in. Een 
soort wintertuin bij nacht. Of een wilde �fken
film. Om er echt bang te worden. Benauwd was 
het zeker op het kronkelende vloert.ie w:1arove1 
d.'; troep door de jungle schoof. Zou dit het land
z1p1 .... ? 
Malakka. Als we nu met de kapmessf'n de strui
ken openslaan, worden opgenomen in de ,•nhewo
genheid, en nageroepen door gamelan-e-,,luirlen. 
dan lachen we even om die kermistent in Oxford
street. PropaJ!"anda. W,: hehhen altiirl te WP•nÎ ';' 
rt>clame gemaah voor onszelf, zei admiraal Hel
frich bij zi1n afscheid te Batavia. D'1.t doen we 
vandaag mindc:r dan ooit. Maar hier en nll is 
dit voor ons dan ook ongewenst. Hoe �tillcr we 
leven, dag in dag uit, hoe sterker we strak� zullen 
staan. 
We sliiten onze dae-en on Charlie Reach als in 
een oudemannen-huis. Zeker, we PT-en 's mor
l!"ens in de schemer op het strand, en in het mid
dae-uur staan wc nog duizelig- van hinderlaag en 
rookl\'ordijn voor de keuken in de rij, e1; wordt 
er in de nacht alarm l!"efloten dan schmven we 
na tien minuten l!"eruisloos door het bos. maar 
achter deze spanning van de mieren vallen de 
unuwelf slao. Al wordt het tempo van de trai
nine- oogeschroefd en de sfeer van de actie schf'ro 
l!"estt>ld - of juist daarom - is dit leven in alle 
harde kleuren ·van de trooendae- l!"rÎjs als � avond 
van een eentoni� versleten bestaan. Je leeft. met 
kninoerende OJ!"en. phvsi<>k. en ook morel'!. 8oms 
voel je, dat in dit uitzichtloze leven de herinne
ring v<>rv,,,,.en zal. Soms vrees ic. dat in rle rlruk 
van dit klimaat de fantasie verdrogen zal. Soms 
b<>s"f je hoe rnel de sleur ulfs de e-edachte ver
stikken w). Tropen-romantiek, dacht ie vrn_c-e-c.r, wann<'er je de verhalen las over dnnor"lisahe 
van Eurooeanen in de rimhor. De verblindine- op 
de weg, de schar1uw in de kamoone-. de slec�te 
drank en rlrogerii. de gekleurde vrouw. . . . 1;i., 
stond ie a Heen, dan zou je worrlen wee-e-edr111<t 
in vere-et�lheid als een wortelloos f!ewas. Nu 
wed ie hoe stPr1c de m"n is die enrens in de 
archioel ?ichzelf moet blijven t>n rloor !!'een andere 
t�.sthare banrl e-ebonden wordt d0n rle 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 �ijl 
van de zee, maar je voelt hier de koelte al m_et 
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 stille. 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 ZIJD 
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. Achthon
derd man - het d<',rde bataljon - liggen hier. 
Begraven? Nee, nee. Liggen is een militaire term: 
ze zijn gelegerd. Misschien liggen ze m�m.enteel 
wel in deze bossen te wachten op het flu1ts1gnaal 
voor een omsingeling. . . . Een voetstap in de 
hal. - Ben ji j 't? Leuk dat je komt.. Wat doen
jullie?· En dan praten we over het sch1�tresultaat 
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-Indi
sche opperbevel, en dan. . . . ja, dan komt e.�klank in de stemmen: dan praten we over "onze 
tijger die nu - na veertien dagen - nog niet 
geschoten is, terwijl zijn spo��n overal worden ge
zien. En vannacht sprong h1J over de wacht aan 
de weg ja absoluut. En dan de film die gister
avond �ercl vertoond op het dek van het landings
schip dat toevallig op het strand kwam voor c.en 
van onze bungalows. Wat .'.'en genot was het ?m 
Popeye weer te zien alsof h1J regelrecht naar O.non 
stapte die juist boven de N?ordhoek :-an -�et f1lrr:
doek in de avondhemel hmg. Ja, die tIJger, die 
film, en dan de duurte-toeslag (wat is er nu 
weer beloofd?), dat zijn de mijlpalen van onze 
Malakkaanse dagen. . En het aapje dat onder de tafel spe�.lde, sprmgt
langs mijn afhangende arm naar m�Jn s�_houder 
en nestelt zich op zijn vaste plaats rn m13n 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 �en wandelcl�?· 
zegt mijn vriend pardoes. Ik krnpper met �13n 
oge� (dat is gewoonte tussen acht en achttien 
uur). - Nee, verklaart hij nader, niet hier op 
Malakka, en ook niet in Indië, maar d�arna, als 
we teruggaan. Dan gaan we te voet. Via Burma 
en Brits-Indië, Perzië, enz. Al lopen we tw,:e 
jaar, dondert niet. Zonde_r g�ld, maar met 0Ff1-
ciële introducties. Ik heb m Sme-apore t·en C11r�
ha-kapitein ontmoet, een magnefieken kerel, en die 
verwacht mij bij zijn ou�e s_tam. Zo . :-wam 1WL
idee. - Ja, zeg ik voorz1.chtig alsof 1k het nog
niet verwerken kan_. Het 1s dan oo� een c!rcus
sprong die zelfs van een ervaren 3unglc-�1g�t,·r 
(wat ik besfät niet ben) wel even bezmnrng 
vraagt. - Dus, begin ik weer, je gelooft met 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 fou
rier ontmoeten, wezenloos mumme�end over mor
tieren en de schuit die elke dag hier kan komen? 
We lachen, allebei een beet je schamper, en de 
inlander die juist met ziin bananenm�nd om de 
hoek van het huis verschijnt, lacht ,buigend mee, 
omdat hij meent dat onze dollars nu "".el zullen 
rollen. Ik zeg tabe en zit verde�. toe _!e zien,. want 
pin�elen kan ik niet, maar m11n v:1en? wikkelt 
zich in een vernuftige woordenw1sselmg alsof 
met het laatste woord dp toekomst van de atoom
bom zal worden beslist. Toch lach ik niet, want 
je weet nooit van tevor�n waar _het �oppunt van 
de dag za.l worden bereikt: wellicht m deze _ba
naan Het wordt geen toppunt. Ik zeg tot ziens 
en tap weer on de fiets, een beet je onvoldaan. 
Ik zie de schildwacht aan de weg als een kar
bouw maar terwiil ik P"Sseer staat hii rechtPr 
dan 'de post vno� het Paleis oo 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 heuve
len naar het Limburgse land wil gaan, gebruikt daarbij de St. An
nastraat 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.l. als centrum van het Limburgse illegale werk steeds 
gevaarl;jker. 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 Nijme
gen als residentie te kiezen, anderzijds vreesde hij in onmin te ge
raken met enkele van zijn trouwste Limburgse medewerkers, wan
neer 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 peuleschillet je, want er moesten allerlei bureaux �n koe
riersadressen zijn. Laconiek vroeg Ambrosius dan ook of N1Jmegen 
voor een stuk of twintig huizen kon zorgen. Nijmegen bleek echter 
voor geen kleint je 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 ge
passeerd, 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 ove�zij?e·. En als je _ daar gesterkt
en verkwikt vandaan kwam dan vond Je 3e 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 tafelt je 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 
werkers van Zuid en Noord elkaar in de meest illegale straat van 
Nederland de straat die de naam van St. Anna draagt. Vanzelf
sprekend V:as het illegale verkeer in de straat da�. ook zeer intt..mief. 
Zo gebeurde het eens op het uur dat alle behoorl1Jke mensen aan het 
koffiedrinken waren, dat Ambrosius, Karel, P..ater Bleys en de Ka
pelaam Naus en v. E. elkaar midden in de 'll. Annastraat ont�oe
ten. Het wan:n alle eerzame burgers, want geen der ,;ecstehiken 
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 zeker
heid 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 ge
bleken, dat er omstreeks de zelfde tijd of iets eerder via Zwarte 
Jacques een contact tot stand is gebracht tussen Ambrosius en de 
L.0.-organisatie in Rotterdam. Dit heeft tot gevolg gehad, dat Am
brosius werd uitgenodigd op een Gewestelijke vergadering van 
Zuid-Holland te verschijnen. Vermoedelijk was het een vergade
ring te Delft, waar het Zuiden dus voor het :er�t min of me:r of
ficieel aanwezig was. Eerst veel later, doch m ieder geval m het 
na jaar van 1943, kwam Ambrosius op de Topvergad:ri

:i
gen, we!ke 

- na de overval in Hoorn - waren samengesteld mt mterprovm
ciale vertegenwoordigers. Er kwam toen voor _het Zuiden wel r�eeds
iemand op de Top, doch er was voor het Zmden nog geen sp�ak� 
van een interprovinciaal contact, zodat de meer protestants getinte 
organisatie in West-Brabant he� gehele Zu!d�n ver�egenwoordig�e. 
Er is toen nog al ontevredenheid geweest m de kring der provm
ciale leiders, die zich de gelegenheid ontnomen zagen naar de 
Topvergaderingen te gaan en afhankelijk waren van h�tgeen de 
interprovinciale leiders hen ervan vertelden. In Utrecht 1s daarop 
een bijeenkomst j!'eweest van provinciale lei�ers. waarv�n het re
sultaat uiteindelijk is geweest, dat Ambrosms voor Limburg de 
Topvergaderin�,.n zou bezoeken. De eerste contacten met het Wes
ten hadden inmiddels voor Limburg dit resultaat, dat, toen op l 
October 1943 te Roermond de eerste officiële gewestelijke verga
dering 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 

m. 

Noorden. Noorderlingen, die in cor1..tact 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 onmid
dellijk associaties opriep met den persoon van een geestelijke? Velen 
st,,J,J"n 1ich rlan onk voor een rijzigen. anderen een welgedanen ûf 
eerbiedwaardigen Limburgsen geestelijke te zien verschijnen. Het 
was dan ook min of meer een ontgoocheling, toen het verwaarloos
de kleine manneke, dat zich Ambrosius noemde, zich vertoonde. 
E;n timide vent je, zonder gedaante of heerlijkheid, zo oordeelde 
men. En de Noorderlingen stegen weer enkele procenten in eigen 
achting, nu ze !iet 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 gebe�igde woord�n was niet �ltijd even
redig aan de inhoud. Dan wilde Ambros_rns �en beslmte oo�. wel 
eens iets zeggen. En dan werd het spoedig stil, want wat h1J po
neerde was altijd de moeite waard om naar te luisteren. Kurt en 
krachtig, maar niet mis te verstaan zette hij zijn shn·.ipunt uiteen. 
En daarmede ok�k dikwijls het juiste en la:'tt,te woord gesproken 
te zijn. Reeds op de eerste Topvergadering verras�e Ambrosius" zij�nieuwe vnenden met mededelingen over connecties, welke h1J b1J
Brabantse fabrieken had, waar hij van allerlei artikelen voor dr 
onderduikers kon machtig worden. Daarin deelde ook het Westen 
sindsdien. Door hem ook is er nooit een tegenstelling Katholiek
Protestant gegroeid. Integendeel. Zonder de figuur v_�n Ambrosius
zou het ongetwijfeld niet zo gemakkelijk ge�omen z1Jn tot een !;O 
volledige samenwerking, als nu het geval 1s geweest. Maar ZIJD 

principe dwong ieder respect af. . .• . .. Toch bleven er velen in Ambrosrns den geestel1Jke zien. Toen hq 
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 vnenden hechtte bleek wd dm
delijk na de arrestatie van zijn eerste? secretaris, . Frans Coehorst. 
Frans was nog heel jong en Ambrosrns voelde zich zelf verant
woordelijk voor het feit, dat hij met het werk begonnen wa.s en nu 
in handen der Moffen gevallen was. Er werd een samenkomst be
legd, waarin o.a. ook Kapelaan Naus en s>om Jan (Theo Dobbe) 
aanwP.zig wal-en. En toen voerde Ambrosrns. tegenover _Oom Jan
een pleidooi voor een overval op de gevangenis te Maastncht, waar 
Frans gevangen zat, wat geen der aanwezige? ooit vergeten zal. 
Uiteindelijk beloofde Oom Jan naar Maast.�1cht te zullen g·aan 
om te zien wat er gedaan kon worden en h1J voegde er aan toe· 
,,Als de oorlog over is moet je beslist _diplomaat worden". 
Ambrosius was ook een der eersten, die met de telefooncode werk
te. Het eerste werk daartoe werd in Sevenu� verricht. Het was dan 
mogelijk door bepaalde nummers t� draaien. met de verlangde 
plaats in contact te komen. Zo kon iemand mt Heerlen .. b.v. o:-er 
Gulpen met een ander nummer in He�_rlen spreken. HIJ draaide 
dan het kengetal van Gulpen, dan het c1Jfer 9, vervolgens het ken
getal van Heerlen en daarna het verlang�e t�lefoonnummer. 2:.o 
waren er meer trucjes, waarvan de orgamsahe zeer veel prof1Jt 
had. 

H d h" Steeds meer ging Ambrosius van zichzelf �ergen. a IJ aanvan-
kelijk 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 wer� drukte al
lengs een stempel op hem. Hij was een zeer gelijkmatig �ens. De 
uitbundige pret kende hij niet meer, maar ook de gulhartige lach 
zag men zelden meer op zijn _gezicht. D?ch daar stond tege?ove_r,
dat hij nooit in een humeunge stemmmg yerkeerde. Rustig �n 
vastberaden ging hij zijn weg, doch een onmiskenbare melancholie 
hing om zijn wezen. In het laatst raakte hij ernstig .�ndervoed en 
oververmoeid. Tot tweemaal toe gebeurde het, dat h1J het bewu�tzijn verloor. Eenma!l viel hij, tij�ens het dicteren van een brief 
aan zijn secretaris, 10 slaap. Het lichaam nam wat het onthoud<"n 
werd. Het was toen zo, dat hij vrij ernstige wonden a�n d� ben:.nkreeg. De vrienden besloten toen, dat: wan?eer Amb:_osms met vnJ
willig de rust zou nemen, welke hiJ nodig h�.d, z1� h_em daartoe
goed- of kwaadschiks zouden dwingen. Een ZIJner mheme mede
werkers, een dokter, had daartoe reeds een plan klaa.r. Weert z�u
de laatste vergadering worden, waaraan ze Ambrosms voorlop1g 
zouden laten deelnemen. 
Het werd inderdaad de laatste, doch helaas met 
als zijn vrienden het zich hadden voorgesteld. 

op de wijze zo
AD. 

(Wordt vervolgd). 
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INLICllTINGEN VERSCllAFFEN?. 
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737 Jacob Koerts geb. 19 
Juli 1912, gewoond 
hebbende te Oude
Tonge, was geëvacu
eerd naar Veenendaal, 
aldaar gearr. 8 Dec. 
1944 en naar Apel
doorn vervoerd. Daar. 
na Amersfoort. 5 Fe
bruari 1945 op trans
port naar Neuen gam
me. Later Oranién
burg tot bevrijding. 
Op 28 Mei te Lud
wigslust overleden. 

738 Arend Klem, geb. 9 
Juni 1926, gewoond 
hebbende te Oude
Tonge, tegelijk met 
Jacob. Koert gearr. 
(zie oproep nr. 737) 
te Veenendaal. Daar
na niets meer verno
men. 

739 Aar jen Brouwer, geb. 
7 Juli 1894 te Den 
Helder, illegale naam: 
Oom Arie, lid LKP. 
en LO,. hoogstwaar
schijnlijk ook NSF, ge
arr. 15 Januari 1945 
in Den .Haag, in zijn 
.woning Sneeuwbalstr. 
88, Den Haag. Over
gebracht naar Land
wachtkazerne Frede
riksstr. · Begin Febr. 
naar Scheveningen 
(Oranje Hotel). Vermoedelijk eind Febr. of 
begin Maart, na een verblijf van een week 
in Amersfoort (Durchgangslager) overge
bracht 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 Raams
donkveer. Gearr. te 
Rijswijk (Z.H.) op 13 
Dec. 1944, door de 
SD, overgebracht naar 
Scheveningen en van
daar naar Amersfoort 
en ongeveer half Mrt. 
1945 op transport naar 
Duitsland, vermoede
lijk Neuengamme, na 
zijn verblijf in Amers-
foort niets meer van 
hem vernomen. 

741 Dirk Groeneveld, geb. 
23 Dec .. 1919 te Rijs
wijk, gearr. als onder
duiker, via het Rode 
Kruis bericht ontvan
gen, dat hij in Neuen
gamme is overleden 
op 3 Maart 1945 
Gaarne bericht over 
zijn verblijf en ster
ven in dat kamp. 

7 42 Marinus van· der Hart, geb. 15 Aug. 1907 
te Rotterdam, sportleraar, tot 1942 gewoond 
hebbende Dirk Hoogenraadstr. 148 k Sche
veningen. Op 18-12

°

-42 gearresteerd en over
gebracht naar Utrecht, Wolvenplein Om
streeks Maart i943 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. gruepen 
Marius genoemd. Echter niet te verwarren 
met Marius Gottwald. 

743 Hendrik Gerrit van 
der Worp, geb .. te 
Hattem, 30 Jan. 1922, 
op 29 Juli 1943 door 
den bezetter vanaf 
Vlaardingen overge
bracht naar Duitsland, 
waarvan hij tot heden 
nog . niet is terugge
keerd. Zijn laatste be
richt was van 8 Jan. 
1945 met als adres: 
N.O.B.F.A.U. 175, qin
satz "Söppen". Söppen 

über Liepnitz West Pruisen. 

A D V  E ATE N T I E.S 

(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

Met dank a�n God geven wij kennis van de geboorte 
van een dochter, die we . 

CHRISTINA GERDINA 
. (Stineke) 

noemden. 
FR. v. d. HAVE. 
C. T. v. d. HAVE-JOCHEMSEN.

Wageningen, 5 October 1946. 
Aug. Faliseweg 2. 

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) 
(grote advHlenties belangrijke reductie) 

Te koop gevraagd een HIELBAND 26 x IYz voor 
mijn invalidewagen. Ook genegen te ruilen voor een 
nieuwe band 28 x lYz. Brieven aan H. Kok, Visch-
markt 21, Harderwijk. 
Wie heeft te koop: jachtgeweer, kal. 12 of 16 m.m" 
zo mogelijk met patronen. Br. no. 21 adm. v. d. bi. 

(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.) 
(uitsluitend voor oud-ill. werkers) 

Bij de administratie van "De Zwerver" kan geplaatst 
worden een meisje voor kantoorwerkzaamheden. 
Leeftijd plm. 18-22 jaar. 
Brieven onder No. 23 aan de administratie van dit 
blad. 

Zeeuwsch me1sJe, oud ill.-werkster zoekt kantoor
betrekking, liefst in de Zuivering of Wederopbouw. 
Is reeds als zodanig werkzaam geweest. Brieven 
onder No. 12 adm. van dit blad. 

Oud L.0.-werkster zoekt plaatsing als sociaal Werk
ster, zij heeft practische ervaring, was reeds als zo
danig werkzaam bij de Stichting 1940-1945, dit werd 
opge)l.even doo; aansluiting van medewerkers. Liefst 
omgeving R�tterdam. Brieven onder No. 13 adm. 
van dit blad. 

Friese boerenzoon, in het bezit van diploma's, on
gehuwd, zoekt plaats als bedrijfsleider op Laridbouw
veeteelt bedrijf, onverschillig waar. Jaren als zodanig 
werkzaam geweest. Prot. Godsd. Brieven onder No. 
14 adm. van dit blad. 

Jongeman, ouJ 24 jaar, die 8 Aug. de Mil. Dienst 
verlaten heeft, in bezit van diploma algemene ont
wikkeling en in de oorlogs jaren onderduiker is ge
weest, _zoekt een betrekking. Brieven onder No. 15 
adm. van dit blad. 

Welke eigenaar in Lederbranche kan een vlotte mnl. 
Assistent gebruiken, om geheel thuis te geraken op 
het gebied van lederwaren. Heeft goede opleiding 
genoten. Tevens in 't bezit van rijbewijs. Leeftijd 25
jaar. Brieven onder No. 16 adm. van dit blad. 

Met wie werkte Mevrouw löhler te Amsterdam samen 1 
Het hoofd van dit artikel dan�t zijn ontstaan aan de volp 
gende fe:iten: 
Mevrouw Köhler, ro'"or haar tweede huwelijk Mevrouw 
Schut. wordt voortdurend door de P.0.D. in verhoor ge.
nomen over haar handèlingen in de oorlog. De P.O.D. 
twijfelt aan haar goede houding in oorlogstijd, waarover zij 
zelf het volgende zegt: 
Als Duitse van geboorte werd zij door haar eerste huwelijk 
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 ont
vluchten, verstrekte waardevolle informaties in verband met 
het bombardement op het W.G., en bemiddelde bij de 
Duitsers ten behoeve van opgepakte personen. Van de men
sen, 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 f 3000.- vrij kopen. Nóch in het kamp, noch 
na de bevrijding hoorde zij iets van haar opdrachtgevers. 
Nu zij door de P.0.0. wordt lastig gevallen, heoft zij 
geen getuigen. 
Deze zaak moet tot klaarheid worden gebracht, Laat je.der, 
die iets van deze zaak weet. schriftelijk bewijsmateriaal 
zenden aan: Mevrouw Schut. Heerengracht 505, opdat niet 
het ongelooflijke zou gebeuren, dat ie01and, die goed en 
bloed heeft ingezet voor de goede zaak, wordt beschuldigd 
van collaboratie. 

Mej. P. v. DIJK. 

( Inlichtingen en diversen) 

Oud il!. werker zoekt zijn Portable-schrijfmachine, 
merk Olympia met kleine lettertype, zwart, in zwarte 
koffer. die Febr. 1944 door den heer H. ]. Scharrer 
(gefusilleerd) Emmakade 21, te Amstelveen, aan een 
der leden van zijn groep is doorgegeven voor het 
gebruik binnen de organisatie (Uitzending naar En
geland), Eigenaar is zeer gedupeerd door verlies en 
vraag dringend om teru·ggave van zijn eigendom. -
6... Blokland, Heemraadschapslaan 14 b, Amstelveen. 

Oud Districtambtenaar L.O., te Hoogwoud (N.H.) 
benoemd tot Ie ambtenaar ter gemeente-secretarie, 
vraagt per 15 November a.s. te Hoogwoud of orr..
geving een net kosthuis. Brieven aan G. Jansma, 
Pr. Beatrix laan 8, te Weesp. 

Het Hoofd van de P.R.A. te 
Drachten verzoekt diegenen, die 
inlichtingen kunnen verschaffen 
betreffende Jarob v. d. Berg,
geb. 2 Juni 1916, wonende te 
Jubbega, nr. 270, die gedurende 
Juli t/m Augustus 1943 in het 
kamp Ommen eerst als voorman 
en later als wachtman heeft 
dienst gedaan, zich schriftelijk 
zowel mondeling te vervoegen 
bij het Hoofd van de P.R.A. te 
Drachten, Tel. 2441. Het is niet 
uitgesloten, dat hij feiten en handelinge11 ht!eft ge· 
plt!egd die bij bovengenoemde dienst niet bekend zijn. 

Het Hoofd van de P.R.A. te 
Drachten verzoekt diegenen, die 
inlichtingen kunnen verschaffen 
betreffende Hendrik Rozenberg,
geb. 5 Augustus 1911, won. te 
Nijehorne nr. 234, die geduren
de Juli t/m Augustus 1943 in 
het kamp Ommen eerst als 
voorman en later als wachtman 
heeft dienst gedaan, zich schrif
telijk zowel mondeling te ver
voegen bij het Hoofd van de 
P.R.A. te Drachten, Tel. 2441. 
Het is niet uitgesloten dat hij 
feiten en handelingen heeft gepleegd die bij boven
genoemde dienst niet oekend zijn. 

Het Hoofd van de P.R.A. te 
Drachten verzoekt diegenen, die 
inlichtingen kunnen verschaffen 
betreffende de gedragingen tij
dens de bezetting van Gauke
Hof, geb. 27-9-'06 won. te Beets 
(Fr.) zich schriftelij� zowel mon
deling te vervoegen bij het 
Hoofd van de P.R.A. te Drach
ten. Gauke Hof is tijdens de be
zetting eerst te Ommen en later 
te Hangeloor bij Bonn en Frois
dorf (D.) als wachtman werk
zaam geweest. 

\VEIKE, Ernst, geboren 11 De
cember 1912 te Boffzen (Dlnd), 
is werkzaam geweest als Wacht
meester in de Duitse gevangenis 
(ORANJE-HOTEL) te Scheve
ningen vanaf Maart 1942 tot 
Juni 1944, daarna in het Con
centratiekamp VUGHT tot Sep
tember 1944. 
Zij, die inlichtingen omtrent de
zen Duitser kunnen verschaffen 
worden verzocht zich te vervoe
gen 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 zeilden aan de administratie van "De Zwerver

"
, 

Prins Hendrikkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam: ·----·---------------------··--·-----------·-----···-·-------···-----

Adres: 

Plaats: 

Provincie: ------------·----

Ingang abonnement: ---·-·--····-·--···--··---·-------· --- ---

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post· 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Nieuwe abonne..me:nte.n kunnen op elke willekeurige datum ingaan1 voor zover de nummers vc,orradig zijn, ook met tuugwer
kende kracht, äoch alleen aan het eind van een ka[enderkwartaal vervallen. 

ä
..

'll 

j 



lANORUK5 ORc;ANIIATI, VOOR 

MUlP AAN ONDERDUll(ERS 

BUNDELING 
Na 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 voorstan
der 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 vroe
ger hielden op scheidslijnen te zijn en daar
voor in de plaats groeide een nieuw besef van
solidaire verantwoordelijkheid. Tussen figuren
van alle richtingen ontstond een kameraad
schap die door vuurpeletons niet werd vernie
tigd. Een vernieuwd sociaal besef brak zich
baan, een ruimheid van blik en een persoon
lijke toewijding, zoals wij vóór de oorlog in
Nederland nauwelijks meer kenden. Dit alles
heeft de geest van het verzet tot een zeer bi
zondere 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. Poli
tiek scheiden zich onze wegen en ook ten aan
zien van de geestelijke uitgangspunten moeten
we van mening verschillen. Ook de illegaliteit
kon in Nederland slechts een eenheid in ver
scheidenheid zijn. Maar in de verzetsgeest wa
ren we één. deden we hetzelfde werk en ston
den we voor dezelfde taak. Het is deze geest
die we moeten vasthouden, omdat het Neder
land van vandaag ook deze geest nog brood
nodig heeft."

(Uit het Oude jaarsnummer 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 -�at er schu_imers en profiteurs aan het werk z1Jn geweest m
de kleine republiek en ik weet ook heel goed
dat er méér bonafide vaderlanders zijn geweest
als juist alleen diegenen, die aan het verzet heb
ben 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 zwaar
dere 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 voor
hoede 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 ge
maakt wordt en dat hun onmiskenbare kwalitei
ten weggezogen worden naar de niveaux en de
milieux van middelmatigheid en fatsoenlijke on
verschilligheid, dan wil dat zeggen dat dragers
van de nationale vitalitd' 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 scham
pl'!re 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 Schaatsenrijders
bond, een Koninklijke Voetbalbond, een Koninklij
ke Toeristenbond.
Mogen zij méér aanspraak maken op het praedi
caat Koninklijke?
Waarom?
Ik meen te kunnen zeggen dat de mannen en
vrouwen van de ganse voormalige illegaliteit het
op hoge prijs zouden stellen, indien liij wijze
van énige beloning en énige onderscheiding zou
worde� overgegaan tot de oprichting van een
dergelijke Unie.
Dit zijn de voordelen:
Alle bestaande groeperingen van voormalige ver
zetters lossen zich op in deze Unie. Er is geen on
derlinge 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 on
derscheiding. De vreselijke narigheden en onbil
lijkheden die ontstaan door het verlenen van on
derscheidingen in andere �vorm, zijn dan van· de
baan.

, Wie niet tot het lidmaatschap wordt toegelaten
is geen illegaal werker. Het zal niet meer mo
gelijk zijn, dat een ieder zich kan tooien met de
naam illegaal werker . . . . als het hem te pas
komt. leder illegaal werker zal verplicht zijn zijn
anteced�nten te laten beoordelen door een bal
lotagecommissie.
De sfeer van de Unie, de sfeer van dezelfde ide
alen en van hetzelfde verzet, zal er toe mede
werken 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-
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wen toenadering zal plaats hebben tussen Ne
derlanders van verschillende politieke of kerke
lijke richting. Er ontstaat alzo een bovenpolitiek
en bovenkerkelijk verband. Er ontstaat toena
dering tussen mensen van verschillende leeftijden
en ontwikkeling en tussen mensen van verschil
lende landaard. De saamhorigheid wordt bevor
derd, verwijdering wordt voorkomen, scheidslij
nen verdwijnen en de landelijke nationale solida
riteit zal groeien en gedijen. Ook dat is winst
voor het vaderland.
Nagelaten betrekkingen behoren het erelidmaat
schap van deze Unie te ontvangen.
Dit zijn de taken:
De aflopende taak om mee te werken aan de li
quidatie van het verzet, zoals deze liquidatie te
zien is in de punten rechtsherstel voor oud-verzet
ters en sociale voorziening voor nabestaanden en
invaliden. Het laatste in de meest eervolle vorm
n.l. rijkspensioen.
De aflopende taak mede te werken aan een goe
de 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 kran
ten een hand je van hebben) maar door deze za
ken 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 teger:i 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 20.0QO 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 do�r de nagedach
tenis hoog te houden van hen, die voor het Va-
derland vielen. .. De blijvende taak om vrijwillig, ieder op z1Jn
plaats en naar zijn vermogen, de vex:zetsgeest 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 Neder
landerschap met alle macht te bevorderen. 
Aldus blijft de kameraadschap, die in de front
linie 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 front
gelegd en lam gelegd, niet verslapt en verweekt, 
maar wordt aan ons land gegeven al wat er te 
geven is aan gezonde stuwkracht, a,tn onbaatzuch
tige 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 graairte 
willen dragen en harten die warm slaan voor Ne
derland. 
Dit is de nationale reserve en tevens de voor
hoede, 

Tussen chaos en verval, tussen de politieke wen
telingen en verwikkelingen staat dit kader, rus
tig, betrouwbaar, op zijn qui vive. 
Als onze overheid aldus al deze krachten bun
delt, 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 Lon
den 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 landver
huizers. 
Er zijn helaas lieden die ni'ets liever zouden wen
sen, 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 kun
nen 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 be
dreigen. 
Omhoog het vaandel. 

G. J. v.d. W. 

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 het dan be
staat een dergelijke uitgave met een omvang van Lijna 500 bladzijden prachtig 
vooroorlogs papier o� Uw lee&tafel 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 Kam
pen), dan waren we een heel eind op de goede weg. 
Adriaau van Boven maakt het zijn lezers niet gemakkelijk. Het kost wel enige in
spanning dit boek van a lot z door te nemen. Er zitten kostelijke humoristische 
opmerkingen in, doch daarnaast vt:el gedegen beschouwingen (met name over de 
illegaliteit en de politiek). 
We zijn erg dankbaar voor dit dagboek, d�t niet geschreven werd na de bevrij
ding, doch in schema tijdens de oorlog ontstond. Het zou voor de geschiedbeschrij-
ving van groot belang zijn, wanneer het aantal van di:-ze 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 meege
nieten van het resultaat, zij het hem gaarne vergeven. De grote aantrckkelijkhi:-id 
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 kunst je geweest voor den schrijver achteraf tal van uitingen te fat
soeneren aan de hand van later bekend geworpen factoren. Hij deed dit niet. En 
terecht. Wel is hij zo reëel hier co daar in een later tijdsbestek eigen opvattingen 
als on juist te kwalificeren. . Is het eerste deel van dit bock in hoofdzaak ·een weergave van de gebeurtemssen
in de oorlogstijd en de reacties daarop van den "goeden" vaderlander, de beschrij
ving der laatste jaren werd een apologie van den actievco illegalen werker, uit 
de calvinisti�chc levenskring voortgekomen. , 
Daardoor ligt de klemtoon in dit laatste deel geheel anders dan aanvankelijk het 
geval was. De feiten van de oorlogsvoering, die in t:erste instantie op de voet ge
volgd werden, verdwijnen meer en meer naar de achtergrond, worden weer illustra
tie. Daarboven uit groeit de geschiedenis van het verzet, met name dat van L.O. 
en L.K.P. Van Boven doet dat, waar het de feiten betreft, zt>er sober. Zeer sympa
thiek 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 schrijit over het verzet in een calvinistisch bol
werk) legt hij daarop alle nadruk. 
Al geeft hij grif toe, dat daarnaast het Katholicisme, vooral in andere delen des 
lands, grnte activiteit ontwikkdde. 
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 verbedt 
hij niet, dat daarover in de L.O. geen eenstt:mmigheid bestond. De bekende be-
ginsel verklaring ging hem lang niet ver genoeg. 

. Wij zijn dankbaar voor de ver�chijning van dit werk. Het is vlot en met onmis
kenbaar talent geschreven. Het is c:en oprecht boek, gevoelvol en bewogen, waar 
het te dragen leed beschrijft, doch fel en critisch waar de houding van vele voor
aanstaanden en de massa van ons volk ter sprake komen. 
Er zijn vele Jansens in ons vaderland. In de oorlogs jaren bleek het aantal Jansens 
(de kleurloze, bange massa) zelfs vele makn 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 gro0t geloof en stipte gehoorzaamheid aan hun God. 
Daarom wensen wij de gesd1icdcnis van Jan Jansen ook op de bovenste plank van 
boekenkasten, die buiten "Wijdevdd" (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 
Wt'g nog wel bewandeld wordt. 
Want ieder mens heeft een doel. dat hij hereikt'n 
wil. Wie kent niet de vraag .. Quo Vadis"? En 
ook nit"t de vraag "Vanwaar"? Aan de diepste 
levensvragen kan immt'rs niemand voorhijgaan. 
De beantwoording is heel Vt"rsrhillend. al naar 
irrlanll' men het uitirangspunt heeft bepaal<l. Het 
Christt'ndom pretendeert. de oplossing te hebben, 
de oplossing van alle vra.l!'en. 
Vonron staat, dat de aarde dt's Heren is en hare 
volheid. de volheid van de mensen en de vollce
rt'n, de volhrid ook van alJ" ellenrle en �trijd. 
Met deze belijd"nis van drn Here van hem .. ! en 
aarde l!"aat de Christen van wit'!! tnt 1traf zijn le
vensganrr en on dne weg heeft hij telkens weer 
ziin positie te bepali:-n. 
Het we•rnliike van ?.ijn lt'ven is ziin irang donr 
de wereld naar de hrmel. ziin et'uwig h11is. Fn 
oo die WP� hrt'ft hij ziin ontmoetinirt'n. 1ijn tal-' 
}o7e cnnfrontaties met de ,tingcn van dr1.e we
reld. Tncidentrle confrontati<'s van uur tot uur, 
van ria!\' tot dae-. van iaar tnt jaar. 
In elke ontmoetin" zal hij 1ich rekensrhan moe
tt'n l!evt'n v"n ziin oorsprong en onrlrarht en 
brstemming. Nu 1Je ik vonr n,e h"t P'"•lacht. dat 
oryrrrot'irle. n'I de eC'rste wrrelrlnorlog. Ho" dit l!'e
shrht stond in de rlcrti,,.,.r jar"n. 7n"der eniit 
uit1icht on m,iatschannrliik gehierl! Hoe l!'r"ot 
voor dit J!'t'shr-ht rle mnritrn warPn het ooir hl:j
vend gevt'stigrl te honrlen on rlen Here, den God 
v:on dP aard" en van rlr hem"!. 
Hoe dit ire�hrht werrl p;�confrnnteerd mPt het 
n:otinnaal-sorialisme. dat ,•,,nriraf rPn uitWPI!' te 
biedc-n uit de m'latsrhapnrliike nr,nrl Hoe dit l!'e
slarht ook nnsitiPf w;,s in 1, .. t arwii7rn V'ln hd 
mnrlernt' hridrnrlom. Hne rlit geslarht hrt mo
derne hrirlendom rle knn zag onstrkf'n in het 
comm1misme ook. Zn kw:omrn de ronfrontati .. , 
mt't dr drairt'rs van het vcrfoeilijlce svsfet'm. toen 
d" Duitsr horrlrn on?.t' grf'n"'n nvt'r-wPrmd"n "n 
zich vasthrten in ons varlerlanrls br7it. om h�t 
nirt mt'er Ins te latt'n en ons ft' dnen delen in het 
hril van het rrroot-r.rrm;,nendnm. 
Zo mn"st ook Ton!!'· N"rf,·rlanrl wrrr 1iin honrlinit 
vaststPllrn en Tonir-Nrderlanrl stplrle 1.iin hnudin!I' 
v:,st en WC'es ,;<'n af. dt' vct h"C'rlijkPrs v:in hrt ln
t"fit;iire l"venssvsterm van 111ut nnd Rn..lrn .. Tnn� 
Nrdrrhnrl h"d andere wetten. C:'1ristelijk Jong 
Nrrlerland hirlcl vast :,;in den Hr-re en onrlt'f
wi"rn zich aan de totalitaire wetten van Jezus 
Christus. 
E,:n 1s er. rlie dictt'errle en rle a'lrde W"rrl in hrt 
aamijn p;erornen. en deu F.nr dicteert de eeuwen 
.-lnnr de ;,:,rele en haar vol'1rid. 
Nu weet ik wd. hoe er velen war"n. die incid"n
tt'1·l l?''"<'n nitlcr,msl zagen. geen nnlns•inrr vonrlrn 
vnor de Arheirlsrlit'nst. vonr de loyaliteitsverkla
rini?. voor rle Arheidseinsatz. 
En hoe VC'IC'n er waren. die 7Ïch hniten rle1.e aan
vallen wisten te houden. <loch nirt Vt'rrlrr kwa
mt'n en niet brwo!l'en werdC"n met harmharfil!'h<'id 
om rlrn vervnlf!'rle, den Jood en den verdrevene 
van Arisch bloed. 
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Doch er was een leger, dat zijn dagorders kende: 
geen duimbreed! Een bezield leger, een voorpos
ten 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 lot behoud vaa onze vrij
heden. 
Het is den mens aangeboren, begon ik te schrij
ven, 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 andcrhalf _jaar gevangenschap tot 28

April 1945. Sedert is anderhalf _jaar "vrijheid" 
voorbij gegaan. Drie maal anderhalf jaar, drie 
opgele,l!'cle opschriften: Verzet, ,.Verrückt wer
den", 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 inciden
tecl, maar essentieel, wezenlijk geboden. 
Hij heeft zijn strijd altijd te voeren, zijn verzets
strijd tegen alles wat niet van Christus is. In 
oorlogstijd, in vrijheidstijd. 
De Catechismus duidt daaroJl, als in antw. 127 
gezegd wordt, onzen doodsvijand, den duivel, ,de 
wereld, ons eigen vlees, sterke weerstand te ��e
den. Nu is het niet mijn bedoeling, persoonlt1ke 
ervaringen te vertcllc:n, maar om te wijzen op 
onze taak. die niet bd'indigd is. .. De Catechismus formuleert in ant. 32 onze strtJd 
als een strijd met goede conscientie. Ons geweten 
zal bepaald worden door het Woord v�!'l onzen 
God en onze strijd zal door dat Woord �.1.111 stuw
kracht krijgen. Onze _strijd ook 11_'.'· :V1.1 moet�n 
ons in onze col)frontal!e met de vn1he1d laten lei
den door onzen enigen Leidsman. En dan ook 
spreken, spreken de Waarheid Gods en alle on
recht signaleren en vechten om alle kromme we
gen recht te maken. Ook ntt moeten . w: staan
onder de hoogspanning van de totalitaire wet 
van God over heel het leven. 
Wat ons te doen staat? Concreet? Nu. vandaag? 
Moet ik dat nu .nog zeggen? Moet ik_ mij nu ��
kenschap gaan geven hoe de omstandigheden ZIJD 
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 be
trekkingen die hun man, hµn verloofde, hun 
vrouw, hµn vader afgelost weten? Over onze 
vrienden en vriendinnen, die uitgl'schakelcl zijn uit 
het normale leven, door de ontberin�en en de itt 
tensiteit van de voorbije jaren? Over hen, die 
dolen en bun plaats in de Înaalschappij niet meer 
kunnen vinden? Over onze landgenoten, berooid 
en uitgeschud door het oorlogsgeweld? Over ons 
land en ons productie-apparaat, af getakeld en 
leeggeroofd? Over ons Incli.ë, waar terreur he�rst? 
Over de wereld, die wanhopig tracht te gnJpen 
naar enig houvast? 
Ons land! Vriend, wat doe je in het politieke le
ven, wat doe je op het terrein van de vakbewe
ging, welke plaats neem je in in de kerk? 
Vriend, hoe is je houding tegenover de pers, 
de radio, de boekproductie, de gifhandel? Wat 
zeg je? Hoor je Jan Campert, hoe hij zich af
vraagt: .,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 
strïdt!" 
Mlar nooit een ijd'le strijd! 
Op 28 October 1943 werd ik in de cel gebrachl 
Ik vond er een "goede tijding". De meditatie h��
delde over Jes. 35 : 7: De goddeloze vérlate ZIJD 
weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en 
hij bekere zich tot den Here. 
Na 10 dagen donkere cel kreeg ik een psalm
boek. Uit Ps. 31 zijn de verzen 12 en 17 bijgeble
ven: ,.In Uw hand zijn mijn tijden" en .:•Çeloofd
zij God. Hij wil mij heil bereiden, m1J m 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, va11daag, nu er zo veel 
voor de hand ligt. Wij zullen getuigen in woor
den en daad, dat Christus de wereld en het leed 
en het onrecht overwonnen heeft. Immers mo
gen 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 afge
lost. Hun vaandel dragen wij voort. 
En op dat vaandel staat: ,,De Zegepraal". 

JAAP KROON. 

WAT DE BELGEN ONS NIET BEN IJ DEN 
• De warboel bij de Nederlandse Pers

Hoe het komt, kan ik in kort bestek niet uiteen
zetten, 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 Pas. 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 Zuiderl,u
ren geloven, dat wij er eerder "bovenop" zullen 
zijn dan zij; nidtegenstaande alle weelde - wel
ke overigens een srhijnwel vaart vertegenwoordi�t 
- die België momenteel ten toon spreidt. Mijn
vele vrienden en relaties hier, waaronder onder
grondse werkers, kankeren, ja kankeren echt over
de wij ze waarop hier .. , , gezuiverd wordt, over
de langzame berechting van landverraders, c,ver
de zwarte handel (welke hier dan ook werkeli.ik
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 Hollander� hebben dat allemaal beter ge
arrangeerd dan wij". 
Ik zeg clan 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 ge
trapt zijn en, wat belangrijker is, er ook met op
nieuw ingezuiverd worden; omdat landverrader, 
hier opgesloten zijn en blijven; omdat die tommcl, 
veel sneller clan bij ons, berecht wordt (rle . krant
geeft elke dag flinke lijst jes met veroordclmgcn, 
van korte hechtenisstraf tot de doodstraf - wel
ke ook voltrokken wordt!!! - toe); omdat..· ja 
omdat zoveel. 
Maar én ding - tot nu toe dan, om over de In
dische kwestie maar te zwijgen - daarvan begrij
pen ze niets, letterlijk niets. Onze Pers en onze 
z.g. Perszuivering.
Oorspronkelijk meenden de Belgen, dat wij pre
cies zo, neen nog beter, de Pers aangepakt had
den, dan 1.ij hebben gedaan.
Van de Belgische Pers mag men zeggen wat men
wil, maar één ding staat als een paal bovea wa
ter: Gezuiverd is ze. En goed.
Er bestaat hier geen krant of geen tijdschrift 
meer die na . ... 28 Mei 1940 is blijven verschij
nen (in een enkel geval bestaat nog de naam; 

De Kater 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 Pen 
werkzaam. 
Overigens met alle respect voor onze goede krln
ten, die wèl voorbeelden stelden, de goede BdJi
sche 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 Libelle en wat er meer 
van dat fraais is, thans bij ons in volle glorie 
verschijnt als ware er niets gebeurd. 
Nog minder begrijpen ze ervan, dat een grote 
drukkerij in Holland, waa

i 
tijdens de oorlog al

lerlei propagandavuil we d gedrukt, tham nog 
onder ei,l!'en Directie staat en 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 kàn 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 1ij 
onze Nederlandse naam, onze goodwill in het bui
tenland, 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 geldenrle nor
men als gevolg van de aangenomen houding tij
dens de Duitse bezetting achter het "pinnekens
draad" 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 aan
tal toegestane nummers van enkele onzer thans bo
ven�ronds verschenen oud-ondergrondse bladen; 
welke beslissing dan ook van de Persraad af
komstig 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. 



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 hoofd
kwartier 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 ach
ter dit bericht altijd de verzwegen vraag: haalt 
die bal de top· van de mast? En dan wordt de 
doorslag tenslotte gegeven door het strikt gehei
me 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 Ba
tavia en Den Haag. Van Mook is teruggekeerd 
en .... zwijgt. Alle kopstukken van het Neder
lands-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 kre
gen stafkaarten van Java. In Indië blijft de rust 
gespannen en Sharir maakt reclame. In Seremban 
zien we de pamfletten: Dutch troops burn In

donesian kampongs. De Indische pers kondigt de 
,,Federatie van Nederlandse Koninkrijken" aan. 
Er worden Engelse trainings-teams bij ons inge
deeld, die demonstratie en instructie geven op 
exercitieveld, schietbaan en in de jungle. Er wor
den lijsten in zevenvoud opgesteld van wat
we-wel-hebben-en-wat-niet. Er wordt kleding 
voor ons besteld op Ceylon, munitie in Burma, 
vervoer in Singapore. Er komen d�kundigen vo?r 
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-se
cret. Maar het bruine jonget je dat in Seremban 
op de hoek van de straat een hand met apen
noot jes 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 demobili
satie. In Amerika maakt de pers sensatie met In
donesian mysteries. In Australië hitst een kliek 
de onwil tegen Holland aan. In de archipel zelf 
verbrokkelt het gezonde nationalisme zich in ro
verij 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 gekan
ker 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 Stoot
troep-bataljon gelegerd is. Een rug die zich rond
de uit het glooiende gebied. Als een brug. Nog 
geen duizend meter hoog. Na1;1welijks was de 

-

troep tegenover dit heuveltje gelegerd of de man-
nen waren uitgetrokken om even de vlag te 
planten op deze top. Zij kwamen pas de volgen
de 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 hon
derd jaar door niemand meer beklommen ·werd, 
waarachter onbekende stammen leven, en waar
van deze Hollandse avonturiers nooit zijn terug
gekeerd. Maar de 'vlag is geplant! Je ziet hem 
niet? Hoe wil je die nou in het oerwoud zien! 
Geheim! Het top-geheim is dat onze 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 toch 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 will�n 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 nog zo vast 
met tweemaal achthonderd benen op Charlie 
Beach en draaien we zo dol in ons kringetje 
van t;aining en rubberbossen, dat we het ineens 

weten: er moet een cantine komen: m't. 
Het is een moord- job voor mannen die weken
lang geoefend zijn in bivak-bouw. Met grot� ernst 
wordt het terrein uitgemeten, de palen m de 
grond geslagen, het geraamte getimmerd, de. atap
opgeschoven en dichtgeknoopt, het toneel mge�
bouwd en het buffet. Prettig werk. In alle�l�1
vormen gebeurt het overal. Op zes plaatsen voor
de bungalows worden volleyvelden aangelegd.
Onder de palmen bij de beek van de st�fcom
pagnie wordt een apenkooi gebouwd van k1pp:n
gaas. Dagenlang zagen en schaven �mateur-m
strument-bouwers met zakmes en . g11lette _aan 
stringbas en drum. En zelfs de meuwe_ latnn�s
worden volgens de laatste medische mstruche
zorgvuldig uitgevoerd alsóf we J:1alakka �oor 
minstens een halve eeuw zullen bltJven bevmlen.
Morgen zetten we bloemet jes voor de veranda en 
poten we tabak! 
We praten over de cantine. J!eb ie gezien ho:
vèr ze zijn? Komt er ook rad10? Ond:r allerlei
afdakjes wordt 's avonds bij . petroleumlicht gere
peteerd. Hier zit een groepJe op de stoep _voor
de deur, tuurt naar de donkere zee en lmstert
naar de violist die op de balustrade leunt en an
dante cantabile speelt. Daar zitten een man of
zes op de ronde bank aan �e rand tusse�. bos en
strand en neuriën het refrem van "Hots11k, hot
s jik, oue trouwe merrie. In een keet je achter ee� 
keuken trappelt een tap-danser een rumba · b1.1 
accordeon en de buren kijken toe. Ergens op een 
balkonnet je repeteert een sergeant de declamatie 
van "de achttien doden" totdat zijn kamergenoten 
met bananenschillen gooien. 
Ergens tokkelen kussen van Hawaï uit een gui
tarenband. 
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 mondor
geltrio gaat niet door, want één van de drielin
gen heeft wacht, de tweede zit voor vier-en-twin
tig uur in de bak, en de derde .... de derde ver
domt het vandaag. 
Het werd een feest schoner dan een Weense ope
rette of de beste benenshow uit Hollywood. Maar 
het was vergeten zodra het bericht kwam: Hlet 3e 
batal jon Stoottroepen gaat morgen weg. Naar 
Banka. Nu. Daar was die spanning weer. Was 
het dan toch zo ver? We veerden alweer naar 
de overkant. En wat kan 't je dan nog verrek
ken of je op weg naar een tank-demonstratie met 
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vijf wagens en honderd-vijftien man wordt aan
gehouden door een jeep en een pafferige major 
die naar het aantal pasagiers vraagt en dan ge
biedt: - Twenty-two on a truck. You know this 

order? Put onze man out of each. Zeker, sir, 
zeker, Britain rules. Maar nu gaan wij toch naar 
Indië. So long! 
En III R.S. ging. En al onze cursisten kwamen 
terug. En de trainingteams gingen weg. En er lie
pen geruchten over schepen in Swettenham, Pe
nang en Singapore. En allerlei bataljons gingen 
boven naar de kust of naar het binnenland. En 
dan komt het officiele 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 te
legram 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 ach
ter onze opgewektheid de ernst om te gaan en te 
doen, nu. 
De 'brigade-commandant zegt: - Het kan Su
matra zijn, het kan ook Java worden. De ba
taljonscommanant meent: Het vertrek is 
waarschijnlijk dichtbij. De spanning stijgt. We 
praten nu uitsluitend over één onderwerp: Wan
neer komt de order? Hij komt niet. Wel worden 
de jongens die naar Singapore rijn gestuurd om 
de toegewezen vervoersmiddelen voor ons batal
jon te halen, daar vastgehouden om te worden 
ingescheept. Dàt is voor ons het bewijs. De ver
plegingsofficier 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 
s jouwen van bungalow naar bungalow met nieu
we uniformen. De ["weermaker vijlt en boort en 
poetst om alle wapt:uen 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: Ver
trek zeer binnenkort, of de èchte order volgt: In

schepen na 2 x 24 uur. En werkelijk, op het vast
gestelde 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: Insche
ping uitgesteld. En wéér rijden de wagens, tel
kens 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 
het landings5'cheep je volgestuwd. En dan: de mor
gen: terwiil de kust nog wacht op het licht, 
streept de zon al over het schip dat in de nacht 
voor anker ging, dáár, buiten de havenpunt. De 
Sommelsdijk. De landingsboten schommelen er 

heen: De dukhws schuimen er naar toe. De laad
bomen draaien. De netten stijgen en dalen over 
de reling heen en weer, langs de valrepen klim
men de troepen aan boord tot het dek er vol van 
staat. De hele nacht gooien de lampen hun licht 
over het s jouwen en zeulen en als het wéér mor
gen is, zwiert de boot met een wijd gebaar van 
schuim naar de hoge zee. 
Waarheen? Java? Ja, Java. 

EINDE. 

JOT POLMAN 
res. 2elt. Staf I Bat. 
Regt. Stoottroepe�. 



EEKBUIS 

C,,aarne van U een antwoord op het volgende probleem, 
het:ij persoonlijk, het zij in een artikeltje. 

Verschillende vrienden van mij en ook ikzelf zijn boer" 
of tuindcrszoon en allen volbloed illegalen, d.w.z. dat wij 
allen er enkele jaren illegaal werk hebben. opzitten, hetzij 
K.P .. L.O. of Tro"uw. 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 mach
tig te worden, ten tweede, als dit zou !ukken, zijn de eco.
nomische 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 Oostelijken 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 oo.it te voren, 
dit te gaan veclaten en de zaken hier maar op hun be
loop te laten. Deze mensen redeneren: als de oud-illegalen, 
die tot de besten van ons volk behoren ( overigens wel eens 
wat te 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 bezettingMijd. 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 ar
beider worden? Er is in Nederland geen plaats voor de 
jongeren van het platteland. Annexatie wil è1e regering niet. 
Goed, maar laat zij dan voor een andere oplossing zorgen. 
U. heeft nu de bedoeling waarschijnlijk wel begrepen. Zijn 
wij fofoards als wij aan onszelf en aan onze toekomst den
ken? 
U bij voorbaat danke.nd, 

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 brie.
ven 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 betref
fende de kans om in ons land een bedrijf te kunnen op
bouwen. Daarnaast worden dan zij, die er uit willen vlie
gen, avonturiers genoemd, met verwijzing naar hun acti
v.iteit in bezettingstijd. Eerst iets over dit laatste. Er 1s 
verschil tussen een avonturier en iemand met ondernemings.
lust. De eerste is Je.mand, 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 js dus een groot verschil en wij willen 
met nadruk vast:nellen. dat de oud-illegale werkers uit het 

hout van het tweede soort gesneden waren. Het ging hen 
om de taak 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. \Mie den 
hriehchrîjver 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 maatschap
pelijke positie op te bouwen, die hij zich voorgesteld heeft. 
De zorg over de politieke en ec<>nomische toestand in het 
land in het algemeen staat op het tweede plan. Zo is de 
=aak ook juist gesteld. Vaderlandsliefde begint heel nuch
ter in de huiskamer en bij de bestaansmogelijkheden. Na" 
tuurlijk is de vaderlandsliefde daarmee niet uitgeput. waat 
anders zou ze egoistisch z ijn. Wat vaderlandsliefde meer is 
�reedt 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 va1s idealisme insluipen. Het is heel gaed 
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 ge
vonden hebben, waarin wij onze kinderen in vrijheid kun
nen opvoeden, waarin wij ons maatschappelijk leven. onder 
eigen verantwoordelijkheid kunnen inrichten, waarin wij 
God kunnen dienen, zoals hij van ons vraagt. Zo wordt 
vaderJ.:i.ndsliefde concreet en in het teken van de naasten
liefde is het evenmin egoi.stisch. 
Natuuriijk kan men zijn verantwoordelijkheid zo sterk voe
len. dat men meent het zinkende schip niet te mogen ver
laten, maar men moet er dan voor oppassen, dat men geen 
Don Quichotte wordt. die hier op een houtje gaat z.itten 
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 gI'oot te maken 
in den vreemde. Ook dat is een opdracht en die dekt zich 
volk0men met je ideaal om iets te bereiken in de werel<l. 
De zaak van ons land en volk wordt niet alleen gediend 
binnenslands. maar ook buitenslands. VVie onze geschiedenis 
er op naleest, kan de bevestiging daarvan vinden. liet na
Lonale leven is geen afgeslotenheid, maar is een grootse 
rij dom, is een uitdragen in en doordringen van andere 
riaties vanuit het centrum der eigen nationaliteit. 
En het zal in de naaste toekomst belangrijker zijn dan 
f')OÎt, dat ons volk de pinnen elders slaat. 
0:1ze oude economische positie, die in verband stond met 
de bloei van Duitsland is althans voorlopig verstoord en 
het zal misschien nodig zijn d:it in de toekomst velen oqs 
land verlaten om elders een bestaansmogelijkheid te vin
den. Het bestaan van de moed en ondernemingslust daar
toe besList over onze toekomst. 

Verantwoording Indië-actie
Vorige verantwoording 
J. 0. te K. 
T. S. v. d. W. te L. 
T. U. te N. T. 
R. N. te A. 
J. M. v. d. B. te Z. 
F. C. W. te H. 
diverse abonné:'s totaal aan te veel gestorte 
abonnementsgelden 

f 149.75 
8.25 
0.80 
1.50 
6.-

8.50 
1.50 

3.-

llotul f 179.30 

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 . .. , . 
. . . . deze "dame" iedere morgen met een militaire auto in het kamp wordt ge
bracht en 's avonds op dezelfde manier wordt gehaald .... 
. ... vele �ensen 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 Kat
wijk, daarna van Naaldwijk en nu nog steeds zit in het kamp, waar zijn Fran
sientje werkt. ... 

Rectificatie 
ln "De Zwerver" van de vorige week (No. 42-19-X-46) heb ik in onze ru
briek: ,,De Spreekbuis", een ernstige vergissing gemaakt, waardoor een vol
komen onjuiste voorstellîng 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.l. 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 verontschul
digingen aan en hoop, dat door deze rectificatie eventuele onprettige gevolgen 
geheel kunnen worden achterhaald. 
Op de publicatie over de Christelijke Politiebond, 
der terug te komen. 

hoop ik binnenkort nog na
,,FRITS". 

NEDEBLANDERS1 
liet W'e�ij11 nn het Neoorland!cbe Tolk ei1eht, dat een ieder op de hem gewezen 
plnats zijn plicht vervult. Daarbij zullen de in het bezette Nederlandeche gebied 
geldende wetten en Toorschriften onvoorwaardelijk moeten worden nageleefd. 
De oorlog1<>matandigbeden plaataen ono voor •ele harde feiten, welke aanvaard 
moeten worden. Wanbegrip voor heffreen dese tijden ook van ona Nederlanden 
eiechen leidt alleen t.ot Terderf. 
Helaas zijn er nog landgenooten. die blijk ge..-en den emet nn den toestand niet 
te beseffen. In hun verblinding meenen zij door 1&botagehandelingen de bezettende 
macht te kunnen schaden, terwijl zij in werkelijkheid slechts het W ederland8ebe. 
l'Olk.shelang benadeelen. 
Wie gelooft, door het in brand oteke11 ftD Toorraden no landbouwproducten of 
door het ventletigen van landbouwwerktuigen een daad te verrichten, waardoor 
eenig Nederlandsch belang gediend wordt, ia het olachtoffer van een verderfelijke 
dwaling. Elk verliee. dat op dit gebied wordt toegebracht. treft ons eigen volk. 
onze eigen volk.ehuiahouding. Elke overtreding van de distributiebepalingen, ala 
clandestiene slachtingen. •ervalsching Yan distributiekaarten. prijsopdrijving en 
dergelijke. zijn &abotage-daden, gericht tegen het Nederlandsche volk; 
Deze kunnen niet toegelaten worden, Het ia ona aller belang. dat aan het bedrijf 
der elementen, die deze practijken nitoe(enen, zoo opoedig mogelük een eind 
worde gemaakt. 
Schaadt bij sabotage van de voedselvoorziening het NederlandAche volk in 1ijn ge�eel 
reehtstreeke zichzelf. aoo hebben aanslagen, <lie zich richten tegen de bezettende 
overheid. overeenkomstig de krijgswetten, de scherpste maatrege.leh ten gevolge 
en treffen zij zoo<loende indirect onze landgenooten. 
Aanslagen op goederen der weermacht. het verborgen houden van neergeeohot.en 
Tliegen. hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming 
nn een aantal gijzelaan ten .i-evolge gehad. 
Tracht du.en tijd te verstaan; begrijpt. dat de Duitsche overheid een nirkeerde 
houd.ing ven het Nederlandaehe volk niet kan dulden en beseft voo� alles, 'dat 
door een enkele onbezonnen daad veler le..en in groot gevaar wordt gebracht. 
Vandaar ons dringend beroep op O allen: 
Helpt mee. opdat ona volk nirt benadeeld wordt door de daden vun onbezonnen 
en misdadige elementen. Brengt anderen coomin als Oself in niet te overziene 
moeilijkheden. 
Wij knnncn niet gelooven, dat men dit woord onopgemerkt nan dch voorbij 
al laten gaan. Wij blijven vertrouwen op het gezonde verstand "'80 ona volk, 
De Overheid maakt aanspraak op Uw ,aller medewe,·king, 

.. 
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Dellccretam-Geo.,... 
naa het Depnrtemenl na JQld.111. 

J. J, SCRBI.EKE. 
De Secrctarie-Genertal 

an d• Departementen van Handel, lfUnrWd 
on Selieop•aart; Landbouw en Vlacherll. 

B. Id. HlllSCllFELD. 
0.Seoretart..oeneraal 

,.. bel Depat.emeo.1 .-an ltiooe11Wlûebe Zûm. 
L J. FIUIDEBlX& 

Commentaar overbodig!-



HOE •s HET Dl!R 
���-dil� 

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 zul
len 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 voorma
lig verzet. 
Bereidwillig en vriendelijk kreeg ik elke 
inlichting die ik wenste. De redac'.euren 
van de voormalige illegale kran·en stelden 
nu foto's en foto-copieên 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 
het Franse verzet te ge.ven. En zeker was 
het interessant, zeer interessant zelfs, te 
zien hoe het verzet in Holland en hier zo 
ontzaggelijk veel punten van overeenkomst 
vertooaden. Maar toch had ik het gevoel 
dat ik bij al die gegevens iets miste. Ten
slotte zijn cijfers en sta:istieken, althans 
voor mij, dode dingen en had ik deze ge
gevens ook per brie.f kunnen opvragen. Wat 
ik zocht waren de mensen zelf. De man
nen en vrouwen van de verzetsbeweging, 
de kleine nooit genoemde werkers. 
Ik zei dit tegen één van m'n Franse colle
ga'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 zulien 
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 Middelland
se Zee. Hij is nog jong, zo omstreeks 35 jaar. 
In z'n zon gebruind gezicht s:aan een paar 
tintelende zwarte ogen. Als hij vertelt ·is 

Wat Is geld? Ik weet het niet, omdat Ik nog 
nimmer •. geld'" had. Waarom mij er dan druk 
om gemaakt? Men zegt, .. Geld alleen ma�kt 
niet gelukkig.'" Nu snap Ik ook. hoe dat zit 
met die salarisregeling voor politlewambtenaren. 
Kijk eens. Daar zijn politiemannen, c!le wegens 
bun s'ecbte houding In bezettingstijd geschorst 
zijn. Het blijkt nu. dat ze "goed'" tljn geweest. 
\.Vant door bun schorsing kregen ze: Ben be .. 
paald bedrag voor levensonderhoud; gratis zui" 
vering; misschien een schriftelijke berisping: �ea 
j�ar of langer vacantle: na hun scborsin\1: hu:t 
volledig salaris en invulevoorscbot. Wat een 
ongeiuksvogels: allemaal geld. 
Neen, dan die ,.goede" mannen, die bun po 11· 
tlefunctie belangloos lieten schieten. om de 
.. slechten" hun baaa te laten behouden. Dle 
.. goeden·· werden ontslagen. soms naar concen
trat:elustoorden gesleept, Als ze die overleefd 
hadden, mochten ze in de politiedienst terug 
komen. In de tijd, dat zij weg waren, bad bun 
familie soms voor duizenden guldens steun van 
de ll!egale organisaties gehad. Nu Is het gekke 
dat ;,an deze ambtenaren nog nooit een cent 

achterstallig salaris of lnvasievoorschot Is uit ... 
betaald, Ziehier dus het bewijs. dat de Regerhg 
mijn standpunt deelt. U weet wel, van dat 
"geld" en "gelukkig". D!e verwenste NSB-ers 
gunnen we geen gelule.. Geef die maar geld. 

Er Is genoeg stank momenteel, laat dus ook 
hen maar van geld stink.en. Maar die oud

illega1en, die verzettende die-naren 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 zegt daar rlllend1 ,.Geld alleen maakt niet 

gelukldg1" 
PET. 

l 

het alsof hiJ acteert, heel z'n gezicht en 
lichaam "speelt" het verhaal wal 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 hiJ 
zich nu voelt. 
Bij die laatste vraag lacht hij weer en ant� 
woord!: ,.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 werken1 Ja, dat 
heb ik me zeH ook al eens gevraagd, en 
eigenlijk weet ik het niet precies. Het enige 
wat ik je er over kan zeggen is, 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 ver
wondert kijk bij dat "Italiaanse" verklaart
hij: ,.Ja, wij waren hier bezet door Italia
nen. 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 á 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. 
Indeidaad 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. 
Hoeî Wel we voorzagen ze van geld, bon
nen en identiteitspapieren. En hoe kwamen 
jullie daaraan vraag ik. Och in het begin 
pleegden we overvallen op de gemeente
huizen of postkan!oren, waar de distributie 
gevestigd was. Maar toen er meer onder
duikers kwamen en de bewaking op de 
distributiekantoren scherper werd, maakten 
we ze zelf. 
.,Kijk", en vol trots toont hiJ me z'n verza
meling valse stempels en papieren. En ik 
ontdek dezelfde soorten "koekoeken" die
we in Holland ook gebruikten. Natuuriljk 
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 verbindings
officieren naar beneden gekomen, die ons 
instructies gaven voor de invasie die ko
men zou. Ja en toen de invasie kwam wer. 
den we maquistroepen en hebben *e 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 zeg!: .,Ja, 65 man". Och, en dat is 
feitelijk alles wat ik Je er over kan ver
tellen. 
Terwijl hij sprak zijn er enige mannen bij 
ons komen zitten. Hij stelt me voor. Kame
raden, 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 eer
der ges:elde vraag. En nu, zijn jullie nu te
vreden met de 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 tevredenî Neen, dat zijn. 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 vei
lig op hun oude plaatsen zitten. En bovenal 
als je ziet, hoe Frankrijk z'n leider, de man, 
die in de donkerste dagen, in de moeilijks:e 
Jaren steeds een lichtend voorbeeld is ge
weest, de man, die heel Frankrijk was, Ge
neraal 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 liefdadig. 
heid 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 be
woording, maar toch hebben ze iets be
kends voor me. 
Het is al laat als ik de gezellige hall ver
laat. Bij het afscheid krijg ik de raad, maar 
eens in de Alpen te gaan kijken, daar zal 
ik de mannen van de Maquis kunnen vin
den. Ga vooral naar de Haûte Savole, dat is 
n.l. de enige provincie die zonder hulp van
àe geallieerde lagers zich zelf heeft beviijd.
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
toes:anden 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. h;!b
ben gewerkt en met het plan sympathiseren om de 
N.V. Ned. Spoorwegen als dank voor de gast
vrijheid een herinnering aan te bieden, wordt ge
vraagd, voor l Nov. a.s. hun bijdrage te storten
op giro-rekening 65173 ten name van den heer
N. Blokker, Ramstraat 19, Utrecht, onder vermel
ding van tegenwoordig adres. Een uitnodiging, om
bij de aanbieding van dit huldeblijk (einde No
vember) tegenwoordig te zijn, wordt dan nog na·
der toegezonden.



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 monter! hem weer op. Vermomd 
met een bril gaat hij op het Hoogfeest 1Van 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 bijgeblevc.-n. 
Neen, vandaag rept hij nit!l, zoals hij reeds enkele malen tevoren tegen
over zijn medewerkers deed, van zijn voorgevoelens, dat het verkeerd 
moet gaan met hem. Integendeel. Hij is vol nic.-uwe plannen. Hij heeft 
motorrijden geleerd. Dat zal straks zijn werk aanmerkelijk vereenvoudi
gen. Het vraagstuk van de slechte verbindingen zal tot het verleden be
horen. 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 vergt'ten. Een 
innige omhelzing was altijd haar deel. als hij er weer op uit trok, maar 
deze Pinkstermaandag is het alsof hij voor goc.-d 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 Pensio
naat Sint Louis te Weert, in handen van zijn doodsvijanden van de SD. 

1fet Pensionaat 

Sint 1.ouis Ie 

Wurl, waar 

.llmbrosius gearre,

leerd werd. 

(?
p 

de morge? van de 21e Juni, om haH eH vangt daar de Gee1te
Ii1ke vergadering; aan van de Limburgse Duikorganisatie. 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 ver
tro�wt i�. Venraay aan Ria toe, dat hij bang is urn vandaag die verga
denng biJ �� wonen. Maar Ria zegt hem, dat hij flink moet zijn en niet 
aan dergeli1ke gedachlf'n moet toe geven. Het eerste punt, dat die mor
gen besproken wordt is de vraag, welke veiligheidsmaatregelen genomen 
kunnen worden. Er zijn verscheidene arrestaties geweest de laatste maan
de?. M�n moet op alles bedacht zijn. De vraag wordt besproken waar 
W1d, die kort }e:,-or;n gepakt is, �ertoeft. Met vrij grote stelligheid wordt
v�rteld, dat h1J in I olen moet zitten. Doch men durft het zijn moeder 
�iet meedelen. Er wordt gesproken over de gedragslijn bij e.v. arresta
ties. En dan wordt overeengekomen, dat allen Ambrosius - naar wien 
natuurlijk geïnformeerd zal wor�en - zullen beschrijven als een per
soon met een bolhoed op, een signalement, dat tot in de punt jes niet 
mocht kloppen. 
Om half lwce wordt er even gepauzeerd, want Tom is met de medede
ling ter vergadering gekomen. dat een zekere Bob Jesse, met wien men 
reeds eerder contact heeft gehad over de nieuwe TD's (Tweede Distri
butiestamkaarten) ter vergadering zal komen. Met dezen man was men 
in aa.�raking gekomen door de TD-cluh, welke het op geruisloze wij'-c
v�_rknJgen van bonkaarten wilde mogelijk maken. In Zuid-Limburg had 
h1J contact ge_rnaakt met de Duikorganisatie en uiteindelijk was hij in
Maar! of Ap�,1 1944 op een der gewestelijke vergaderingen geweest om 
een u1teenzettmg te geven van de methoden. welke het kraken van bon
k.�arte.n overbodig zouden kunnen maken. Daarna hoorde men geruime 
t11d mets van hem, dan alleen de mededeling via een koerier, dat hij 

er wegens ziekte tussenuit. De dag voor de vergadering in Weert 
echt�! belde Jesse Tom, wiens telefoonnummer hij wist, op met de vraag 
o[ hij nog eens met hetzellde gezelschap zou kunnen spreken als een vo
ng maal. D�t kon heel ges��ikt, want de volgende dag was er een 
samenk�mst !n Weert, zodat J om de. man aan de andere zijde van de
draad �1tnod1�de die dag om elf uur 10 Weert lt' komen. De tijd van elf 
uur schikte Jesse echter blijkbaar niet, want hij deelde mede niet eerder 
dan tw�e 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 tele
foon niet de vergaderplaats wilde noemen. 
Daaro!° vertrekt Tom om half twee uit de vergadering om Jesse van 
de trem te halen. 
ln�erdaad is Jesse.- met de aangc.-gc.-ven trein mec.-gekomen. Al spoedig 
knigt Tom hem in het oog en samen wandelen ze rustig in de richting 
van de vergaderzaal. Maar Turn bemerkt met, dat twee mannen in bur
ger hen volgtn. En hij weel ook niet, dat Nietsch, de beruchte.- Limburg
se SD-er en een tweede persoon, in overaU gestoken in een auto nabij 
het station, aandachtig toezien. 

' 

De strik is gespannen en het wild is bezig zichzelf muurvast in het wur-
gend draad te werken. 
Maar Nietsch heeft geen drijvers genoeg om de jacht van deze dag tot 
een. door�l�a�d suc�es te �aken. En daaro� halen zijn mensen gewone
Duitse m1hta1rt:n uit de bioscoop om te assisteren. Want Nh:tsch heeft 
een �ehcim Fernschrciben v�n de. Dienststelle Amsterdam gekregen,
waarm staat, dat de verzetsleiders uit Limburg dc.-ze dag in Weert ver
gaderen c.-n dat men van Amsterdam uit mei een V-màn naar Weert zal 
komen om vast te stellen waar <le vergadering plaats vindt. 
Zal het dan eindelijk gelukken ook dit:n gehaten Ambrosius te vatten? 
Want, dat hij erbij is, slaat voor Nietsch wel vast. Zijn bloed kookt wan
neer hij er aan denkt, hoe hij eens in machteloze woede moest aanhoren 
hoe rustig en kalm die Venlo· rnaar zowd iijn vleierijen als zijn dreige
menten pareerde. Goed, toen heeft hij gewonnen. Zo leà het tenminste. 
,,Aber heute ist es mein Tag", siste hij grimmig tussen zijn tanden. 
Tom �n Jesse.- komen ter vergaderi.ng en onmiddellijk krijgt Jesse.- gele
genheid andermaal een u1tcenzettmg te geven van <le wijze, waarop 
met de nieuwe TO.'s gewerkt kan worden. Het is belangwekkend genoeg 
om aandachtig te luisteren. 
Hij 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 geschiedds:. 
Hij sprec.-kt vijftien minutc.-n. Nog altijd ovc.-r de TD. En niet over de 
waarschijnlijkheid, de zekerhd<l, dat SD-mensen zijn gang naar deze 
vc.-rgaderruimte gevolgd hebben. 
Twintig minuten .... Ze ziJn gemakkelijk vol te pratm voor iemand, die 
alles van TD's afweet. In zo korte tijd kun je niemand volledig inlichten 
over een zo veelziJ<lig onderwerp. . . . Maar in die 1tij<l had je het dui
zendmaal en met-r kunnen uitschreeuwen: ,.Vlucht, vrienden, want de 
SD loert op jullie lt·v1·n. Vt>rraad, verraad!!!" 
Maar wie er ook belangstelling voor TD's moge hebben deze middag, 
de broeder-portier heeft <lat zeker nict. Hij zic:t op een gegt•ven ogen
blik steeds meer Moffen het binnenplt'in opmarcheren en denkt aan d:e 
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 mid
den in de interessante toespraak binnen binnen met de uitroep: ,,1 Ieren, 
kijk eens wat c.-en Duitsers er op het plein staan." 
Allen snellen naar het raam. maar aanvankelijk wil het nog niet goc.-d 
tot de aanwezigen doordringen, <lat het om hen gaat. 't Is immers ge
wone.- Wehrmacht. 
Mogelijk dat iemand daarna SD-ers onder hen opmerkt. mogelijk ook is 
er een andere oorzaak, doch plotseling wordt het duidelijk, dat het wd 
degelijk om hen gaat. 
lc.-der tracht een goc.-d heenkomen te.- vinden, maar niemand weet hier de 
weg in het labyrinth van gangen. De.- meesten hebhen eerst nog aan hun 
tassen en p�pieren gedacht. Er wordt geroepen: ,. Vernietig de papieren". 
Kapelaan Beriks �topt zijn paperas,en in een prullemand. 
Dan vangt een wilde vlucht aan. De ·ec.-rste gedachte is: Naar de.- achter
zijde van het gehouw. Doch ook daar blUkt alles afgezet. Dan vullen dé' 
gangen zich met de dreun der soldatenlaarzen. Er klinken revolver
schotc.-n. De één voor c.-n de :inder na wordt gegrepen. 
Jan Hendrikx en Kapelaan Nausz. ze hebben samen gewerkt. ze wordc.-n 
ook samen gegrepen. In c.-en slaapkamertje van één der broeders moet 
hij achter of onder het bed gevonden ?.ijn. Ook Kapelaan Beriks valt in 
hun handen. Wim Jansen uit Vierlmgshet'k ziet zijn voorgevoelens be
waarheid. Guus Hermans en Knops uit Gulpen ondergaan hetuJr <le lot. 
Ook Sef M. wordt gegrepen. ma.ir hij weet dan nog niet, dat hij de.- c.-nige 
zal zijn. die straks na nameloos lijden uit dt· handen dl'r beulen zal terug
keren. Maar neen. ook Jesse ke1·rde immt'rs weer. Ook hij hoort bij d,! 
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 
klop jacht in de gangen. 
Maar in het vergaderzaal! je staan twaalf kopjes als even zovele hand
tekeninqen op een presentielijst. 
En de SD weet evenzeer als gij en ik. dat er tussen IZ en 8 een verschil 
van 4 ligt. En bij die vier kan ook Jan Hcndrikx zijn, want ze hebben 
nog niet ontdekt, <lat hij reeds biJ de gegrepencn is. 
(Wordt vervolgd). AD. 



HET BUITEN DE "PIETERSBERG" 

ONTVANGT ZIJN GAST E N

In de afgelopen maand zijn honderd dames de 
gast geweest van het schitterend gelegen buiten 
"De Pietersberg" te Oosterbeek. Twee groepen 
van vijftig dames genotc;n daar ieder gedurende 
een weëk van een van harte gegunde en welver
diende vacanlie. Van harte gegund, want het wa· 
ren vrouwen, die zich in de oorlog kranig en moe
dig hebben gedragen, die màn of zoon hadden 
moeten verliezen, of die zelf actief had<icn mee
gevochlcn in de grote strijd van hd verzet tegen 
den overweldiger. 
De Stichting 1940-1945", die zich het lot van al 
deze mensen aantrekt.' zorgt �iet alken dat zij in 
hun stoffelijke hdweften. zpveel mogelijk worrl.t-n 
geholpep, bovendien rekent zij het tot haar taak, 
deze mensen ook eens echt te doen genieten door 
hun een korte vacantie aan te .bieden. -
Zo arriveerden, op uitnodiging van de "Stichting 
1940-1945", vorige ,maand honderd dames op de 
,,Pietersberg", dat voor dit doel welwillend af
gestaan was. 
De aankomst in Oosterbeek was natuurlijk eerst 
enigszins onwennig, maar onder de leiding van 
Mevrouw Driebergen en Mevrouw van Hall, bij
gestaan door de dames Spieksma, Louwerse, v. d. 
Horst en v. Esveld, heerste er al gauw een gezel
lige, ópgewekte stemming, zodat weldra ieder 
zich geheel t�uis vot;l_de_. . . 
De dames sliepen in twee grote slaapzalen van 
ruim twintig personen, terwijl . er voor enkele 
oudere dames enige kamers waren ingericht. De 
maaltijden gebruikte men gezamenlijk aan lange 
tafels, die stonden opgesteld in twee ruime, in 
elkaar lopende kamers. Meis jes, in dienst van het 
U.V.V., hadden spontaan alle huishoudelijke
werkzaamheden op zich genomen. Alles was er
dus op ingesteld om het de gasten zo prettig mo
gelijk te maken en hen voor een week geheel de 
huishoudelijke zorgen te doen vergeten.
Na het gezamenlijke ontbijt om negen uur was
een ieder geheel vrij om te doen wat zij wilde;
sommigen .bleven thuis om te lezen of een brief
te schrijven, anderen trokken er op uit om de om
geving, die zoveel moois te bieden heeft, te ver
kennen. Om half elf werd er koffie geschonken,
waar dan koek of biscuit bij gepresenteerd werd.
Tegen één uur kondigde het luiden van een koeie
bel de koffiemaaltijd aan, die er ouderwets ver
zorgd uitzag.
De middag werd, als het weer dit toeliet, doorge
bracht met he·t maken van een uitstapje. Zo werd
door de L.0.-L.K.P. een autotocht naar het schit
terende Nationale Park "De Hooge Vèluwe" aan
geboden. Een ander maal werd er thee gedronken
in de theeschenkerij "Sonsbeek" of deed men zich
te goed aan pannekoekell in de "Westerbouwing".
Ook,.,.h_et Openluchtmuseum te Arnhem werd be
zocht, terwijl velen aanwezig waren bij de plech
tige herdenking van de gevallenen in de strijd om
Arnhem. Deze plechtigheid, benevens· de' aangrij
pende film, die over dit strijdgebeuren vertoond
werd, deed bij ieder het besef van grote eenheid
weer ontwaken, zoals dat in de oorlogstijd zo sterk
was geweest.
Na het avondeten om een uur of zes bracht men in
de regel de avond door op de "Pietersberg", waar
steeds voor ontspanning werd gezorgd. Waren het
de ene kc:er de spellet jes, die. de gezelligheid aan
brachten en waar iedereen met plezier aan meedeed,
een ander maal werd er iets voorgedragen of ge
musiceerd. De Heer en Mevrouw Drooglever
Fortuyn gaven geheel belangloos een pianoavond,
die. bij de dames zeer in de smaak viel. De schrijf
ster Tony de Ridder boeide de aanwezigen met
een boekbespreking, terwijl zij ook de gasten toe
sprak. De laatste avonden werden besloten met
een korte samenkomst, geleid door Ds. de Kieviet,
jie een warm woord sprak.
Zo werd iedere dag gevuld met telkens afwis
selende, gezellige plannen, die ertoe bijdroegen
om deze dames het verblijf op de "Pietersberg"
nooit te doen vergeten.
Het is daa ook geen wonder, dat de leiding met
dankbaarheid mag terugzien op deze dagen, in het
besef, dat zij aan deze mensen althans iets heeft
mogen vergoeden voor al het vele, dat dezen door
de .:>orlog hebben moeten ontberen en verliezen.
Niet in het minst past hier ook een woord van
warme dank voor de buitengewone medewerking,
die de leiding van alle zijden ondervonden heeft
en wel in het bijzonder aan de leidster van het
U.V.V., Mej. Kampsteeg, en de U.V.V.-meisjes
zelf. Hierdoor zo sterk gesteund, hoopt de "Stich
ting 1940-1945" het volgend jaar wederom
grootse plannen te kunnen verwezenlijken.

WIE KAN 

JNUCIITINGEN VERSCHAFFEN? 

. . , ,, 
744 Han Spetter, gearr. 

13 Febr. 1945, 's mid
dags, vervoerd naar 
Oran je Hotel, Sche
veningen,. op 6 Maart 
naar Amersfoort over
gebracht. Volgens re
gisters v. Amersfoort 
op 15 Maart naar 
Neuengamme gebracht. 
Volgens inlichtingen 
toen weer naar San 
Bostel, daarna naar 
Hamburg. Spallerstras
se, volgens medege;yangenen toen van het ene 
c?ncentratiekamp naar het andere in omge
vmg Hamburg. Tegen eind April was hij nog 
in leven, vermoedelijk wel ziek. 
H. F. Spetter was geboren: 5 December 1917 
te Den Haag. Lang: 1.80 m., donker haar, 
blauwe ogen. Door operatie aan het neusbeen 
enigszins opvallende neus, ovaal gezicht, gave 
tanden. 

745. Frans van Akelijen, geb. t'e Rotterdam 10 Juli
1924. Werd Juni 1944 te Utrecht gearr. Over
gebracht naar Amersfoort. Vandaar Aug. '44
naar kamp Mersenburg bij Halle. Volgens een
na de bevrijding ontvangen bericht zou hij op
30 Nov. 1944 in Zöschen zijn overleden. Na
Amersfoort niets meer van hem vernomen.

746 Willem Teunis van 
Zwetselaar, geb. 5
Sept. 1926 te Ede, wo
nende Hoevelakensche
weg I te Voorthuizen, 
gearr. 8 Febr. 1945 ep 
naar Amersfoort ver
voerd, 15 Maart naar 
Neuengamme. 

747 

748 

• 

Hermannus Schotman, 
geb. 28 Oct. '25, gearr. 
11 Aug. 1944 te Nij
verdal, als represaille 
voor het doodschieten 
van een Duits officier 
te Rijssen. Overgebr. 
naar Ommen en de 
volgende dag naar 
Amersfoort. Blok 8 
nr. 5058, later waar
schijnlijk naar Neuen
gamme, werkk. Ver
sen bij Meppen. Vol-
gens een ontvangen bericht op 9 Dec. 1944 
aldaar overleden door lichaamszwakte. Wi.e 
heeft hem in Neuengamme meegemaakt? 

Theodorus van den 
Brink (Theo), geb. Den 
Haag 31-12-1919, wo
nende v. Ruysbroeck
straat 147 Den Haag, 
ongehuwd, .Januari '44 
naar Duitsland (Keu
len) Bonnerwal I 15 
Lager. Eind Januari 
1945 gearresteerd door 
SD in Keulen. Opge
sloten. Niets meer van 
hem vernomen. Over
leden in Keulen, 3 Fe
bruari I 945. 

A D VERTE NTIES 

(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

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. 

]. C. VAN DEN HELM-LOGTENBERG. 
JOPIE. 

'Na langdurige onzekerheid ontvingen wij heden 
via Het Roode Kruis het droeve bericht, dat te 
Vught op 5 Sept. 1944 is gefusilleerd onze 
Zoon, Broeder, Zwager en Oom 

WIM ROOIJACKERS, 
in de ouderdom van 26 jaren. 
De plechtige H. Mis van Requiem werd gehou
den op Maandag 21 October in de Rectoraats
kerk Laanderstraat. 
Heerlen, Laanderstraat 98. 

Uit aller naam, 
Fam. ROOI]ACKERS. 

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) 
( grote advertenties belangrijke reductie) 

Te koop gevraagd: Antieke meubelen, klokken, kis
ten, tegels, koper- en tinwerk enz. 
Kunsthandel "Oud Holland", Antiquiteiten, Claes de 
Vrieselaan 80a, Telef. 36466, Rotterdam. 
Wie kan mij voor een periode van 4 maanden aan de 
boeken helpen behorende bij de Linguaphone Curms
Engels? Zorgvuldige behandeling verzekerd. 
Brieven onder No. 31 adm. v. d. blad. 

(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.) 
(uitsluitend voor oud-ill. werkers} 

Gevraagd bekwaam loodgieter, tevens bekend met 
centrale verwarming, bij installateur in de omgeving 
van Apeldoorn. 
Brieven onder No. 33 aan de Adm. van dit blad. 
----------- --- -------

De Coöp. Ver. ,,Centraal Beheer" G.A. vraagt voor 
directe of spoedige indiensttreding: 
le Typistes en Steno-Typistes, 
2e Adm. krachten met Mulo-opleiding 18-23 jaar, 
3e Jongste bedienden, 15-17 jaar, 
4e Meisjes voor de Ponsafdeling, met Mulo en Type-

diploma 20-25 jaar, 
5e Boekhoudmachinisten met typediploma, 
6e Boekhouders. Salaris f 1800-f 2700 per jaar. 
Sollicitatiebrieven te richten aan "Centraal Beheer", 
afd. Personeelzaken, Singel 126-130 te Amsterdam-C. 
Persoonlijke aanmelding alleen op Maandag en Don
derdag van 9.00-11.30 uur. 
Oud-illegale werkers genieten de voorkeur. 
Havenbedrijf in Rotterdam vraagt personeel voor be
wakingsdiensten. Leeftijd 25-35 jaar. Aanvangssala
ris f 40.- per week. K.P.-ers met politionele of/en 
militaire opleiding genieten voorkeur. 
Brieven onder 32 aan de Administratie. 

Oud L.O.- en N.S.F.-er vraagt R.K. hulp in de huis
houding voor d.e.n. bij 3 kl. kind. Goede verzorging, 
goed loon. 
Brieven onder No. 29 adm. v. d. blad. 
Energiek jongeman, ongehuwd, afkomstig uit B.S. en 
momenteel als Onderofficier-Administrateur in Mil. 
Dienst kan op 9 Nov. a.s. met groot verlof gaan en 
zoekt hem passende werkkring. Heeft dipl. MULO, 
Boekhouden, typen en als ass. boekhouder op timmer
fabriek 2 jaar ervaring; is goed onderlegd in de Mil.
administratie, in bezit van Mil.-rijbewijs motoren en 
zeer wel in staat leiding te geven. Wie helpt hem 
en is bereid hem een betrekking met vooruitzichten 
op levenspositie te geven, liefst in Leiden of omstr. 
Brieven onder No. 30 adm. v. d. blad. 
Oud-L.0.-medewerker, R.K., 23 jaar, zoekt wegens te
leurstelling een hem passende betrekking. Hij is in het 
bezit van MULO-diploma en machineschrijven. Wil 
ook wel worden opgeleid in Radiotechniek, waarvoor 
hij veel ambitie bezit. 
Brieven onder No. 28 adm. v. d. blad. 

* 
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 post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LKP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

.Nituwe abonnementen k111U1en op elke willelteurige dat1llll lng•- voor :zover de DIUIIJDtrS voorradig zijn, ook met tcnlgwv• 
ktndc kracht, doch alleen BIID het eind van een kalenderkwartaol vervallen. 

ä 
.. 

] 
J 
eiN
" 
.. 



2 NOV. 

N� 44 
2e JAARGANG 

lANDRUG OAQANIIATI' VODR 

ltutP AAN ONDERDUll<IRS 

LANDl:LUKE 

KNOKPLOEGEH 

Losse nununen 20 Gent 

WAT DOEN WE MET DE WINST? 
W.awto.m Ui at,, :Katfw.Lieli 

aan de .e.<2. meulud. 

Het is nu al weer ruim drie jaar geleden, ik ge
loof dat het in Juli 1943 was, dat de illegale 
groep te Nijmegen, waarvan ik destijds deel uit
maakte, voor de keuze werd gesteld, het toen 
sterk opkomende onderduikers-werk ter hanci te 
nemen in een landelijk Katholiek verband of in 
een confessioneel-gemengde organisatie, die de 
latere L.O. bleek te zijn. Onze groep, die over
wegend uit Katholieken bestond, koos voor de 
tweede oplossing...... en zou dat vandaag aan de 
dag, geloof ik, wéér doen. 
Omdat het "liberale" katholieken waren? Het te
gendeel is waar. Omdat ze onenigheid haclden 
om een andere reden met hun mede-katholieken? 
Al weer mis. 
\Xl'arcn het , anti-clericalen"? Verschillende gees
telijken behoorden tot de nauwste medewerkers
kring. 
Maar waarom dan geen krachtige organisatie van 
e·gen geloofsge11ote11 opgezet, zoals die vóór de 
oorlog op alle terreinen des levens zo gebloeid 
hadden? Waarom deed die Katholieke Nijmeegse 
groep, waarom deden zoveel andere Katholieken 
die toch heus niet op de rand van de afval ston
den, aan de L.O. mede? 
Ik durf hier alléén positief op te antwoorden na
mens dat Nijmeegse groepje, héél positief alleen 
feitelijk namens...... mijzelf. Maar ik geloof, dat 
?.ndere Katholieke illegale werkers, die met an
dersdenkenden tijdens· de bezetting hel;>ben samen
gewc(kt, er niet heel erg anders over zullen 
denken. Ziehier dan de reden van deze zeer be
wuste keus. 
We zullen iets dieper moeten graven, de ware 
drijfveer bloot te leggen. Hopelijk zullen de le
zers van dit blad niet menen, dat ik aan ,,poli
tiek" doe, als ik de volgende regels neerschrijf. Het 
kan nu eenmaal niet anders gezegd worden, dan 
gelijk het m.i. in feite is. Bij het uitbreken van de 
oorlog stonden grote delen van ons volk voor ew 
vacuum. 
Veel vertrouwds was weggevallen, veel hechts was 
voos gebleken; tallozen schreeuwden om le1dmg. 
Die leiding werd hen vanaf Juli 1940 gegeven 
door het Driemanschap van de Ned. Unie, waar
van de Vaderlandse gezindheid nu wel vaststaat 
en waarvan de verdienstelijke arbeid in brede 
krmgen wordt erkend. Honderdduizenden storm
den naar dit tehuis, daaronder een zeer groot 
aantal Katholieken, daartoe door hun eigen or
ganisatie (oijv. de vakbeweging) aangespoord. 
Dat ivas een ongehoord feit i11 de annalen oan 
de geschiedenis der 'Nederlandse '.Katholieken: 

* 
Ditmaal is ons hoofdartikel gewijct aan de samenwerking tussen Nederlanders van 

verschillende levensbeschouwing met name Rooms Katholieken en Protestanten. 

De Redactie heeft dit onderwerp door twee fnrsonen laten belichten. RED. 

ooor bet eerst maakten katholieken en nog ivel 
enige honderdduizenden tegelijk, deel uit van een 
niet-specifiek 'Katholieke organisatie met • politiek
sociale doelstelling. 
Na eeuwen was ons befaamde isolement plotse
ling verbroken. ,,Ho, ho", hoor ik tegenwerpen, 
veruit dr mceçten, on'',

., 
van die Katholieken, 

werden alleen maar lid van de Unie, omdat ze anti
Duits en anti-N.S.B. waren. Van verdere zaken, 
als 1solementsverbreking

1 
vernieuwing, enz. had

den ze géén weet." Toegegeven; maar vcr6eet 
niet, dat de kern wel degelijk zéér bewust dacht 
of tenminste heeft leren denken. 
En vergeet ook niet, dat ook vele niet of weinig 
bewuste Unieleden in ieder geval iets van ken
nismaking met en waardering voor andersdenken
de landsgenoten in de Ll'lie hebben meegekregen, 
die voor de opbouw van onze volksgemeenschap 
als voor (heel concreet) de aankweking van de 
aanvankelijk nog sluimerende verzetsgeest van de 
grootste waarde zijn geweest. 
We willen het hierbij over de Unie laten. Re
sumerend constateer ik voor een Katholieke groep 
als resultaat van anderhalf jaar samenwerking in 
de Ned. Unie: het grondvesten van de overtui
ging, dat Katholiek en niet-Katholiek heel veel 
gemeen hebben en dat, wat wij samen kunnen 
doen, ook samen móeten doen. Daarnaast het aan
kweken van de vaste wil, om bepaalde waarden 
tot het uiterste tegen de Duitschers en hun Ne
derlandse vazallen te verdedigen, de groei van wat 
we later de "verzetsgeest" hebben genoemd. 
Houdt deze beide punten goed vast, lezers, want 
daarom gáát het. Daarom ging het bij zov.eel 
illegaal werk, daarom ging het ook bij ons be
sluit tot deelname aan het L.0.-werk. Zonder 
1lnie-voorbereiding bad die samenwerking of niet 
of in veel beperkter kring en veel aarzelender 
plaatsgegrepen. Nu hadden we geleerd (dat kun je 
all één door ervaring te weten komen), dat het kón; 
de Duitsers brachten ons wel bij, dat het moést. 
Ik geloof niet, dat er een Katholiek L.0.-er te 
vinden zal zijn, die er spijt van heeft, dat hij in 
deze illegale organisatie met niet-geloofsgenoten 
heeft samengewerkt en samen gevochten, hoe 
vaak niet tot in het aangezicht van de dood toe. 
Ik geloof ook niet, dat er niet-katholieken kun
nen aangewezen worden, die nu, nog eens terug
peinzend, zullen zuchten: ,,Waren er maar geen 
Katholieken bij geweest!" Ik ben ervan overtuigd, 
dat het L.0.-werk niet alleen een destructieve, 
anti-Duitse strekking heeft gehad. Wel dege
lijk 1s er ook positieve en blijvende winst 

aan te wijzen, waarop we trots kunnen gaan en 
waarmee we heel zum1g moeten omspringen. 
Winst van beter begrip, winst van grotere onder
linge waardering, winst van verdiept besef, dat we 
als Christenen en Nederlanders veel, heel veel 
gemeen hebben, veel meer, dan we vóór '40 ook 
maar konden vermoedèn. Winst vooral van ge
groeid vertrouwen in elkaar, van het vooropzet
ten van vertrouwen in plaats van wantrouwen, 
gelijk vóórdien maar al te veel geschiedde. 
Maar zal nu alles blijvende winst zijn? 
Dat hangt van U en van ons allemaal af. Och, 
we weten het wel, het is na de bevrijding tegen
gevallen, de rauwe realiteit. Maar laten wij als 
L.0.-ers en K.P.-ers ons deze, schitterende "oor
logswinst" niet laten ontnemen. We kunnen er 
slechts gavere Christenen en vurige vaderlanders
door worden. Ook in dit opzicht mogen we fier
gaan op het werk van onze verzetsorganisaties.
Nijmegen. V. B.

10 Mei 1940. 
Oorlog over Nederland. 
Wie had op deze dag kunnen voorzien, welke 
gevolgen de Duitse invasie voor ons Vaderland 
en Volk zouden mèebrengen? 
Een oorlog is ontzettend . We kunnen er allen 
over meespreken. 
De jongste oorlog heeft onzegbaar veel ellende 
veroorzaakt. 
In het kader van dit onderwerp, zullen we ech
ter over de ontzettende gevolgen, over de ont
stellende verschrikkingen en angsten van deze 
oorlog, niet uitweiden. 
De bedoeling van dit artikel is, een moment te 
pauseren bij een belangrijke winst, die wij in de 
oorlogsdagen hebben mogen incasseren. 
Uit iets kwaads kan dikwijls ook iets goeds wor
den geboren. Nood brengt de mensen bij elkaar. 
Voor de oorlog leefde veelal een ieder in om 
land voor zijn eigen omgeving en bestond er hit
ter weinig begrip, laat staan waardering, voor 
de opvattingen van anderen. 
Om de zaken ronduit te zeggen: we doelen hier
op, dat vooral tussen Rooms-Katholieken en 
Orthodox-Protestanten een grote afstand bestond. 
Wederzijds was er nauwelijks sprake van enige 
belangstelling voor elkaars overtuiging; en voor 
zover deze belangstelling in sommige gevallen 
bestond, betrof dat hoogstens critiek, waarin een 



opbouwend element ontbrak. 
Niemand zal ontkennen, dat er bitter weinig con
tact bestond en dat er ook weinig pogingen tot 
enige toenadering zijn ondernomen. Dit is -
Gode zij' dank - in de bezettingstijd anden ge
worden. 
Het schier onmogelijke is toen gebleken toch wd 
mogelijk te zijn. 

Met name in de gelederen der LO en LKP 
is dit het geval geweest. 
In onze kringen vonden ontmoetingen plaats tus
sen Protestanten en Katholieken, zoals die nog op 
geen ander terrein tot stand waren gekomen. 
In de verzetsbeweging "vonden" Katholieken en 
Protestanten elkaar. 
In de LO en KP streden Protestanten en Katho
lieken zij aan zij. 
In de LO en KP baden Katholieken en Protestan
ten samen tot één Vader. 
In de LO en KP zijn Protestanten en Katholieken 
hand in hand de dood in gegaan. 
In de LO en KP is het mogelijk gebleken, dat 
een dominée en een pater samen op tournée gin
gen. 
Deze ontmoeting moet niet onderschat worden. 
Wie ook maar enigermate van nabij heeft meege
maakt hoe de geest van vertrouwen en samen
werking was tussen deze, eigenlijk tot 1940 vol
komen vreemd naast elkaar levende, bevolkings
groepen, zal zich aan onderschatting van de be
tekenis ook zeker niet schuldig maken. 
De draagwijdte van deze ontmoeting is nog moei
lijk te overzie-n. 
De grote waarde hiervan laat zich zeker nog niet 
eenvoudig in zijn volle gewicht voelen en in een 
juiste omvang beschrijven. 
Schrijver dezes zal er ook geen pogingen voor in 
het werk stellen. Er zullen in de toekomst wel 
andere gelegenheden zijn om het waardevolle van 
deze combinatie ia het licht te stellen. 
Ons gedenkboek biedt b.v. al een ruime ge
legenheid, dit historisch feit en de betekenis daar
van, nader onder de aandacht te, brengen. 
Ons volk moet deze feiten kennen; het moet 
weten wat er in oorlogstijd onder de mannen 
van het verzet mogelijk is gebleken. 
Hier is winst, grote winst gemaakt. 
De combinatie, die tot stand kwam. is niet alleen 
een grote kracht geweest in bezettingstijd, daar
uit is ook over en weer een begrip gegroeid, dat 
van grote betekenis kan zijn voor de toekomst 
van ons land. en waaruit, met respectering voor 
afgeleide meningsverschillen, maar ziende on het 
kruis van Christus, dat ons bindt, een intieme 
samenwerking kan voortkomen. 
We doen goed ons op het ogenblik te bezinnen 
over de vraag, wat we met deze ontmoeting, met 
deze kennismaking, met deze winst, doen. 
De practijk heeft geleerd, dat er begrip en waar
dering kan zijn. We hebben geleerd elkander te 
respecteren en hoog te achten. Dit is trdfend 
mooi geweest. Wie het van nabij heeft meege
maakt, wie er iets van heeft ge?ien en verstaan, 
zou het wel voor alti.id willen vasthouden. 
Dit zijn zaken, die wij ook inderdaad nit't meer 
los mogen laten. Wanneer we ons in dit "con
tact" zouden beperken tot wat tussen 1940 en 1945

nodig en mogelijk bleek, dan zullen we aan deze 
overbrugging voor de toekomst niets meer hebben. 
Doch, het is toch niet de bedoeling deze winst 
in de safe op te bergen? Ht>t is toch niet ons 
ideaal dit feit nu te bt>wieroken en er voor de 
toekomst ons profijt niet mee te doen? 
Het kan toch niet de bedoeling zijn een funda
ment te leggen, zonder het huis er op te plaat-
sen? . 
De eerste steen is gelegd, en het gebouw m,,et 
verder worden opgetrokken. 
Wie zal ons daartoe de mogelijkheden wijzen? 
We dienen ons te beraden, wat we met deze 
winst moeten doen. 
We hebben elkaar nodig. En wel op meerdere 
terreinen van ht>t leven. 
Het kan voor Gods Koninkrijk van groot belang 
zii'l, w,inneer we onze roeping t.a.v. deze moge
lijkheden verstaan. 
't Zal niet zo eenvoudig zijn om nu in roncreto 
iets te ondernemen. als voortzetting en als n:sul
taat van wat eenmaal tot stand kwam in bezet
tingstijd. 
Misschien kunnen we momenteel niet anders doen, 
dan in eigen kringen pogingen tot toenadering 
propageren. 
Wellicht is er een mogelijkheid om het gesprek 
te openen. 

KORTE· BEZINNING 
Men behoeft geen fijnzinnig waarnemer of diep
vorser te zijn om tot de overtuiging te komen, dat 
de medewerking aan het gedenkboek van het LO
LKP-verzet in de oorlogsjaren 1940-1945 niet 
zonder meer geestdriftig en loyaal is. Integen
deel, er bestaat bij velen. bij de besten van ons 
volk, een terugh0udendheid en scepticisme ten 
aanzien van dit werk, waarvan men in alle op
rech:heid moet getuigen, dat men er zich niet 
over 'kan verbazen, als men slech•s even denkt 
aan de bittere teleurs•ellingen en d,epe ontgooche
lingen die de bevrijding voor allen uit het vroe
gere verzet h?eft gebracht. Er zullen zeker an
d0re mo'ieven zijn. die deze terughoudendheid 
geheel of ten dele verklaren maar d� fatale ge
latenheid en onverschilligheid ten opzichte van 
de toekomst, d'c vele oud-verzetslieden heeft over
mees'erd. spe�lt toch een voorname, zo niet de 
voornaamste rol. 
Ons idealisme is wel wreed gesmoord in de duis
ter0 ch,os van deze tijd Wij geven toe, d;it onze 
verwach•ingen te hoog gesnannen w,ren Hoe kon 
het ook anders? Wij zijn het er ono-etwijfeld over 
ePns. dat dl' tijd van h0t verzet de mooiste en 
rijkste per'ode van ons leven is gewe�st. Toen 
ervoeren wij, wat het gehod. drr naastenliPfdc be
t"kent, toen werd iedereen geholpen, ongeacht zijn 
pof:tieke of reJip'euse overtui�'ng, zijn sociaal 
miJ:eu. toen he!E-efd<'n _wij h0t Chris'endom in zijn 
volle consequentie, in het offer zoals wiilen Paiter 
Rleys het zo kernachtig weergaf. Kon het anders, 
d,• wij rnre ides J:�•en d;e donrga;ms n'nt veel tiid 
hadden om ons constructief met de to�komst bezig 
te houden. deze offerheridheid, deze overbrug
gin� van rel'g'em:e. politieke en sor.iale tegen
s•elf;ngen in ged,rh•P" reeds overhevelden naar de 
tijd van de �rede? Genoeg! 
Ik bn mij w1or�·e1len. dat wij teleurge�·pld zijn, 
hnel diep zelfs' Laten wij reëel blijven. Wij weten 
allrn, dat er elementt'n zijn die nit puur hehoud 
van eer en n'am - noem· h"n col!:, horateurs, pro
fitenr� of Jv,e U wil - n:i de hevrijd.ng hun
vuighe;d hPhben uitgespuugd on h•t voormalige 
verzet. Duidt mij de onkieshe'd van d0ze term 
niet ten kwade! w,rweten ook ebt d•ze ele
men•en het than� zo vor gebr;icht hebhPn d,t het 
:zow�ar !!""" ;i;inhnvet:n� meer is. illegaal ge
werkt te hebbrn. Begrijp mij goed Wij h"hhen 
voor geen .. aan',evel'ng" gewerl<t, m1ar wij kun
nrn er toch ;,lJnrmins+ mee instPmmen. dat de 
prPdicaten ,.colbboratie" en "profijt" een aanbe
veJ:ng gaan hetekerien 
Zo werden vPle oud-illegalen - zeer b0griipelijk 
overigens. maar ten onrechte - fatalisten d" e als 
grauwe sch"mmen v;in p'ssan·en in de nevelige 
sneeuwavond voortschuifelen tussen de resten 
huroner vergruizelde idealen, zich hoogstens nog 
verh0ttP.<'nd in het negati('ve feit, dat zij eens de 
bloemrijke verded"gers waren van recht en vrijheid, 
Maar zirh n'et me0r b?:zinnend op het positieve feit, 
dat zij in dC':ze tijd nog een laa:ste :zr"d;ng te vC'r
vuJlr" hehhen Ik heb moeite, in deze dolende 
mystici. nog de fiere kerels te herkennen, dir met 
be;de b•nen 'n het harde verzet s·onden en het is 
triest, dat wij hen rrop moeten wijzen, d,t het va
derland niet gebaat is bij een bndelijk, rustige toe
stand in de con•re'Pn der oud-ill egal'teit. Wij heb
ben nog een vrij lijvig program uit te werken in 
deze vermaterilis·erde na-oorlogse tijd. een pro
gram, waarvan tot voor kort de zuivering en be
rPchf ng de hoofdpunten vormclt>n. Beide problemen 
hebben ons noodzakelijk de negatieve kant uitge
drongen, doch nu de zuivering en bèrechting n-iar 
onze overtuiging min 'Of merr als falikante mis
hrkk"ngen kunnen worden b�schouwd, breekt de 
tijd aan, dar meer positieve taken dringend aan ons 
geweten appelleren, zoals daar zijn de zorg voor 
de verzetsslachtoffers, de zorg voor de nabestaan
den onzer gevallenen, het rech·sherstel, en zoals 
d,ar ook is: de medewerking aan het historische 
Gedenkboek. 

Met een gesprek alleen zijn we echter ook niet 
klaar, doch de perspectieven tot nauwer contact, 
tot samenwerking ook in lqrale zaken, kunnen 
bij zo'n gelegenheid nader onder de ogen worden 
genomen. 
In ieder geval kunnen we in het verband van onze 
LO- en LKP-Stichting alles doen om dit onder
werp "warm" te houden en ons gezamenlijk be-

Wij realiseren ons scherp het duistere drijven van 
na-oorlogse corrupte elementen, wij zijn ook fl:nk 
genoeg om te erkennen dat wij in en na de ver
zetsperiode fouten gemaakt hebben, dat wij ons -
helaas - vaak grovelijk verkeken hebben aan de 
onkreukbaarheid van bedoeling en karakter van 
illegalen, afgezien nog van andere oorzaken, die 
velen uit het vroegere verzet er thans toe brengen, 
de mooiste periode van hun leven als een kostbaar
hei'èl te gaan bewaren in een schrijn, welke zij 
voor niemand meer willen ontsluiten dan voor 
:zichzelf, waarvoor zij bij tijd en wijle kunnen staan 
in pieuze mijmering als aan het graf van een ge
vallen vriend. Doch wij kunnen niet b1lijken, dat 
deze egocentrische verzetsverering leidt tot een 
abrupte weigering tot mednwerking aan een ge
schiedkundig werk als het Gedenkboek. :zom'n als 
de dooddoeners "mijn werk is te onbelangrijk" of 
,,ik houd niet van :zelfverheerlijking" enige over
tuigende kracht bezitten. Het gaat om andere ho
gere belangen dan een in zelfoverschatt'ng ge
schreven, sensationeel en onwerkelijk boek, zoals 
menigeen het z'ch voàrstelt. Het gaat om de belan
gen der komende generaties, die wij reeds nu heb
ben te dienen door het leveren van een objectieve 
eerlijke en onopgesmukte beschrijving van een 
voorname, om niet te zeggen de voornaamste perio
de uit onze his'orie. Ons bezinnend op het wezen 
der gesch'edenis en met een open oog voor de ver
schillende stromingen in de wereld van vandaag, 
kunnen wij niet aan d0 indruk ontkomen, d;it er 
wederom een ideologische strijd op til is, die mo
gelijk langs vreedzame WC'g tot een oploss'ng ge
raakt - hetgeen wel zeer naief verondersteld is 
bij de scherp toegespitste intern,t•onale verh•mdin
gen - doch die ook de weg van het geweld kan 
kiezen. In beide gevallen zal het nageslacht moe
ten tonen wat het waard is, welke waarden een 
sterke rugges·eun betekenen en de waard? van een 
d'epgewor:eld. vitaal en sterk nationaal bewustzijn 
zal weer een betekenende rol spelen. Men k-:n mis
sch'en een goed vad0rlander zijn z6nder maar men 
is ongetwijfeld een beter vaderlander mèt een ge
d•gen kennis van de geschieden's van zijn land. 
Aldus zal uit h0t v1stleggen van dat uiters• oefang
rijk brokje verzetshistorie uit de jaren 1940- t 945

de komende generatie leren. hoe er in de meest 
donkere uren van ons 4'0lksbestaan vertrouwen in 
God werd gesteld, hoe die machtige organisatie 
der L.O. en L K P, juist omdat het een werk van 
God was, n'mmer is vernietigd door de dikschede
lige Duitse horde. hoe duizenden mannen en vrou
wen in en voor clit w•rk hun leven hebben geof
ferd Maar ook zal dat nageslacht - hoeden we 
ons angstvallig voor een te hoog van de toren bla
zen - kennis moeten kunnen nemen van onze vele 
feilen en fouten en van het feit, dat veel werk 
niet gedaan is maar zeker gedaan had moe
ten worden. Het z1I kracht putten uit de 
ontelbare offers, die gebracht zijn en uit 
het goede dat gedaan is, doch anderzijds 
onze :zwakheid in gerechten toom veroorde
len. De tijd zal komen dat het verzetswerk, 
door onze helden met hun levensoffer bekroond, 
en het kleine percentage ware illegalen zulien 
wordC'n afgewogen tegen de stereotiepe kleinbur
grrlijkheid. 'koopmansgeest en slapheid v"n ons 
volk op de wijze, zoals men wijnen proeft maar 
cokes weegt. 

Wilt U na deze korte bezinning op het waar
om van het Gedenkboek niet ontve'nzen, dJ.t gij 
nog plichten hebt tegenover Uw levende verzets
vrienden, :zeker tegenover Uw gevallen vrienden en 
hun nabestaanden en tegenover 't Nederlandse volk. 
Idealen moet men tenslotte bezitten om te weten 
wat zij :zijn, zoals men moet beminnen om te we· 
ten wat liefde is. 

Maakt het Gedenkboek tot een Uwer idealen! 
JOOP KONINGS. 

raden over de wegen, die wij moeten bewandelen. 
Dit is een onderwerp, dat niet mag worden ver
waarloosd. 
Dit is een onderwerp, dat met spoed onze aan
dacht vraagt. 
Dit is een onderwerp. dat mt't tact en wijsheid 
door beide g�oeperingen ter hand moet worden 
genomen! ,,FRITS". 



Het was op een mor
gen in de maand 
Augustus 1944 toen ik 
me weer beijverde om 
duikers van huh bon. 
kaart te voorzien, dat 
ik plotseling van een 
voorbijganger te ho. 
ren kreeg dat "Jan 
Hagel" in de buurt 
van het distributie
kantoor aan het rij
wielvorderen was. 
Dank zij deze tip ging 
ik niet door met mijn 
werk alvorens mijn 
vriend en medewerker 
deze "tip" even door
te geven, daar ik wist, 
dat hij ook nog op 
stap moest om het een 
en ander te regelen in 
het 6 km. verder ge
legen H. 
Bij zijn zaak gekomen 
s'apte ik binnen en 
nam voor alle zekerh�id mijn fiets mee naar 
binnen, omdat een LO-er nu eenmaal wei· 
nig of niets kan beginnen zonder zo'n ding. 
Toen ik dan mijn hart had gelucht, kreeg 
ik de droge opmerking te horen: .,Je wordt 
bedankt maar ik wist het al". 
Na nog wat heen en weer gepraat wilde 
ik dan mijn weg vervolgen, nam mijn fiets, 
stapte de deur uit en wilde dezelfde weg 
gaan vanwaar ik gekomen was, doch ho 
maar, daar stonden op nog geen 10 pas 
afstand 3 moflenknech'.en met de spuit in 
de aanslag al diegenen een halt toe te roe
pen, die nog in het bezit van een rijwiel 
waren. 
Nu wilde het toeval ook nog, dat de straat 
waar zij en ik waren een straat was, waar 
niet gefietst mocht worden. 
Ik wilde mij nog snel in de tegenoverge
stelde richting begeven, doch op hetzelfde 
moment werd mij een halt toegeroepen met 
de woorden: .,Hier met die fiets!" En er viel 
niet aan vluch'en te denken, te meer daar 
ik zeker nog in het bezit was van ongeveer 
50 bonkaarten en Indien ik zelfs maar zou 
pogen te vluchten, ik mij zeker ernstig ver
dacht zou maken. 

0 . --- 8oR 
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ÉÉN DER HOOFOSTVXKEN urr: 

.OEN VIJAND WfDfRSTMN" 

De "voorloper" van het grote L 0-
L l<.P Gedenkboek verschijnt vóór St. 
Nicolaas Volgt bijna 20 000 anderen 
en bestelt met spoed. Anders is de 

eerste d,uk uitverkocht I 

Zonder aarzelen stapte ik met flets en bon. 
kaarten op de landwachters af en vroeg, 
wat de heren wensten. Persoonsbewijs, was 
het eerste, wat mij werd toeg'ebe:en, ik 
ging naatstlg aan het zoeken naar mijn 
P.B. en zocht eerst daar, waar ik zeker wist 
het niet te vinden om dan eindelijk met het 
geval voor de dag te komen, met m'n heuse 
echte P.B., waar alleen mijn beroep van win
kelbediende veranderd was in ambtenaar 
bezettingsschade. 
Het P.B. werd van alle kanten bekeken en 
er werden blikken geslagen van de foto 
naar mij om te zien of het wel dezelfde 
man was als mijn persoontje. Waarschijn
lijk vond hij het nogal lijken, want opmer
kingen daaromtrent bleven uit. Toen werd 
mijn beroep onder de loupe genomen en 
dit gaf aanleiding tot een mondeling duel. 
-. U bent van l>eroep ambtenaar der Be
zettingsschade? 
- Jawel.
- Dat is een verzekeringsmaatschappij! 
- Wat zegt U, een verzekeringsmaatschap-
pij, hoe komt U daarbiF 
Hij riep daarop één zijner collega's (waar
schijnlijk de baas van het stel) hier dit is 
iets voor jou om uit te zoeken waarop hij 
mijn P.B. overhandigde. 
Ook nr. 2 keek aandachtig in het P.B. en
kwam (schrik niet lezer) tot dezelfde con
clusie als zijn voorganger.
- Eh, Bezettingsschade, dat is een verze
keringsmaatschappij. 
Wederom vroeg ik, ho,:;- of hij er bij kwam 
om een controleur der Bezettingsschade op 
één lijn te stellen met een verzekerings
agent, doch zij bleven bij hun beweringen, 
waarop ik gedwongen werd met andere 
papieren voor de dag te komen, daar ik 
anders zeker mijn karretje in hun handen 
moest la'.en overgaan. Toen speelde ik m'n 
laatste troef uit, hopende dat hij zwaar ge
noeg zou zijn. Ik haalde met veel omhaal 
een groen étui te voorschijn met mijn (valse) 
aans:elling,, die een kennis voor mij had 
getypt om mijn P.B., indien dit nodig mocht 
zijn, te completeren, ik zelf had er nog een 
pasfoto en m'n P.B.-nummer opgezet en 
overhandigde dit in afwachting. 
Deze aanstelling zag er als volgt uit: 
links boven in de hoek een stempel met de 
woorden, 

Schade-enquêtecommissie Amsterdam. 
Bungehuis Spuistraat 198-212 3e étage. Tel. 
36700-39991. 
De brief zelf luidde: 

Amsterdam, 31 Maart 1�44. 

Ondergetekende, secretaris der Schade 
Enquête-Commissie te Amsterdam, welke 
commissie werkzaam is volgens besluit van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derla,;idse gebied overeenkomstig veror
dening nr. 21 dd. 21 Juni 1940, verklaart dat 
de Heer R. W. . . . . bij deze commissie werk
zaam is als controleur voor de bezettings
i.chade. 

De secretaris, 
foto 

onleesbaar. 
P.B. nummer A19-024195. 

In al, de tijd die er verstreek, was ook land. 
wachter nr. 3 bij het gezelschap gekomen en 
zei meteen, toen hij de woorden Rijkscom
missaris las, laat die maar gaan, daar is 

niets aan te doen, waarop zijn baas hem 
meteen antwoordde: ,.Wat weet jij daar 
nou van?" 
Punt .voor punt werd de aanstelling beke
ken, totdat de heren elkander aankeken 
en zeiden: .,Dat zit wel goed, hè?" Waarop 
de ander bevestigend knikte en mij het be
langrijke document weer overhandigde met 
de woorden: ,.Mijr.heer, de zaak is in orde 
bevonden. U kunt Uw fiets behouden en 
gaan." 
Alvorens heen te gaan kon ik het toch niet 
nalaten de (heren) landwachters te vragen 
of het hun nu wel duidelijk was, dat een 
Ambtenaar der Bezettingsschade geen vel"
zekeringsagent was, doch hierop is tot op 
heden geen antwoord ontvangen, want de 
(heren) draaiden zich met een ruk om, in.:. 
wendig nijdig, en gingen op zoek naar an'. 
dere slachtoffers bij wie ze meer succes 
hoopten te hebben. 
Voor he� was het trouwens erg jammer, 
dat ze ztch alleen maar hadden geconcen. 
treerd op die ene fiets -en niet op al· het 
andere dat de berijder bij zich had, want 
dat was zeker het tienvoudige van de hele 
fiets waard geweest. 

l 

ROEI.. 

Lieve lcindertjes, 

Wil Ik Jullie eens een echt geb,urd vhhaaltJe 
vertellen? Er was eens in het Noorden van 
ons la�d een politieagent. Die zond zijn zoon 
naar die .. stoute mofjes toe en zei: .. Als hjj niet 
gaat, kri1g ik ohislag. •• 
Als bel .oning voor zijn moedig arbeHseinsatzen 
��rd d,e zoon direct na de bevrijding ook po
hueagent. Zijn vader was Jn die tijd al 
verbonden aan de P.O.D.. waar hij samen 
w�rkte. met een man, die in bezettingstijd 
vr1endJe was van een Gestapo�agent, 
Een dorpsgenoot van den vader had een min.
achtend woord gezegd over die toestand, ook al. 
omdat die dorpsgenoot door den vader was 
overgeleverd aan de SD, waar hij zo ,goed be.
handeld was. dat hij nu nog onder behandeling 
vo11 een dokter is. Toe-va11ig hoorde een vriend 
v_an den vader. dat minachtende woord. Eo hij 
hep hard naar zijn vriená, de vader. toe. en 
vertelde hem dat . Oooh. wat was die .-ader 
toen ic:waad. Hij stapte op zijn r1ets. waarop 
banden zaten, die hij zelf In bezettingstijd bad 
,,gevorderd". Die fiets bracht hem bij zijn 
dorpsgenour: en die kreeg zo een pak voor zijn 
broek van dien vader, dat hJj door nog meer 
dokters behandeld moest worden. 
Lijkt dit verhaaltje niet op een sprookJe7 Het 
fs nog niet afgelopen. Want het slot moet nog 
geschreven worden. Het sprookje werd ook 
verteld aan een Officier van Justitie. dus wordt 
het einde misschien wel zo, dat de dorpsgenoot 
het gevang In gaat. En dan krijgt de held 
misschien wel een "eervolle'' vermelding. 
Zouden jullie dat geen mooi slot vinden! 
En nu, 9auw weer gaan alapen. 

1 

PET. i 
____ i 

Aangezien geen onzer papier-leveranciers tij

dig genoeg papier op het iebruikelijke formaat 

kon leveren, zal "De Zwerver" voorlopig op 

enige centimeters korter formaat verschijnen. 

Zodra dit mogelijk is, zal ons blad weer in 

zijn oude vorm hersteld worden. 

ADMINISTRATIE. 



Vier deelnemers aan de Gewestelijke vergadering van Limburg houden 
zich nog schuil ergens in het Pensionaat St. Louis. Het zijn: Tom, Joe, 
Jan en Kees van Sambeek, welke laatste later toch is · omgekomen. 
Tom en Joe, die aanvankelijk met Ambrosius en Kapelaan Nausz naar 
de achterzijde van het gebouw vluchten, doch zich daar de aftocht zien 
afgesneden, zijn daarop naar de bovenste verdieping gesneld, waar niets 
dan piano-kamertjes zijn. Zij trachten er zich te verbergen, doch dat 
gaat niet al te best. Als Tom Duitsers de gang hoort opkomen trekt hij 
een deur open en gaat er op zijn hurken achter zitten. Hij hoort hoe zijn 
vrienden gegrepen worden en is er op voorbereid, dat ook de deur van 
zijn kamert je zal openzwaaien en men hem zal vinden. Doch dat gebeurt 
niet. Hij hoort de Moffen aftrekken. Maar ze zullen terugkomen, denkt 
hij. Want beneden staan de kopjes als stille getuigen, dat twaalf "terro
risten" in de val moeten zitten. 
Hij besluit naar een andere schuilplaats om te zien. Er zijn hoge ramen, 
waarvan de onderzijden uit matglas bt"staan. Tom besluit er even over 
heen te gluren. Doch hij wordt onmiddellijk opgemerkt door de mensen 
van Nietsch, die op de binnenplaats staan. ,,Da ist noch einer" wordt 
er geschreeuwd. En in gedachten ziet Tom zich reeds staan bij zijn 
vrienden, die met de handen omhoog onder de gaderij van de binnen
plaats staan. Tom loopt wat hij lopen kan om zo ver mogelijk weg te 
komen van de plaats waar de Moffen hem gezien hebben. Een verdieping 
lager komt hij in een klasselokaal terecht, waar hij achter een paar af
schermplaten kruipt, welke hij zo dicht mogelijk tegen de muur aantrekt. 
Als alles rustig is waagt hij het nogmaals te kijken. Voorzichtig, om 
niet opgemerkt te worden, gluurt hij tussen de geraniums door. Maar 
nog altijd staan de vrienden er met de handen omhoog teg�n de muur. 
Dan wacht hij maar met een angstig hart tot hij de wagens hoort weg
rijden. Het is dan ongeveer 7 uur, half acht geworden. Hij durft er 
echter niet op rekenen, dat de Moffen geen afzetting hebben achter
gelaten en daarom wil hij trachten via het dak te verdwijnen. De hulp 
van de broeders durft hij niet inroepen. Maar als hij tevoorschijn komt 
ontdekt toch één van de broeders hem en biedt aan te gaan zien of 
alles veilig is. Hij zal het binnenplein oplopen en als hij met de hand 
over het hoofd zal strijken betekent dit, dat de weg veilig is. Dat gebeurt 
inderdaad. En Tom weet niet hoe snel hij van die kans zal profiteren. 
Hoe is het intussen Joe vergaan? Hij loopt volkomen radeloos door de 
gangen, waar hij de weg niet weet. De tierende Moffen komen steeds 
nader. Hij hoort revolverschoten en snauwende bevelen. En nog i.s het 
hem niet gelukt zich te verbergen. Dan komt hij aan een trap, waar 
broeders met emmers, bezems en dweilen bezig zijn. Hij rent erop toe, 
rukt één van de broeders een schort af, grijpt een bezem en schrobt of 
zijn leven ervan afhangt. Als hij even later de trap opgaat ziet hij Kees 
van Sambeek een deur uitrennen en verdwijnen. Inmiddels zijn de broe
ders op bevel van de SD naar beneden gegaan. Joe voelt daarvoor niet 
veel en blijft zo lang mogelijk op zijn post. Doch dan komt er een 
Hollandse SD-er met de revolver in de hand, op hem af en beveelt: 
,,ophouden met werken

"
. Joe wil zijn camouflage zo goed mogelijk vol

houden en wil emmer en bezem meenemen als bewijs van zijn onschuld. 
Doch bars wordt hem bevolen dat spul te laten staan. Ook hij moet 
naar de Cour, waar hij mensen met de handen omhoog ziet staan. Gaat 
hij daarheen, dan is het wel zeker, dat men zal ontdekken, dat hij niet 
tot de broeders hoort. ,Naast de Cour ligt een leslokaal en Joe ziet kans 
daar binnen te glippen. Daar kruipt hij in de holte van een lessenaar, 
waar anders de leeraar zijn voeten plant. Die katheder staat tegen een 
deur, waarvan de onderzijde van hout en de bovenzijde van glas is. 
Achter die deur is de gang, waardoor de Moffen steeds maar af en 
aan lopen. En ook door het loka.111 dreunen regelmatig de soldaten· 
laarzen. Het is belachelijk op een dergelijke plaats zich te verbergen. Een 
langskomende Mof legt zijn pistool op een gegeven ogenblik op de 
katheder en maakt een praat je met een collega. En even later hoort Joe 
één van de kerels zijn naam noemen. Men vraagt zich af waar hij ge
bleven is. Dan komt het ogenblik waarop er door de gangen geschreeuwd 
wordt, dat ieder, die zich nog langer verborgen houdt, bij ontdekking 
onmiddellijk zal worden doodgeschoten. 
Het klamme zweet parelt hem op het voorhoofd en overal plakken zijn 
kleren hem aan het lichaam. Het is zelfmoord hier langer te blijven 
zitten, zo redeneert hij. Je op zo'n plaats te laten vinden is op zich zelf 
al een bespotting. En dan het vooruitzicht daarvoor de kogel te zullen 

krij_�en. Doch hoe hij__ook zichzelf tracht te overtuigen, dat hij tevoor
sch1Jn moet komen, h1J kan er de moed niet toe vinden. En zo hij het 
al _wil trachten, dan is het of zijn benen verlamd zijn en alle dienst
weigeren. 
Zoo zit hij opgevouwen in z'n dwaze schuilplaats, tot omstreeks half 
acht de Duitsers en hun arrestanten vertrekken en de jongens van de 
school door het leslokaal naar de Cour stromen. Dan steekt hij het 
hoofd om een hoekje, wenkt een paar jongens. Die knapen zijn natuurlijk 
vol ';an het gebeurde en vinden het prachtig, dat zij nu iets mogen doen, 
om eén van de niet-gegrepenen te helpen ontsnappen. Ze brengen Joe 
veilig naar buiten. Hij vindt spoedig een gastvrij tehuis, waar hij on
middellijk onder de wol kruipt. Ge kunt U de vreugde van Ria voor
stellen, die Joe alle angst voor deze vergadering uit het hoofd gepraat 
had, toen zij hem weer zag. Want haar hart stond bijkans stil, toen zij, 
diezelfde middag in Weert komend, van de overval hoorde. 
Joe vond later nog de gelegenheid de papieren, welke Kap. Beriks in de 
prullemand gestopt had, er uit te halen. Er was ook nog een bedrag in 
geld bij. 
Kees van Sambeek en Jan hadden hun schuilplaats gevonden op de zol
der achter wat schilderijen. Voor hen duurde de tijd bijzonder lang, want 
vlak bij hun schuilplaats hing een klok, waarvan het getik hen bijna tot 
wanhoop zou hebben gedreven. 's Avonds haalden de LO-mensen uit 
Weert hen uit hun schuilplaats en zorgden voor onderdak. 
Ook Sef M. was via de kapel op de zolder gekomen. Er was nog een hok, 
waarvan hij de deur probeerde open te krijgen, wat echter niet gelukte. 
Hij verliet de zolder toen weer om te gaan naar de WC, waar hij tevoren 
zijn spullen verscheurd en doorgespoeld had. Hij had het plan, als de 
Moffen op de gang mochten komen uit het raampje te klimmen en aan 
de buitenkant te blijven hangen tot ze weg waren. Maar nauwelijks stak 
hij het hoofd uit het raampje, of hij werd van de binnenplaats af ont
dekt. Tegelijkertijd werd er op de deur gebonsd en stonden de beide 
rechercheurs, die achter Jesse aan gekomen waren, voor zijn neus. AI 
stompend brachten zij hem naar het voorportaal van de zolder, waar ze 
nog wat rondneusden, een paar keer schoten en toen uitriepen: ,,Waffen, 
waffen". Het bleek, dat ze een paar oude toneelpistolen gevonden had
den. Maar Jan en Kees ontdekten ze niet. 

Op de binnenplaats, onder de galerij, die door dunne gietijzeren palen 
gedragen wordt, staan Ambrosius en zijn vrienden voor hun achtervol
gers. Hun groep je groeit steeds aan, doch ze merken tot hun vreugde, dat 
niet allen ontdekt zijn. Hun hart krimpt ineen, wanneer ze enkele malen 
bemerken, dat de soldaten van de Cour af iemand voor de ramen ontdek
ken. Eénmaal wordt er zelfs geschoten als men meent, dat iemand via het 
dak tracht te ontkomen. Ook een Capucijner monnik, die op straat ge
grepen is, wordt bij hun groepje gevoegd. 
De Moffen zijn kennelijk in hun sas. Eén der officieren zegt tot een col
lega, dat hiermede de hele Limburgse bende is opgerold. 
Meer dan drie uren lang staan ze daar met de handen omhoog, en het 
gezicht naar de muur, tot er geen macht meer in hun spieren schuilt ze 
langer in die stand te houden. Doch met een automatisch wapen kan men 
zelfs machteloze spieren weer tot activiteit dwingen. 
Nietsch heeft inmidrlels plaats genomen aan een tafelt je om de eerste 
verhoren te leiden. Er wordt er een uit de rij naar voren geroepen en hij 
moet vertellen wie de leider is. Hij wordt gestompt en g.eslagen, als zijn 
antwoordt niet snel genoeg komt. Men voert hem langs de rij en dan 
moet hij hem maar aanwijzen. Maar de man houdt voet bij stuk. Dan 
wordt er met name naar Jan Hendrikx geïnformeerd. Opnieuw veinst 
de ondervraagde het niet te weten! Hij loopt langs de ruggen van de 
vrienden, die daar langs de muur staan en hij zwijgt. 
Plotseling draait één van de mannen uit de rij zich om. 
,,Zoekt ge Jan Hendrikx? Dat ben ik!" 
Nietsch veert op. 
"Ach so. Dass ist der Kerl? Jede Woche hat er mich telefoniert. Hier 
bin ich: Jan! Greifen Sie mir, wenn Sie können." 
"Neen," zegt Ambrosius. ,,Dat heb ik nooit gezegd. Daarvoor was ik te 
verstandig." 
Eén voor één worden de gevangenen dan voor het tafelt je van Nietsch 
gebracht en het duurt niet lang of de SD-er weet precies wie er gegre
pen zijn. 

iiiillll ................................................................................................................................... ... 



Gelukkig, dat een H.v.R. durft te zeuren aan Uw 
eerwaarde hoofd. Zó te zeuren, want ik vermoed, 
dat het niet t•an één week is, dat het U waar
schijnlijk tot wanhoop heeft gebracht, en U Keern 
54 deed ontvluchten, om in de ruimte te komen 
tot een brief aan ons allen. 
Wij danken èn U en H.v.R., die over een be
wonderenswaardig aanhoudingsvermogen moet be
schikken, om U, die beweert alleen maar te voe
len voor zwerven, tot zitten te krijgen en zelfs 
tot een klim in de pen. 
Wij waarderen het; waarderen het te meer, Oom 
Frits, mag ik U zo noemen?, omdat U zich voor 
het schrijven schijnbaar veel "moeite" moet ge
troosten. Maar U moet het meer doen. Doe het 
om onzentwille. 
En U bent dan slecht over ons te spreken. Dat 
spijt ons. Dat klinkt beleefd zonder meer. Akelig 
nuchter en arrogant. Maar zo is het toch niet. 
Het spijt ons heel erg, dat U in een brief aa� 
ons, en nog wel publiek, moet mopperen. Dat 
wij U reden geven tot ongerustheid, de jongens 
en meisjes, die destijds tot alles bereid waren. 
en nu vaak doen alsof. 
Oom Frits, gebruik gerust de tuchtroede en geef 
ons meer op onze tabberd, want we gaan wat 
soezerig worden en geloven het wel. Wat heb
ben we niet moeten vechten, dwars door ver
driet en tegenslagen heen. En nu? Ja, we zijn 
toch wel erg ondankbaar. Nu, nu wij ons leven 
hebben mogen behouden, waaraan we ogenschijn-

Men begrijpt echter dat er nog ontbreken en daarom 
worden alle broeders in een hoek van de Cour bij
eengedreven en wordt nagegaan of er nog valse tus
sen zitten. Dat blijkt niet het geval. Alleen de Broe
der-Overste wordt, als verantwoordelijk voor hetgeen 
er in zijn Pensionaat plaats vond, bij de Terroristen 
geplaatst. 
"Und Jetz," zegt Nietsch, ,,werden Sie transportiert 
nach eine Platz wo Ihre Freunde Ihnen niemals 
befreien können." 
Omstreeks zeven uur, half acht komt er een vracht
,wagen voor. Alle gevangenen moeten instappen, 
Nietsch gaat zelf voorin zitten, er komen soldaten 
achter op de wagen en de overige officieren volgen 
in twee luxe wagens, die echter korte tijd later bij 
een brug afdraaien. 
Dan is het met de rust van Nietsch gedaan. De 
brug is open en het transport moet wachten. Nietsch 
komt uit de cabine en loopt naar achteren. Hij 
is kennelijk zenuwachtig. ,,Ik geloof, dat er iets niet 
in orde is," zegt hij. De vrees, dat er een overval 
op til is, heeft hem te pakken. 
Het publiek dringt op en wil achter in de wagen 
kijken. De mensen worden bars wegge jaagd. 
De brug gaat echter dicht en er gebeurt niets. Doch 
even verder is de spoorwegovergang gesloten. Dan 
raakt Nietsch over z'n zenuwen heen. 
"Ja, nu weet ik het zeker," zegt hij. ,,Dit kan geen 
toeval zijn." Maar de soldaten achterin stellen hem 
gerust. ,,Er kan niets gebeuren," antwoorden ze. Bij 
het geringste teken, dat er iets fout gaat, zullen ze 
schieten. 
Maar er gebeurt niets. 
Zo gaat de tocht door het Brabantse land naar Ha
ren. Ze zijn niet te benijden, Ambrosius en z'n 
mannen. Maar als het erop aan komt, dan zoudt ge 
toch zeker liever tot hun groepje behoren, dan op 
de plaats naast den chauffeur te zitten en de schuld 
te moeten torsen, welke deze onverlaat op zich voelt 
drukken. 

(Wordt vervolgd). AD. 

lijk wel eens niet veel waarde hechten, nu maken 
we er ons vaak met een smoesje van af. We zijn 
ook wel erg gemakkelijk geworden, Oom Frits, 
als het doorgaans niet gaat zoals wij het zouden 
willen. We hebben toch wel voor hetere vuren 
gestaan. 
Inderdaad hebben we alles voor elkaar over ge
had. Ook onszelf, U weet het. Ik kan me voor
stellen, dat veel U nu verontrust en pijn moet 
doen, omdat U weet, dat we anders kunnen zijn, 
dan zo egoïstisch en gemakzuchtig, als we ons nu 
vaak aanstellen. We hebben ook alweer zoveel 
comfort, en we geven ons daar maar al te graag 
aan over. En toch missen we zoveel, Oom Frits. 
De overgave aan God. Is het dan zo, dat een 
mens voortdurend in doodsnood of gevaren moet 
zijn, om zich afhankelijk te voelen? We bidden 
nog wel, hoor, zelfs vrij regelmatig, maar dan is 
het vaak alleen nog een vorm. En wat bidden we 
dan nog. Wel eens voor onze jongens in Indië? 
Nog wel eens voor onze achtergeblevenen, waar
mee we ons toch zo verwant voelen? We zijn 
wel zeer slordig met onze naastenliefde gaan 
omspringen. 
Oom Frits, U moet niet denken, dat we ons hierin 
zelf altijd gerust vinden. Zo diep zijn we geloof 
ik nog niet gezonken. We vinden het zelf vaak 
ellendig, dat het zo is. Ik hoor U al opgelucht 
zeggen: ,,Gelukkig dan schieten we al een eind 
in de richting". Heus, we hebben het nog wel 
over toen en hoe we toen waren. Maar ja, dat 
comfort, hè! 
Het is wel dun, Oom Frits, dat wij ons laten 
l,eheersen, door een gemakkelijke stoel en wat 
dies meer zij. Dat we menen onze aandacht niet 

meer te hoeven verdelen tussen een gesprek en 
naderende voetstappen, als toen. Dµt we menen, 
dat met de spanning ook de gevaren zijn weg
genomen. 
Gedetineerden of politieke delinquenten, woor
den, die me onpasselijk maken, omdat ze veel te 
chique klinken voor dat rapalje, nog daargelaten. 
Wanneer we zo'n ellendelaar plotseling weer zien 
lopen, zeggen we al rustig tussen 1 recht, 1 ave
recht door, of over de krant heen: ,,Gunst, war 
da.t ook een licht geval" en we vatten ons kopje 
thee en zuigen op een bonbon, zonder ons van 

· ontsteltenis daarin te verslikken. Ja, ze zijn al 
aardig gekalmeerd, die illegalen. Dat zijn dingen,
waar we ons op doodstaren of staarden, maar we
weten wel Oom Frits, dat U dat allemaal niet
bedoelt. U vindt ons geestelijk zo arm geworden.
Dat we hebben verloren, in plaats van gewon
nen. En we stonden er to-ch zo goed voor.

Oom Frits, we voelen dat ha anders moet,
dat we weer moeten leren van onszelf af te zien
en de wereld van het offer weer moeten gaan
bekijken en dat het: ,,Leer ons naar Uw wil te
handelen" weer in ons moet gaan leven, waar
uit we weten, geweten hebben, dat we dan niet
bedrogen zullen uitkomen.
Oom Frits, U had g,:oot gelijk ons eens uit te
foeteren en op ons nummer te zetten. We zullen
nog wel eens weer aanleiding geven, maar dan
hoop ik niet, dat er een H.v.R. aan te pas moet
komen om U hiertoe aan te zetten.
En wordt ook niet moede ons te zeggen: Adel
dom verplicht!

Dag Oom Frits, 
GRETHA. 

't Heerlijk avondje is gekomen 
Ziet U ze staan: De kleuters met hun vragende, een beetje bange, ogen? Herinnert U zich, 
hoe ook U, net als deze kinders, weken tevoren uitkeek naar het nationale feest bij uitnemend
heid: Sint Nicolaas? U zingt weer in gedachten van ,,'t Heerlijk avondje" en andere ge
noegelijke liedjes, die in hun eenvoud meer "schlager" hebben kunnen worden dan enig 
volksdeuntje. 
Ziet, hoort en .... proeft U al de prettige dingen nu niet meer, die eens de hoogtepunten 
vormden van Uw eerste acht kinderjaren? Of denkt U er ook nu nog ieder jaar tegen 5 Dec. 
aan? Welnu, lees dit artikel dan even door! 
't Heerlijk avondje heeft voor veel kinderen het begrip verloren. Neen, niet alleen omdat ze 
ouder werden. Geniet U, met Uw 20, 30, ja, zelfs 60 jar�n dan niet meer van de verrassingen, 
diep verborgen in de vele pak jes? 
Snoept U dan, zo tussen twee eenheidssigaretten door, niet even van de heerlijke borstplaat
op-inlevering? 
En dan de gedragingen van de kinderen! U wilt toch zeker al Uw verdere genoegens op
geven, wanneer U dat kinderschouwspel eens per jaar kunt blijven bijwonen. 
Toch geniet U dit jaar nog niet voldoende daarvan. En dat vooral, wanneer U even bedenkt, 
rlat er - na de oorlog meer dan ooit - massa's kinderen zijn, die dit heerlijk avondje niet 
kunnen meemaken. En dan vaak juist op een leeftijd, dat ze er intens van genieten kunnen. 
Deze kinderen zijn niet ziek, de Sint vergeet ze niet bij zijn pakjes-stortvloed. En toch .... 
Denk niet, dat U momenteel een bedelstukje leest met een of ander verborgen listigheid je, 
btdoeld om geld uit Uw zak te toveren! Het is slechts bedoeld als terechtwijzing om U op een 
morele plicht te wijzen. Mogen wij? 
U herinnert zich natuurlijk die gezellige Sinterklaasavond in de tijd, dat de goê Heilig Man, 
door grenssluitingen, oorlog "export" enz. niet kon komen? Op die avond sneuvelden een paar 
var, Uw mede-verzetsstrijders bij een zwaar gevecht tegen den vijand. Eén van die jongens 
was getrouwd en had drie kinderen onder de vijf jaren. Op die kinderen - en op aije kin
d:-rrn, wier Vaders minder gelukkig dan U hun strijd voerden - wil dit artikelt je U wijzen. 
Die kinderen behoeven vaders, de moeders van die kinderen ontberen de hulp van een man. 
Nirt alleen vaders en mannen voor de materiële behoeften. Daar kunnen wij allen gelukkig 
;_an meewerken, door de Stichting 1940-'45 te steunen! 
l\1aar juist dat opbeurende woord, die welgemeende raad, de morele steun, die een vader 
rijn zoon, een man zijn echtgenote moeten geven, - die geestelijke noodzaken in een mensen
lt>ven, ontbreken. 
St. Nicolaasavond èn de morele steun voor deze achtergeblevenen zullen beide blijven. En 
vooral wat het laatste betreft blijft ook Uw plicht bestaan. De plicht om door een bezoek, een 
brief aan de familie van Uw gesneuvelde vrienden, de toch al zware taak van die achterge
blevenen te verlichten. Ze spreken er zo vaak over, maar kunnen er toch niet om vragen. 
De plicht om die vrouwen, die kinderen zó te steunen is niet zwaar - vaak zelfs prettig -
en bezwaart Uw beurs niet. Begin er vandaag mee. 
Si1,t Nicolaas is weer in aantocht. Nodigt nu al de kinderen van Uw vriend, die niet zo 
gelukkig was als U, uit om mèt U en de Uwen deze familieavond te vieren. Ook zij hebben 
,lan iets, waarnaar ze met verlangen kunnen uitzien. Denkt U dit eens goed in. Voelt U nu, 
wat een hulp U met die eenvoudige uitnodiging geeft? 
Laten we afspreken, dat voor ieder kind, dat toch al op Uw Sint Nicolaasavond zou komen, 
ook ten kind van een niet meer aanwezige verzetsman een uitnodiging krijgt. 
En voert dan, na dit eerste contact - dat ook U bevallen zal - Uw taak door; tot morele 
.steun van heh die dit nodig hebben, ter plichtsvervulling voor U zelf. PETER. 



NOG NIET 
Het is niet omdat iemand zijn houding in be
zettingstijd tracht goed te praten, dat doen alle 
Nederlanders op het ogenblik, de N.S.B.-ers in
cluis, dat we de vinger willen leggen op een 
publicatie uit de laatste tijd. Iedereen tracht 
zijn positie zo sterk mogelijk te maken en daarom 
doet men een beroep op de verzetsgeest tot voor 
het Internationale Tribunaal te Neurenberg toe. 
Dat is dus niets ongewoons. 
Maar het is omdat ons verzetsmotief wordt aan
getast, omdat men in het goedpraten van eigen 
standpunt, de handelwijze van de anderen "on
nozel, dom, tot op het misdadige af" noemt. 
We doelen hier op een publicatie van het dag
blad "De Standaard", dat zijn houding in de 
bezettingsjaren tracht te verdedigen in een bro
chure van 16 pagina's en die aan alle oud-abonnè's 
werd toegezonden. 
Hierin lezen we op blz. 10: 

"Het feit van de bezetting alleen maakte 
ons volk na de formelt! capitulatie van den 
opperbevelhebber, die door H.M. de Koningin 
met de hoogste staatkundige volmachten was 
toegerust, naar ons inzicht niet gerechtigd 
allerlei verzet en sabotage te f1legen. Eerst 
toen, in strijd met alle beloften en met alle 
voorschriften van het landoorlogsreglement, 
die ten doel hadden de bevolking van bezet 
gebied te beschermen tegen ongerechtigheid 
van den bezetter, een terreur op ons volk werd 
uitgeoefend, zonder weerga. was verzet niet 
alleen geoorloofd, maar plicht. Daarna kwam 
de wij:iging in de militaire toestand door 
de op -0 Juni 1944 aa1igeva11gen invasie, die 
alle krachten tot verzet opriep tot medewer
king aan onze bevrijding. 
Daarenboven, de sabotage - men vergete
dit niet - richtte zich in de eerste jaren
voornamelijk op vernietiging van voedsel e.d.
lI et ging immers tuch naar Duitschland. Deze 
handelwijze was onnozel en dom, op het 
misdadige af." 

OPPORTUNISME. 
We zullen ons met verbazing afvragen, hoe men
sen, die principieel willen denken en die een 
brochure schrijven om hun houding tijdens de 
oorlog principieel te verdedigen, deze dingen 
kunnen neerschrijven. Het betekent dit, dat als 
we binnen afzienbare tijd weer eens bezet gebied 
worden, en deze mensen een leidende rol zou
den vervullen, ze het opnieuw verkeerd zouden 
doen. Het standpunt dat hier wordt verkondigd 
is zuiver opportunisme: eerst dan handelen als de 
dqelmatigheid blijkt. 
lri' de oorlog is gebleken, hoe ontzettend veel 
van deze mensen er zijn geweest. Ook in de 
christelijke levenskring. Het ging om het redden 
Wiilt te redden was. Men zag den bezetter als 
overheid, die men had te gehoorzamen en waar
tegen geen verzet geoorloofd was. Eerst toen 
bleek, dat deze bezetter het oorlogsrecht met 
voeten trad, en dat constateerde men in het al
gemeen eerst in 1944, en toen de invasie kwam, 
werd verzet plicht. 
Voordien was het dus dom onnozel, dom en op het 
misdadige af. Het standpunt van de September
artisten. 
,,De Standaard" had dit trouwens kunnen weten, 
als hij geluisterd had naar het · woord van onze 
wettige souvereine, H.M. de Koningin, die reeds 
in 1940 tot verzet opriep. 
Dan had hij niet tot in 1944 de Duitsers als 
wettige overheid verdedigd en dan zou hij ille
gaal werk nooit "spelen met vuur" hebben ge
noemd. 

NIET OP DE HOOGTE. 
Blijkens de laatste alinea van het gewraakte citaat 
blijkt de schrijver van de Standaard-brochure ook 
niet met het verzet op de hoogte te zijn. ,,In de 
eerste jaren bestond het Terzet in hoofdzaak in 

BEGREPEN 
het vernietigen van levensmiddelen" zegt hij. 
Wat een illusie. Juist in de eerste jaren gebeurde 
dat niet. Die jaren hebben we benut voor de 
oproep tot principieel verzet. Toen heeft de ver
sterking van de geestkracht van ons volk plaats 
gehad en daarop groeide geleidelijk aan ons 
verzetswerk van LO., LKP., ,.Trouw", School
verzet enz. 
De schrijver zegt wel niet, dat dit onnozel en 
dom was, maar dit was toch het door hem als 
ongeoorloofd gequalificeerde verzet. Toen waren 
de eerste 18 doden reeds gevallen en de 72 reeds 
gefusilleerd. De Indische gijzelaars zaten al maan
den, die van de A.R. partij eveneens. Schouten 
was al ten tweede male in de gevangenis en hc:t 
Vaderlandse Comité (in wording) al gegrepen. 
Toen was er al: het ver.zet tegen de jo<lenmaat
regelen, het verzet van de A.R. partij, het verzet 
tegen de gelijkschakeling van de vakbonden, de 
artikelen van Prof. Schilder in "De Reformatie", 
het verzet van de scholen, de eerste getuigenis�en 
van de Bisschoppen. ,, Vrij Nederland" cl/aaide, 
het viel alles in de eerste jaren. Het andere was 
er niet, dit wel, dus dit noemt "De Standaard" 
onnozel, dom, op het misdadige af. 
Het blijkt maar al te duiddijk, dat "De: Standaard" 
in het geheel niet heeft begrepen, wat er woelde 
en werkte achter de verzetshouding van onze 
mensen, omdat hij zelf opportunistisch en niet 
principieel handelde. 

ONS VERZETSMOTIEF. 
Er is een ding, dat erger is in. heel deze argu
mentatie van "De Standaard". Dat is, dat men 
het karakter van de oorlog en daarmede het 
verzetsmotief nu nog niet begrijpt. De oorlog van 
1940 was geen militaire botsing zooals in 1914-
1918. Achter de Duitse legers aan rolde de 
ideologie van het Nat: Socialisme over ons land 
en op de dag van de capitulatie, 14 Mei 1940,
begon in Nederland de gelijkschakeling. 
Het zij ons vergeven, dat we dit van meetaf niet 
zagen, enkele uitzonderingen daargelaten. Maar 
toch was het zo. 
Dit Nat. Socialisme, dat met de kracht van de 
Duitse wapenen werd gevestigd, was duivels in 
heel zijn opzet. 
De "terreur zonder weerga" was niet alleen, zo
als "De Standaard"· suggereert, een gevolg van 
het overtreden van het landsoorlogsregelement, 
doch het was tevèns goddeloos systeem. Joden
vervolging, rechtsverkrachting, agressie zonder 
oorlogsverklaring, mishandeling en concentratie
kampen waren er de consequenties van. 
Toen het kwam behoefden we ons niet te ver
bazen. We wisten het. Daarom was elke mede
werking aan de Duitse dienst medewerking aan 
den duivel en daarom moest het "neen" over 
de gehele linie weerklinken. 
Het is daarom, dat wij een blad als "De Stan
daard" zo graag principieel zouden hebben wil
len zien, om te weigeren alles wat naar het nat. 
socialisme zweemde. Dan was hij verdwenen. Men 
kan nu wel heel vroom zeggen, dat men veel 
niet opnam, doch men schame zich over wat wel
werd opgenomen. Of herinnert men zich op 31 
December 1942 het oude jaarsartikel van Dr. Seyss 
lnquart niet meer met het duivelse slot: ,.Hem 
(den Führer) is alles gegeven, den Führer heil!" 
Het stond in "De Standaard" op de voorpagina. 
Ons verzetsmotief was, dat wij niet stonden tegen
over Duitsland, doch tegenover het Nat. Socia
listisch beginsel van de totalitaire staat. Zoals 
we nu het communisme afwij,en, zo wezen we 
destijds als anti-christelijk het Nat. Socialisme af. 
Wij weigerden alles! Dat "De Standaard" dit nu 
nog niet ziet, dat is erg. Dat wil zeggen, dat zij 
bij een eventueele volgende gelegenheid nog eens 
zou trachten een "reddingspoging" te doen. Wc 
hebben daaraan geen behoefte. Wat we behoeven 
is een houding, die door principe en niet door 
opportunisme wordt bepaald. 
Deze krant wil nu terugkeeren. Het kan omdat 
geen enkele wetsbepaling in Nederland het ver
biedt. Dqch we houden ons hart vast als dit de 
lijn wordt, waarin straks om volk politiek zal 

worden opgevoed. Wij hopen echter, dat de 
vroegere abonné's dit opportunisme zullen voor
komen. 
Barendrecht. E. VAN RULLER.

-0 N D E R S C H R F T

De redactie vindt in het artikel van den heer
Van Ruller aanleiding om enkele opmerkingen te 
maken. 
Deze opmerkingen betreffen niet de conclusie van
den schrijver. In dat opzicht is zij het volledig 
met hem eens: De verdediging van "De Stan
daard", inzake haar beleid, is volstrekt ontoe
reikend. __ Bezien van een principieel standpunt uit. 
De schnJver zal het ons echter niet euvel duiden 
wanneer wij inzake argumentatie met hem va� 
mening verschillen en dit meningsverschil hier ook 
tot uitdrukking brengen. 
Waar het hier een belangrijke zaak betreft, zou
ons commentaar zelfs aanleiding kunnen zijn tot 
verdere discussie. 
De moeilijkheid betreft de interpretatie van het
Landoorlugsreglement.
Van R. schrijft, dat, volgens zijn interpretatie Yan
het L.0.R., alleen de Duitsers gebonden waren 
en van Nederlandse zijde verzet te allen tijde ge
rechtigd was, even goed als we het recht moe
ten erkennen van den vijand om daartegen maat
regelen te nemen (wij laten in het midden of 
van R's exegese van het standpunt van Prof. 
Rutgers juist is). Hierin nu schuilt de paradox. 
Zowel de Duitser, in verband met het handhaven 
van orde en rust, als de Nederlander, in verband 
met het feit, dat de Duitser Nederland bezet, is 
dus in zijn recht. Dat kan natuurlijk nooit. Eén 
van beiden kan slechts gelijk hebben: of de Duit
ser bij het handhaven van orde en rust, of de 
Nederlander, die zich met alle mogelijke midde
len (ook hiertegen) verzet. 
De situatie kan o.i. voor beide partijen geen
andere zijn dan de volgende: Wanneer de be
zettende macht het recht en de plicht heeft, orde 
en rust te handhaven, dan heeft het bezette volk 
de plicht de bezettende macht in dit verband 
te gehoorzamen. Dat is o.i. de enige interpretatie 
van het L.O.R. die houdbaar is. En dit brengt o.a. 
mee, dat diensten ten behoeve van de bezettings
macht (voor de taak van orde en rust aanwezig) 
door haar van het bezette volk met recht gevergd 
kunnen worden. Ook dat beschrijft het L.0.R. 
Van R. voert nog aan, dat de Duitschers reeds 
bij de inval in Nederland het L.O.R. geschonden 
hadden, zodat daaruit reeds verzet tot elke prijs 
en met alle middelen gerechtvaardigd was. Hij 
vergeet echter. dat de verantwoordelijke overheid 
door de capitulatie van het leger ons dit argu
ment uit handen sloeg. Had de overheid de con
sequentie van deze oorlogsmisdaad getrokken, dan 
zou onderhandelen met de Duitschers onmogelijk 
geweest zijn en waren deze jaren verder in t-en 
chaos verlopen. 
In de gegeven situatie kon ons volk pas tot ver
zet komen toen de Duitsers als bezettende macht
het L.O.R. schonden. 
En in dat opzicht was de komst van Seyss Inquart
als politiek vertegenwoordiger van het nationaal
socialisme (onrechtmatig volgens het L.O.R.) al 
reden genoeg om het Nederlandse volk te allar
meren en in een verzetshouding te brengen. 
Van toenaf was het onze plicht om van onze
vrijheid van drukpers en van onze rechten van 
vereniging en vergadering gebruik te maken om 
tegen dit feit te protesteren en even later werd
het onze plicht om minstens persoonlijk te wei
geren de Jodenverklaring te tekenen in verband 
met telefoon en giro. 
Toen niet lang daarna Joden en arbeiders ge
deporteerd werden, de N.A.D. werd ingesteld, 
kwam er aanleiding om het verzet te organisn1m
in actieve verzetsgroepen. Dat was recht en plicht 
van ons volk, gebaseerd op het L.0.R. 
Hoe men in dit verband moet oordelen over pers
organen, die dienstig waren aan de nationa:il
socialistische propaganda zal wel duidelijk zijn. 
Men ziet, de conclusie van den Heer van Ruller 
en de redactie is dezelfde: ,,De Standaard" fau
deerde practisch van meetaf. Alleen ten aanzien
van de argumentatie van deze conclusie blijkt er 
dus verschil van mening te zijn. 

REDACTIE. 
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GERRIT SCHUIL 

yerrit Scbuil, geboren December 1918 te Har
lingen. Na de Lagere School bezocht hij de 
R 1-1 BS., waarna hij met goed gevolg het 
einddiploma behaalde in 1937. 
Hij trad als kantoorbed'ende in dienst bij de 
firma Smeding te Harlingen, waar hij enige 
j:iren werkzaam was en intussen het diploma 
boekhouden verwierf van de Ver. van Han
delswetenschappen. In Maart 1940 werd hij 
opgeroepen in militaire dienst. Na de capitu
latie keerde hij naar zijn patroon terug. 
Het verzet tegen den Duitsen bezetter was 
al direct levendig in hem. Met zijn vrienden 
trok hij er vaak 's nachts op uit om Vader
landse leuzen te sch !deren naast de schrille 
propaganda der Duitsers. 
In 1942 ondernam hij met zijn vriend Gerben 
Oswald een poging om via België en Frank
rijk naar Engeland te komen, welk pogen ech
ter mislukte. 'Een tweed� poging om met een 
boot van Harl'ngen uit over te steken, 
m'slukte eveneens. 
In 1943 moest hij zich als krijgsgevangene 
melden voor Dui sland, doch dook onder en 
kwam in Juli 1943 in aanraking met een ver
zetsman uit s�xb'erum, die hem opnam in een 
der eerste knokploegen van de L 0. in Fries
land Gerrit en zijn vriend Gerben Oswald 
kwamen beiden op de boerderij Liauckema 
State waar een ond0raards gewelf een uit
stekende sbap- en schuilplaa.s bood voor de 
jongens, die van hieruit met andere kamera
den opereerden en verschillend? overvallen or
gan·seerden in opdracht van de L.O. en on
der leiding van den boer. 

Jacob Krüse mag gerekend worden tot de 
pioni?rs van het verzet tegen den Duitsen 
overw·ldiger. Calvinist in hart en nieren, 
werd hij door zijn geloofsovertu:ging lot de 
strijd voor vrijheid gedreven. 
Alhoewel hij tot zijn arrestatie in het levens
vcrzekeringsvak werkzaam bleef, was hij toch 
te beschouwen als de motor van de illegaliteit 
in Amsterdam-West. Door bemiddeling van 
een vr:cnd kwam Krüse al gauw n;:i het uit
breken van de oorlog in con act met mensen 
van Vrij N derland. Eerst beperkte zijn werk 
zich tot het verspreiden van dit blad. Weldra 
echter kwamen door de maatregelen van den 
bezetter steeds meer mensen. die een ond 'r
du'kplaats nodig haddC'n. Om hen te plaatsen 
maakte hij veel reizen naar FriesL.n<l en 
Zuid Holland. Lectuur, Jodenhulp, persoons
bewijzen en bonkaarten, aan bijna alle onder
delen van het verzet nam Krüse deel. 
In 1942 ging hij van V. N. naar de organi
satie "Trouw" over. Het duurde niet lang, of 
een groot cl el van de verspreiding in Amster
d.im werd door hem gerege!d. Eerst later kwam 
de indeling in dis.rieten. 
Door dit werk s�ond Krüse o.a. in contact met 

yerben Oswald, werd geboren in 1919 en 
heeft ook in Harlingen zijn onderwijs genoten, 
Lager en Mulo-onderwijs. 
Na de volbrachte studie werd hij wegenbouw
werker, doch weigerde voor de Duitse Weer
macht te werken. Reeds in 1942 stond hij in 
contact met G�rrit Schuil en wist door middel 
van diens broer J. Schuil, spionnage-inlichtin
gen te verkrijgen omtrent de opstell'ng en lig
ging van de mil"taire werken der Duitse weer
macht op Vlieland en Terschelling. Hij werkte 
deze uit en leverde ze over aan de bevoegde 
ondergrondse instan:ies. Zijn stoer karakter en 
de liefde voor zijn volk werden aanleiding, dat 
hij z'ch openbaarde als een fel verzetsman te
gen de tyrannie en onderdrukking der Duit
sers. 

Zoals reeds vermeld, kwam hij met zijn vriend 
Gerrit Schuil op Liauckema State in Sexbie
rum. Onder de schuilnaam Tom (G. Oswald) 
en Piet (G. Schuil) waren de jongens bij dag 
en nacht in de weer. Niets was hen te veel als 
het ging om eigen volk te beschermen tegen 
den geha!en bezetter . Met meerdere kamera
den werden verschillende overvallen gedaan 
op kantoren d::r P.B.1-1.'s en gemeentehuizen. 
Het gemeentehuis te St. Anna-Parochie werd 
gekraakt en het bevolkingsregister mee!:leno
men Door hun doortastendheid en moed ken
m rkten Tom en Piet zich als eerstc-klas
K P.-ers, die alle gevaren trotseerden, als het 
gmg om de goede zaak. Door hun eerlijkheid 
en innèmende karakters, waren deze beide, 
Harlmger jongens populair bij hun kameraden 
en aangemam bij de bewoners van het huis, 
waar ze ondergedoken waren. 
In November 1943 werd de K.P. in Sexbierum 
door Frans Micho11 uit Hillegom verraden. Als 
medewerker was deze verrader tot in de fines
ses op de hoogte met alle werk der Sexbieru
mers. 
Uit geld- en wraakzucht verkocht hij zijn 
vrienden aan de S D. te Groningen. Op 22 
November 1943 des nachts om half één kwa
men een veertig-tal zwaar gewapende beulen 
op L'auckcma State. De verrader, die vie1 
maanden op de State ondergedoken was ge-

JACOB KRÜSE 
geb. 7 Juli t 905 

diverse bekende verzetsmensen, zoals Henk 
Hos en Henk Dienske. Ook was hij mede-op
richter van het comité "Bijzondere Noden", 
dat het kerkelijke illegale werk verzorgde. 
Ee)l der beste kenmerken van Jacob Krüse was 
zijn geslotenheid;· vastberaden en plichtsg<.:
trouw deed hij, buiten zijn verzekeringswerk, 
ook zijn illegale arbeid. Geen woord over wat 

G. OSWALD

weest en daar altijd uitnemend door de bewo
ners werd behandeld, was zèlf bij deze over
val aanwezig. D.oor een grote ruit te breken 
kwamen de beulen binnen. De verrader wees 
de schuilplaats aan, waar de jongens sliepen. 
Geh�el onvcrwach s werden ze overvallen en 
gearresteerd. Verdedigen was hopeloos tegen 
de sterke overmacht. Wonder boven wonder' 
wist de boer te ontsnappen. Met twaalf an
dere slach.offers uit Sexbierum, werden de ge
vangenen vervoerd, naar de Strafgevangenis 
te Groningen. De verhoren waren zwaar, de 
mishandeling ontzettend, toch wisten ze te 
zwijgen over hun kameraden. De dag voor 
Kerstm:s werden ze vervoerd naar de ge
vangenis te Assen, waar ze op 14 Febr. 1944 
met twee van hun makkers te weten: Lolle 
Rondaan van Be�tgumermolen en Foikert 
Bergsma, student uit Delft, door het Duitse 
Sondergericht tot de dood veroordeeld werden. 
Nog dezelfde nacht werden ze vervoerd naar 
Amsterd:im (Weteringschans). Op 15 Febr. 
d a.v. werd h�t vonn:s voltrokken. Hun stof
felijke overschotten zijn gevonden in de mas
sagraven te Overveen en rusten thans op het 
Erekerkhof in de duinen. 
Gerrit Schuil en Gerben Oswafd. Wij zullen 
niet licht vergeten wat zij gedaan hebben voor 
de vrijheid van ons vaderland. Het zwaarste 
offer is door hen gebraçht, het offer van het 
leven; hun nagedachtenis zal geëerd blijven 
tot in verre geslachten. 

God troostte de bedroefde families. 

OOM HENK 

hi1 deed, kwam tegen wie dan ook, over zijn 
lippen. 
Zoals hij tijdens zijn verze�sstrijd was, zo h,eld 
hij zich ook ná zijn arrestatie op 21 Novem
ber 1943. I-lij werd gegrepen naar aanleiding 
van h�t verbergen van een Jodin, die drie 
maanden bij hem in huis was. Door bij een 
S.D.-verhoor te verklaren, dat hij de onder
du kster al een jaar herbergde, ontkwamen
vele van zijn vrienden aan arrestatie.
Krüse werd overgebracht naar Scheveningen,
waar hij het door zijn halsstarrig zwijgen niet
gemakkelijk had. Later g:ng hij op transport
naar Vught en vandaar naar verschillende
andere kampen. Tijdens een appèl in 't Hem
kellager, eind September 1944 zakte hij in el
kaar en overleed enkele dagen later in bel
Krankenrevicr.
In de moeilijkste periode voor 't verzet vóór '42
begon hij, hield vol en bukte zelfs na zijn
arrestatie niet, in de wetenschap, dat wat nu
de mensen hem aandeden God·s wil was. En
Hem die Liefde is, s.elde Krüse zich door
lopend als voorbeeld.
Hij ruste in Gods Vrede.

B.-D. 

1 
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KANKEREN-

Het zou een ander onderwerp worden, maar het artikeltje 
.. Beter laat dan Nooit" van J. W. doet me dit schrijven. 
Naar ik hoop zal J. \V. de bedoeling van mijn reactie be
grijpen, ik wil slechts iets vastleggen, teneinde misver
stand te voorkomen. 
Kankeren kan op zijn tijd eens goed zijn, maar alleen zo. 
dat het opbo111.wend werkt en dat aan onze trouw nooit 
getwijfeld kan worden. 
We hebben in ons compagniesleven veel tegenwerking en 
tegenslag ondervonden, 'we hebben samen vaak gekankerd, 
tegen het vele onrecht van onze tijd; een soldaat moet ook 
eens kunnen s-puien. Maar nooit mocht of zou dit onze 
plichtsopvatting beïnvloeden. 
Wat ons persoonlijk ,mocht .worden aangedaan. wat de Com
pagnie ook mocht ondervinden, .. Hou en Trou" was en 
blijft ons devies. 
Het was mijn grote trots te weten, dat mijn troep onder 
alle omstandigheden betrouwbaar zou zijn, dat menselijker
wijs gesproken alles van haar geëist kon worden. en dat 
qns Vaderland Nederland zou zijn. Oi\ze Vorstin, Wilhelmina, 
daarvoor werkten we en zullen we blijven werken en geen 
onrecht of knoeierij van wie ook, zal ons daarvan af
brengen. 
Oat was altijd ons eenparig besluit en wanneer het ons nu 
ook weer eens te machtig wordt en we gaan even kanke
r;en, dan wordt dit toch tenslotte weer overstemd door 
het daverend refrein van ons Compagnieslied "Hou en 
Trou aan ·t oud Oranje, Hou en Trou aan Nederland!" 
Dat hoor en zie ik jullie zingen, en we zullen het blijven 
Zingen, ondanks alles 

c. c.

ONZE CONTACTGROEP. 

Toen ik op 8 Aug. bij het verlaten van de Mil.dienst aan 
sommigen meedeelde- dat er plannen bestonden om te trach
ten een bJijvend contact te . behouden. vond men dit idee 
wel prachtig: maar of het plan kans van slagen had, daar 
stonden verscheide.nen met' een vraagteken tegenover. 
l!nfin. de plannen bestonden. dus moest er aangepakt wor
den en op 16 Sept. werd aan de oud-leden van de Com
pagnie. die daarvoor in aanmerking kwamen, een . circu
laire gericht. waarin dit plan naar voren werd gebracht. 
En ziet, het bleek al spoedig dat er wel animo bestond; de 
aanmeldin,ge� . kwamen uit Noord. uit Zuid, uit Oost en. 
West, waarbij tevens bleek hoe onze mensen zich over het 
gehele land verspreid hadden. De één heeft een betrekking 
vlak bij de Belgische grens, terwijl een .ander b.v. één 
van de Waddeneilanden als pleisterplaats heeft uitgezocht. 
Maar onverschillig uit welke hoek de wind waaide. uit alle 
brieven sprak dezelfde toon, welke in het kort hierop neer
kwam. dat men een ;contact gewenst, ja zelfs noodzakelijk 
achtte. Onze rubriek is slechts bescheiden en graag zou 
ik eens een paar van die brieven willen publiceren, maar 
ja, er is zoveel copie, dat dit voorlopig nog maar even 
moet wachten. In ieder geval bre.ng ik mijn hele correspon" 
den tie mee op de eerstvolgende reünie en .zal ik hier en 
daar eens enige passages van voorlezen, wat ook nog wel 
eens tot ·vrolijkheid, àarileidiog zal geven. 
Wanneer nu {ievraagd wordt, is de oproep geslaagd. dan 
kan ik zeggen: .. JA" Want precies 30 dagen na het rond
s,chrijven kwam de lOOste opgave binnen en de verwachtin
gen zijn gewettigd dat er nog wel wat bij zullen komen. 
Als het ee11 beetje wil. hebben we straks een Camp. bij 
elkaar. Eén in ruste dan. Een slapende. Net zoals als de 
Slaperdijk bij Hoek van Holland. Maar als het stormen gaat. 
Qan wordt die dijk wakker en keert zich met alle geweld 
tegen de beukende golven om het land voor een ramp te 
behoeden. Wanneer wij zo ook onze Contactgroep bekijken, 
is er voor ieder van ons n'og een taak weggelegd en zal het 
de vriendschapsband verstevigen. 
Van den sergt. J. Tromp ontvingen we een brief. geda
teerd 6 Oct. 1946, Hij schrijft o.a.: .. We varen op het 
ogenblik op de Middellandse zee e.n laat ik hierbij mijn 
adres even weten. De groeten aan alle bekenden. ook van 
Busker. Mijn adres is: Sergt. J. Tromp. No. '13718. i-111 
5 R.I. Veldpostkantoor 'Batavia.'' 
De brief is geschreven. aan boord van de "Kota-Ajoeng". 
Tromp en Busker zullen inmiddels wel in Indië aangekomen 
Zijn. Wij wense'n hun het allerbeste toe en laten jullie daar 
uit Indië eens iets horen? Dan 'kunnen we op deze plaats 
ju1lie belev�nissen mededelen. 
Wij allen weten hoe plezierig het is Jn de dienst post te 
ontvangen. Vergeet hen daar in de rimboe dus niet. Wie 
schrijft er7 
Op de laatste dag van ons Compagnies-bestaan is door 
de e.c. een gede,nkblad uitgereikt. waarop voorkomende een 
blauw schild met een oranje leeuw erin en daaronder het 
çlevies "Hou e.n Trou". Het Compagnieslied staat er even
�ens in. Er is een ruimte overgelaten voor het verzamelen 
van handtekeningen. �u zijn sommigen reeds vóór het uit
reiken van deze herinnering vertrokken. Zij, die alsnog 
belang stellen hierin, kunnen dit melden, dan wordt voor 
toezending gezorgd. Postzegel insluiten. 
Er zal in een vervolgserie geschteve:n worden: .. De geschie
denis van onze Compagnie". Om een zo volledig mogelijk 
beeld van alles te krijgen vragen we aller medewerking. 
leder, die iets weet te vertellen, zo mogelijk met plaats e.n 
data van handeling, schrijve dit. 
Speciaal vragen we gegevens van de allereerste tijd, dus 
vanaf de Plantsoenschool tot Winschoten. Maar ook zij. 
die in Winschoten en Eelde er bij gekomen zijn. blijven 
niet achter. Allen dus aan het werk. En vlug. Want 1i 
Dec. a.s. moet onze "roman'' beginnen. 

� 
WIE KAN 

INIJOETINGEN VERSC11AFFEN? 

i .• 1 #
Rectificatie van nr.
740: 

J. Lankhaar, geb. 27
Oct. 1917 te Raams
donkveer, gearr. te
Rijswijk Z.-H. op
13 Dec. 1944 door de
S.D. overgebracht 
naar Scheveningen en 
vandaar naar Amers
foort en ongeveer half 
Maart 1945 op tran
sport naar Duitsland, 
vermoedelijk Neuen
gamme, na zijn verblijf 
in Amersfoort niets 
meer van hem verno
men. 

749 Jo Dijkhuis te Nieuwe 
Pekela, geb. 18 Septem
ber 1922, ,, vermoede
lijk" op 3 November 
1944 bij een pogmg 
om bij Gorkum de 
Waal over te steken, 
omgekomen. Wie kan 
nader inlichten? 
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TELEGRAM. 

"Aan de overlevende en nagelaten betrekkingen van de 
K.P.-Rotterdam, welke deelnamen aan de overval op het 
Hoofdbureau van Politie te Rotterdam op 2'1 Oct. 19'14: 

MEDE NAMENS MIJN BETROKKEN MEDEWERKERS. 

ECHTGENOTE EN KINDEREN GEDENK IK IN DANK

BARE HERINNERING DE MOED EN KAMERAAD

SCHAP DER LEDEN KP ROTTERDAM. DIE HEDEN

AVOND TWEE JAREN GELEDEN HEN DE VRIJHEID 

EN MIJ HET LEVEN HERGAVEN DOOR HUN ON

VERSCHROKKEN BESTORMING HOOFDBUREAU 

POLITIE ROTTERDAM. 

GELIEVE BOVENSTAANDE TER KENNIS TE BREN

GEN AAN OVERLEVENDE EN NAGELATEN BE

TREKKINGEN GESNEUVELDE DEELNEMERS OVER

VAL. 
KAREL SYPESTEYN. 

Rotterdam, 24 October 19'16." 

Bovenstaand telegram ontving ik hedenavond en moge op 
deze wijze aan het verzoek van "Karel" voldoen. 

Hans -KP Rotterdam. 

GEDENKBOEK 
Wij verzoeken U alle gegevens en rapporten, die 
in de provinciën Groningen en Drente nog voor 
het gedenkboek moeten worden ingeleverd of na
gezonden, te willen indienen bij ons Secretariaat 
voor de Noordelijke provinciën, dat gevestigd is: 

' 
1 

' 

Ubbo Emmiusstraat 30, 
Groningen, 

BERTUS. 

A D VERTE NTIES 

(familie-advertenties prijs l__!!.10 per m.m.) 
TJERK BROERSMA (THEO) 

en 
HOLDA VISSER 

geven kennis van huh voorgenomen huwelijk, waar
van de voltrekking zal plaats vinden op Zaterdag 
9 November a.s. om 11.30 uur te Sneek. 
28 October 1946. 
S n e e k  - Leeuwarderweg 15. 
Rotterdam - Franschelaan 232. 
Gelegenheid tot gelukwensen van 3.30-5.30 uur m 
bovenzaal van café "Knors". Toekomstig adres: 
Oosterdijk 48, Sneek. 
D.v. hopen onze lieve Opa en Oma,

W. BROERSMA
en 

G. BROERSMA-TOUSSAINT
op 9 November a.s. de dag te gedenken dat zij voor 
35 jaar in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog 
lang gespaard mogen blijven is de wens van: 
,,Wietze", ,,Willy", ,,Jan" en "Bernhard". 
WORKUM ,,'t Zuid". 
D.v. 9 November hopen onze geliefde ouders,

JAN VISSER 
en 

ANNIGJE FASE 
de dag te gedenken dat zij voor 25 jaar 
lijk werden verbonden. Hun dankbare 

Bas en Maap 
Adriaan en Tina 
Janna 
Gerry en Piet 

in het huwc
kinderen: 
Leni 
Dicky 
Leen 
Joke 

Barendrecht, 26 Oct. 1946. 2e Bar 
Gelegenheid tot feliciteren Dinsdag 
Verenigingsgebouw der Ned. Herv. 
drecht van 3-5 uur en na 7 uur. 

Weg 376. 
12 Nov. in het 
Kerk te Baren-

Gode dankbaar en met blijdschap geven wij kennis 
van de geboorte van onzen zoon 

STOFFER JAN CORNELIS 
Winschoten, 22 October 1946. Johan Modastraat 5. 

P. CNOSSEN (Dolf Bolsward),
E. CNOSSEN-KLEEFSMAN,
Jelle.

Gode dankbaar, berichten wij U de zeer voorspoedige 
geboorte van ons 3e kind 

HENDRIKA EBELINA. 
Alles wel. C. VEL TMAN 

M. VEL TMAN-v. ST AALDUINEN
Zuid Laren, 21 October 1946. 
(Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.) 
Oud LO-er, G.G., winkelier te Haarlem, zoekt voor 
zijn gezin met 5 kleine kinderen waarvan de Vrouw 
tijdelijk moet rusten een flinke ho1p voor d.e.n. 
Goede behandeling en loon. 
Brieven onder No. 39 Adm. van dit blad. 
Oud LKP-er, R.K. 27 jaar, ongehuwd, in bezit van 
diploma R.L.W.S., Rijbewijs A en B. Zeer ruime er
varing op gebied v. d. landbouw en van goede ge
tuigen voorzien, zag zich gaarne geplaatst in het 
technische gedeelte v. d. Landbouw. Liefst midden 
Brabant. 
Brieven onder No. 40 Adm. van dit blad. -----
Flinke LO-er of KP-er gevraagd, die de leiding van 
een houtzagerij in het buitenland op zich kan nemen. 
Vakbekwaamheid op het gebied van machinale hout
bewerking vereist. 
Sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent op
leiding en practijk met spoed onder No. 44, Adm. 
van dit blad. 
Door oud-illegalen werker wordt gevraagd een 

HUISHOUDSTER 
Kind geen bezwaar. L. DRAGT. �
DE WIJK bij�E_!'.f.EL. ïl 
Net alg. ontwikkeld persoon, oud 29 jaar, G.G. j 
ongehuwd, zoekt een betrekking als CHAUFFEUR< 
of anderszins. In bezit van burgerlijk en Militair d 
rijbewijs. Verlaat binnenkort de Mil. Dienst. Spreekt N 
en schrijft vlot Engels. 5 
B�r =ie=v=e=n �N�o_._4�1,�A�d _m_. � v _a_n�d_i _t �b-la_d�·������� ��

per m.m.)j (Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 

TE KOOP GEVRAAGD. ....: 
Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper-
en Tinwerk, enz. :i:
Kunsthandel "Oud Holland" Antiquiteiten. Eigenaar ..,. 
J. v. Dijk, Claes de Vrieselaan 80a, Tel. 26466 R'dam. g 
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ECONOMISCHE COLLABORATIE 
Vele lezers van "De Zwerver" zijn met velen
buiten deze kring teleurgesteld vanwege de be
rechting en zuivering. Bestaan daarvoor gegronde 
redenen voor · wat betreft de berechting I van de
economische collaboratie? Wordt deze wel vol
doende onderscheiden van die van de politieke 
delinquenten? Waarschijnlijk niet. 
Bovendien, hoe is tot dusver de getalsverhouding 
tuss.en u,itspraken im:ake pofüieke en economische 
misdrijven? Zijn de laatste niet veel minder in 
aantal? Hoe is de verwaarlozing van dit onder
scheid verklaarbaar? Waarschijnlijk uit het feit, 
dat verscheidene P.O.D.-en, thans P.R.A.-en, zich 
ook bezig hielden met economische collaborat,ie. 
Dit is een cardinale fout geweest. Zelden zal een 
P.R.A. zodanig zijn opgezet, dat dit lichaam het 
bewijs van de economische collaboratie voldoende 
kan vastleggen. De berechting via P.R.A., door 
Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal van econo
mische collaboratie zal in zo'n geval niet kunnen 
bevredigen. Het zou van belang kunnen zijn na 
te gaan, hoeveel economische gevallen zo reeds 
zijn behandeld. Vermoedelijk is hun aantal niet 
groot. Het onbevredigend gevoel, dat evenwel 
ontstaan mocht zijn vanwege de· onvoldoende 
vergeldingsmaatregel, vindt .of kan zijn oorzaak 
vinden in dit systeem, dat een onvoldoende toe- , 
geruste P.R.A. het vooronderzoek leidde. Vooral 
voor een Tribunaal moet het bewijs wel zeer vol
ledig zijn, opdat dit college zal kunnen komen 
tot het opleggen van een strafmaat, welke wer
kelijk voldoet aan behoorlijke vergeldingsnormen. 
Om deze redenen is zeer toe te juichen, dat van
wege het Directoraat voor Bijzondere Rechtsple
ging, alom P.R.A.C-en worden opgericht, welke 
zich speciaal zullen bezig houden met de econo
mische collaboratie. Dit misdrijf eist een gespe
cialiseerd onderzoek. Tal van vragen dienen te 
worden beantwoord eer de aard en de omvang 
van de overtreding kan worden vastgesteld. 
Enige aspecten zijn de volgende: 
A. Werd de aannemer, de leverancier, de fa
brikant gedwongen of verleende hij zijn hulp
vrijwillig, eventueel opzettelijk?
Slechts zelden zal de verdachte kuQnen aantonen,
althans v66r 1943 niet, dat hij werd gedwongen.
Dit betref b.v. de uitvoering van werken voor
de diverse Bauleitungen. Deze hadden geen vor
deringsbevoegdheid. Hun leiders zullen wel heb
ben kunnen dreigen, maar van dwang is geen
sprake geweest.
In feite is het zo, dat de aannemers zich hebben
gepresenteerd voor de aanleg van vliegvelden
en elkaar daarbij verdrongen. Zij zelf waren niet

anders dan de duizenden arbeiders, die zich bij 
hen meldden voor werk. Je kon zoveel meer ver
dienen op de vliegvelden dan met het gewone 
Nederlandse werk! Dit geldt voor werknemers 
en werkgevers gelijkelijk. 
Voor patroons vooral, zolang de werken in regie 
werden uitgevoerd. Hierbij werd geen risico ge
lopen, daar de aannemer 10 of meer procent 
zuivere winst genoot va,, çl! voor, geleverde ar
beid uitgegeven gelden. Ho,· meer arbeiders, hoe ' 
groter de winst. Tot ongeveer eind 1941 bleef 
deze toestand 'voortduren. Toen hadden de mis
lukte krachtproeven op Londen reeds kunnen 
plaats vinden, o schande, mede ten gevolge van 
de winzucht van tal van "Nederlandse" werkne
mers. Dat hier van opzet sprake is, in de zin 
der wet, staat onomstotelijk vast, nu bewezen is, 
dat de uitbreiding van bestaande en aanleg van 
nieuwe vliegvelden de aanval op Engeland be-. 
doelden. Wie meerdere van deze gevallen heeft 
onderzocht is gewapend tegen de schijnargumen
ten, die hiertegen worden aangevoerd. 
Overbodig te vermelden, dat deze collaboratie 
wel zeer duidelijk de vergroting betekende van 
het vijandelijk oorlogspotentieel. 
B. De uitvoering van deze omvarrgrijke werken
had meerdere gevolgen voor het Nederlandse
Bedrijfsleven. Cement, stenen, hout, ijzercon
structie, spijkers, schroeven, bouten, hang- en 
sluitwerk, sanitair, dakbedekking, verf o.m. voor 
camouflage, kippengaas voor dito, enz. enz. met 
de bouwwerktuigen vormden een deel van de 
materialen, die nodig waren. De handel in deze
artikelen bloeide als nooit te voren. Leveranciers
en verkopers waren wel te vinden en bereid te
leveren "aan onze klanten". Vanzelf. Maar wis
ten de leveranciers dan niet waar de materialen 
werden afgeleverd? ,,Ja kijk, ik merkte dat eerst 
na enige weken en kon tgen niet meer van de 
order afkomen". 
Zelden is onnozeler spel gespetld. Doch wie de 
getuigen voldoende scherp hoort, komt, zo niet 
achter de gehele waarheid, dan toch wel achter 
het belangrijkste element, de vrijwilligheid. En 
zelfs het argument: ,, wij hebben de incourante ar
tikelen geleve,rd", houdt geen steek. In oorlogstijd 
is alles bruikbaar. 
Bij voortgezet onderzoek blijkt bovendien, dat ern
stig werd gepoogd de voorraad op peil te houden. 
"Om straks na de oorlog .... " neen, ,,om nog 
meer te kunnen leveren aan de moffen''. 
Hoe dit wordt bewezen? Uit getuigenverhoor: of 
uit correspondentie waarin "zachte." dreigementen, 
die zo niet meer bij den schrijver aanwezig, wel 
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bij den verkoper is te vinden, want deze zal zich 
ook moet verdedigen. 
Ook van een deel van de leveranties valt zodoen
de te bewijzen, dat zij vrijwillig zijn gedaan en 
dat zij èlienden om het vijandelijk oorlogspoten
tieel te vergroten, teh 1nadele ook van de Staat
der Nederlanden. Een argument als b.v. ,,ik heb 
spijkers opgekocht om daarin mijn geld te beleg
gen" kan een ogenblik verbijsteren zowel om de 
brutaliteit als om de schijn van recht, doch is 
spoedig ontzenuwd bij voortgezet onderzoek, 
waarbij het geheel ,van de handelingen een woord
je meespreekt. 
Dat het aantal collaborateurs in dit stadium reeds 
belangrijk is vergroot, behoeft geen betoog voor 
wie let op de keten fabrikant met aan- en af
voer, (transport) afnemer-leverancier, verkoper 
(weer transport) consument. Over elk van deze 
groepen te schrijven in dezelfde trans als boven, 
het is niet moeilijk, doch hier overbodig. Vol
doende betrouwbaar en gespecialiseerd P.R.A.C.
personeel bewijst de aard, omvang en wijze van 
levering. Hoe vermoeiend de werkzaamheden ook 
kunnen wezen, wie zich gere)l'elcl weer realiseert, 
welke de aard der misdrijven was, zal zich steeds 
weer inspannen, deze volledig te decumei;:iteren. 
C. Uit de grove verdiensten vloeiden tal van
"moeilijkheden" voort. Wie niet de weelde kent 
van het ,.Armoede of rijkdom geef mij niet, voed 
mij met het brood mijns bescheiden deels" valt 
in allerlei stuk. 
De een heeft z'n geld belegd in huizen, lande
rijen of andere goèderen en kocht deze ar of niet 
"onder de tafel door". Maar geregistreerd werd 
de koop! 
Wenste men zelf niet direct van de A.N.B.O. te 
kopen, dan waren wel tussenpersonen bereid, die 
voor een vergoeding van b.v. een duizend je of 
twee, hielpen camoufleren, dat men "Joods bezit" 
kocht. Doch ook deze "handigheid" kan worder. 
ontzenuwd! 
Een ander breidde zijn bedrijf uit, alweer .,voor 
na de oorlog", ,,voor Nederlands Wederopbouw" 
en kocht daarvoor al dan niet in 't zwart, des
noods zwarte bonnen. Maar de uitbreiding kan 
nog heden worden geconstateerd! En zo vaak 
was de hulp van een of andere Duitse instantie 
nodig om vergunning te verkrijgen voor de aan
koop van machines of materialen. Daarover lich
ten vandaag de Duitse archieven nog in! 
Doch het noemen van alle details, van alle om
st�digheden, ook van de zeer moeilijke, vermoeit 
en blijft zeer onvolledig. Boekdelen zijn te schrij
ven over de geslepenheid, het uitbuiten van rela
ties of ook, over de �ntaarding van het rnen
schelijk leven, wanneer het kwaad hand over hand 
toeneemt en eenmaal voor de verleiding is be
zweken. Tegenover de fijnste kameraadschap en 
grootste trouw staat gedurende een oorlog het 
.grootste kwaad. 



/ 

Thans is voldoende duidelijk, dat door een nauw
gezet onderzoek het belangrijkste bewijsmateriaal 
te leveren is voor bijna alle economische collabo
ratie, in welke vorm deze ook werd bedreven. 
Er kan derhalve recht gedaan worden. En heeft 
men bezwaar tegen artikel 27 B.B.S. of tegen ar
tikel I van het Tribunaalbesluit, artikel 102 van 
het Wetboek van Strafrecht is van vóór 1940 en 
daartegen 1s gezondigd. Ons behoeft niet diets 
gemaakt te worden, dat het recht wek is, dat on; 
recht wordt gepleegd wanneer 'collaboratie, hulp
verlening aan den vijand wordt gestraft. En deze 
kan "recht" worden gestraft, mits de P.R.A.C.-en 
voldoende worden toegerust en vooral. de beschik
king verkrijgen over gave kerels, die voor geen 
enkele moeilijkheid luit de weg gaan. Ook niet 
voor tegenwerkin_g uit hogere kringen. 
En bestaat er h1er of daar twijfel aan een jüiste 
strafoplegging, dan kan dat liggen aan de wijie, 
waarop het do&sier is voltooid, zowef als aan d.: 
rechtshandeling. Een onmiskenbaar euvel is, <lat 
in dit opzicht tot heden een stelselloos systeem 
werd toegepast. Voor eenzelfde overtreding kan 
in Amsterdam een belangrijk zwaardere straf 
worden opgelegd als b.v. in Nijmegen. Dit bevor
dert het onrecht. Slechts door allç collaboratie 
te laten onderzoeken door gelijkelijk geïnstrueerde, 
ingerichte en geleide P.R.A.C.-en kan dit euvd 
worden verholpen. Centralisatie .is gewenst. Met 
krachtige hand moet hier worden ingegrepè'll. 
Daarvoor is het nog niet te laat. Wie bedenkt, 
dat voor een onderzoek inzake collaboratie v.::n 
enige omvang, twee rechercheurs, 3, 4 of 5 m'.lan· 
den moeten onderzoeken, komt tot de conclusit>, 
dat nog maar een gering aantal gevallen on
derzocht kunnen zijn. Tal van arrestaties zulit:n 
nog moeten volgen. 
Voor 10 tot 20 milliard is er in ons land gccul· 
laboreerd. De helft daarvan kan nog zeker niet 
zijn achterhaald. 

P. W. POSTE.MA 

Recht is een rai'tr ding. Het Is niflt waar. 
dat wat niet rtchl - krom i�. Als hl!'t recht 
niet re-ch1 is. kan det recht b'ijven. or J�n 
rechthebbende dan r�{·ht b gcda"n. moet de 
rechter maar in zijn hr1rt uitmaken. L,ur-o we 
van het rechtt re<"htrrh11r1 een� gaan naat het 
hart van ons mooie- Noord·Brabt1nt. Daar tip· 
pelt (nog) heel lustig, ten groepscommandant 
van de mart.>C'hrtUS!if't . Q( hij hehalve lustig 
ook rustig rondloopt Js ten vrnag. Nu was 
da'Br in brzctting.srijd In het bebostt hc1rt va:1 
Brabant een fi("t.5 gc:stolen. tentje maar, zo1'llS 
er, honderden per dag in dt beuttingstijd ont
vreemd werden. Natuurlijk wtrd volgens poli
tiebericht nr. zo en zoveel. op!llporing en voor
geleidlng verzocht. Laat nu dit grotpacom
manda"nt middrn in trn van die bossen htt 
voorrecht hehhen. die lirts tegen het lijf te 
lopen. Met den dader uop. Dt> dier bleek ten 
gearlieerd piloot te zijn. die jui.!lt dergeliike 
grotpscommandanten uit de vingers wilde blij
ven. 
Dolgelukkig leverde de politieman den pl'oot 
aan de Duitsers en Zaterdag f'en ('Xtra bl·lo
ning in geld ar1n zijn vrouw af. D(' piloot ook 
nitt dom, wist te ontsnappen. maar werd Wt"tr 
gegrepen. Wat er van hem geworden is. weet 
geen mens. 
Maar wat ,r met den politieman gf'Qeurde. 
we-et men de� tf' h,tcr. Sthrikt U nitt. 1czer. 
het il verschrikkelijk wat hrm na dr bevrij
ding werd aangedaan.. Ondanks protesten e:n 
aJler'el brwlfzen. Hij moest voor de zuive:.
rfngs-commis.!lie vuschijne:n. 
Maar dat was nog niet sllu. Ats straf loopt 
hij nu rond élls...... groepscommandant de.r I 
mare:chausscel 
D, z.ujvu.ing. dJe dom. la. maakt recht. wat 
krom. is. 

PET. 

KUNST en V�et 
Het is nu eenmaal zo in deze zakelijke tijd, dat 
iedere belangrijke gebeurtenis uitgebuit wordt ten 
behoeve van boek, film, toneel, radio, e.d. Hier zou 
op zichzelf niets kwaads insteken - integendeel, 
zelfs veel opvoedends en schoons - als er niet altijd 
mensen of groepen bestonden, die er winst uit pro
beerden te slaan. Geestelijke of materiële winst. En 
zodra deze factor er bijgehaald werd, hield de kunst 
op, kunst te zijn. 
Een gebeuren waarvan het te verwachten was, dat zij 
in handen van verkeerde kunstproducenten zou val
len, was het ontstaan van het verzet tegen den Duit
sen bezetter in de jaren 1940-45. 
Reeds bij het begin van deze weerstand - juist hét 
begin - bleek, dat dit vaak rom:mtisch en spannend 
lijkende werk . bij uitstek geschikt was, om als kunst
ob ject te worden gebruikt. 
Hierbij vielen in de loop der jaren onbelangrijke 
zaken, als de verzorging van onderduikers, verval
singen en veel andere niet actievolle zaken, direct 
uit. Zij waren niet interessant. niet spannend ge
noeg. Tot de m:issa spraken veel meer de overval
len, liquidaties, het tegenspel van S.D. en Gestapo, 
dan dit instandhouden van een z.g. illegale maat
schappij in een z.g. legaal staatsbestel, gctrondvest 
op macht. I Het publiek vroeg naar amusement. Ontspanning, 
die de "goeden" in de bezettingsjaren zo moesten 
ontberen; waaraan de massa, door het prachtige 
.,kultur-amusement", dat de vijand hun had gebo
den, zo gewend was geraakt. En men hunkerde naar 
kunstuitingen, handelende over of verwijzend naar 
gebeurtenissen uit de zo juist geleden chaos. Men vroeg 
om amusement, waarbij men het liefst zijn opgt:;· 
spaarde woede tot uitbarsting zag of hoorde komen, 
in een soort vreed :ame bijlt jesdag; taferelen dus 
geschilderd zag, waarin de Duitsers of N.S.B.-ers 
m een kwaad daglicht werden gesteld, op hardhan
dige manier afgestraft of bespottelijk gemaakt. Dat 
was wat "men" wilde zien of horen. 
Nauw met deze gegevens samen hing het onderwerp: 
verzet. Dit was, wat de mensen, het publiek, dat er 
ook maar enigszins mee in aanraking w.as gekomen, 
wilde zien. Als onbewust, wilden zij de finesses ervan, 
de onthulling van wat tot nu duister' was, weten, 
opdat zij erover konden meepraten, doen alsof ze 
erbij, waren geweest. Dat zij in deze wens werden 
gesteund door collaborateurs, mensen, die iets (e 
verbergen hadden. was te begrijpen. Zij immers had
den er belang bij, met veel pochen te kunnen ver
tellen over hun heldendaden.. . .  ,,die zij in hun 
veilige, goed van zwarte waren voorziene huizen, 
hadden willen gaan organiseren . . . .  als de mof er 
niet was geweest." 
Aan al deze wensen werd in die eerste m:ianden na 
de bevrijding maar al te graag tegemoet gekomen. Ze 
werden vertoond door lieden. die er winst in z:igen, 
de ellende v:in anderen, vriend of vijand, op artis· 
tieke of smakeloze manier Ie vertonen. 
En toen de boot eenmaal los was. werd iedereen door 
die bezetlings· en vcrzets-herinneringswoede aan· 
gestoken. In. die dagen was steeds de winst voor een 
vereniging of eigen kas de hoofdzaak. En dus mo<'sl 
men zich richten naar de smaak van het public_k. 
Op zichzelf is de uitbeelding van het verzet, over 
de goede houding van een det'l der bevolking. mooi, 
ja zelfs een nationale zaak. lvl1ts dan wèl ise<locu
menleerd en in goed overleg gebeurt. Zodra er ech
ter eigen belangen bij te pas• komen, k:in het niet 
anders, of rle zaak gaat m;s. 
Deze gedachten k.wamen bij- ons op, toen de. brief 
van H. B., een KP-er, voor ons la�. De brief han· 
ddde over "Hel Verzet op de planken", waarbij hij 

als voorbeeld nam een "h:storisch" spel: .,Als het 
lente wordt". 
H. B. behandelde hier een onderwerp, dat reeds 
lang een doorn was in het oog van iedere princi
piële verzetsvrouw en -man. 
De litteraire bijdragen aan de vraag van het lezenrl 
publiek zullen we hier in dït artikel buiten bescl1ou
wing laten. 
In onze rubriek "Voor de bovenste plank" kan men 
vaak genoeg lezen, hoe de wddenkende LO-er en 
KP-er hierover behoori-.te dt'nken. 0..ik de schilder
kuns't, die zich gelukkig slechts wienig met bezet
ting en verzet heeft be,ig gt·houden. wordt hier 
niet behanddd. Maar wel film, toneel. r,-v.,,. p" 
cabaret, waarbij inbegrepen de radio. 
De film trekt en zal wel het meeste publiek van alle 
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genoemde kunstui.tingen blijven trekken. Zij heeft 
daardoor dan ooll de meeste invloed op de volkeren 
der aarde en is het meest bevoordeeld in haar uitings
mogelijkheid. Juist zij was de enige, die zich met uit
beeldingen van het verzet op de achtergrond hield. 
Gelukkig, want wàt men te zien kreeg, was uit ver
zetsoogpunt gezien slechts matig. Alleen films als De 
Rode Aarde en De 'Laatste kans, sloegen een be
trouwbaar figuur, ook al kan hun historische waar

. de, van hieruit moeilijk beoordeeld worden. 
Met belangstelling moet dan ook worden uitgezien 
naar de documentaires van de officiële buitenlandse 
en Nederlandse verzetsorganisaties, zomede naar de 
Deense en Belgische speelfilms, die in bewerking 
zijn (onder de Deense o.a. een film met vrijwel de
zdfde spelers als in De Rode Aarde). 
Ook op toneelgebied was, althans van binnenlandse 
producten - die toch voor ons slechts op betrouw
baarh<:id en artisticiteit te controleren zijn - we1mg 
goeds te zien. Slechts stukken als Vrij Volk, Oran je
hotel en de Naamlozen van 1942, maken hierop min 
of meer een uitzondering. 
De revue- en cabaretwereld was het best in de ge
legenheid op korte termijn trekken uit het verzet te 
tonen. En zij heeft dat gedaan, grotendeels met de 
bedoeling daarvan gewin voor een bepaalde rich
ting of van geld te trekken. Terecht schrijft H. B. 
in verband met "Als 't lente wordt": .,Wanneer 
men dat spel over 100 of 2UO jaar zou opvoeren op 
de manier zoals het nu gedaan is, dan zouden de 
aanwezigen hoogstens opmerken: .,Dat illegaal werk 
van 1940-'45 was niet veel zaaks". 
En zo is het met het overgrote deel van dergelijke 
stukken en schets jes . 
Terwille van het verhaal worden de tegenstelliugen 
te sterk uitgebuit. 
De verhoudi,ngen: twee broers, één bij de onder
grondse,. één bij de landwacht; man en vrouw, hij 
bij de S.D., zij verradend aan de illegaliteit, wat hij 
van plan is, zijn voor de revue-producent té mooie 
gegevens om er af te blijven. Het bezwaar tegen 
stukken van dit soort is, dat het verzet te veel geba
gatelliseerd, omhooggestoken of belachelijk gemaakt 
wordt. 
_\::en feit is ook, dat de omgeving, de entourage, waar
in een dergelijke revue of schets wordt opgevoerd, 
meestal tegenwerkt en tot slot: Hoe kan een auteur, 
die zelf niet die specifieke verzetssfeer heeft mee
gemaakt, die slecllls de uiterlijke kant jes van de 
bezetting heeft beleefd (niet doorleefd) een uitbeel
dende scène daarover schrijven? 
Het zij verre van ons te beweren, dan dit bij "Als 
't lente wordt" het 1geval is. Niettemin zijn er dan 
slechts twee mogelijkheden: De auteur werkte wel 
mee in het verzet, maar kon de sfeer niet grijpen of 
hij kon zijn gedachten niet op papier zetten. ln beide 
gevallen deed hij bt:ter zich van een kunstuiting ter
zijde te houden. 
Zo producent, zo ook consument, in casu de uit
voerder. 
Het geval, dat de bekende komiek Lou Bandy, een 
ernstige inleiding hield over zijn verblijf in een 
gijzelaarskamp en d.eze inleiding liet overgaan in 
een vrolijk lied je is typerend voor deze "onvakkun
digheid"' op het gebied van bezettings- en verzets
m'-,lllaliteit. 
H<:t is verkeerd te denken, dat de werkelijkheid in 
druk, op toneel of door middel van radio of film 
toch nooit echt weergegeven kan worden. Hiervoor 
moet mrn b.v. een stuk als Oran jehotel gezien heb
ben en . . . .  zelf in deze gevangenis gezeten hebben, 
om dit te kunnen beoordelen. Maar .. .. aan boven
gcnoemde voorwaarden moel wat schrijver en spelers' 
betreft, voldaan zijn. Anders is een werkelijkheids
eff eet onmogelijk. 
Dit alles zijn dingen die de revue-, cabaret- of film
producent niet zal willen, of kunnen begrijpea. 
Het zou hem immers schade doen aan zijn recettes. 
Juist daarom moet het publiek opgevoed worden in 
de richting van wat goed, of wat historisch on juist 
is op dit gebied. Het streven van de LO-LKP-Stich
ting naar een Gedenkboek, gebaseerd op deze regel� 
en naar een onopgesmukte, waarheidsgetrouwe film, 
zijn juist daarom zo prijzenswaard. 
Ook het publiek kan meewerken, door uit winstbe jag 
opgezette voorstellingen niet te bezoeken. 
Mogen wij besluiten met de slotwoorden van H. B.: 
.,Laat dit artikel bedoeld zijn als een waarschuwing. 
Dat niet ons mooie werk, dat ons heilig is, op de 
planken (en op schrift) "wordt gebracht �Is een Jan
Klaassenspél. (Na afloop applaus)." 

P. D
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De vrachtwagen van de S.D., welke de gevangenen van Weert verYoert, 
rijdt het gevangenkamp Haren binnen. En eerst dan kan Nietsch opge
lucht zeggen: ,, Wir haben immer gegen einander gekämpft; jettt haben 
wir gesiegt." Hij heeft Ambrosius met een zekere hoogachting, voor zover 
daarvan dan sprake mag zijn, be jegend. Mogelijk doet hij zulks, omdat 
hij dan in eigen oog belangrijker schijnt. 
Daar staan de mannen van Weert op de binnenplaats van de gevange
nis te Haren. Allemaal? Er ontbreekt er één. Het is Bob Jesse. Tot hall 
elf in de avond moeten ze daar staan. En ze hebben gelegenheid heimçlijk 
met elkaar te spreken over de overval. Over twee dingen zijn ze het eens. 
Ten eerste, dat er verraad in het spel is. En ten tweede, dat Jesse de 
verrader moet zijn. 
Dan worden ze allen in "einzelhaft" gezet, tot het proces-verbaal van 
hun zaak is opgemaakt. Dat duurt drie weken. 
Illegale werkers, die in een kamp of gevangenis terecht komen,· ont
moeten daar altijd oude makkers. Doch groot is de verbazing, als men 
hier ook Wiel, van wien men juist op de vergadering in Weert verteld 
had, dat hij in Polen zou zitten, ontdekt. Maar hoe groot de vreugde 
over zulk weerzien is, de aanwezigheid van zulke trouwe medewerkers 
schept ook nieuwe problemen bij de verhoren. Want praten moet men 
bij de S.D. En er zijn nu eenmaal dingen, die niet te ontkennen vallen. 
En de S.D. laat zich de gelegenheid om Wiels verklaringen te contro-
1,eren bij zijn makkers, niet ontglippen.

Opname van hef slaaph.am,r/je van een der Brceders, w,a: o., .Jlmbrosiu• zou 
zij11 1;earresfeerd. Jiij moel achter of onder hef bed hebbe11 gezeten. 

Kapelaan Nausz vertelt men o.a., dat Pater Bleys' (die op weg was 
naar Engeland) bij de Spaanse grens gearresteerd is, hetgeen deze voor 
waar aanneemt, wat natuurlijk weer van invloed is op zijn verklarin
gen. De meeste gearresteerden worden verhoord door Nietsch, doch 
Ambrosius wordt voor SLröbel, het hoofd van de Limburgse S.D., ge
leid. En ook nu blijkt een zekere onderscheiding, daar hij niet ver
scherpt verhoord wordt. Later hoort Sef, de enige, die teruggekomen 
is, van Ambrosius, dat hij vrij veel over het pilotenwerk heeft moeten 
bekennen. Zij worden ook n<Jg een keer geconfronteerd en men vraagt 
Sef of hij Jan Hendrikx kent. ,,Ja, inderdaad, van vroeger. We hebben 
samen in Venlo gestudeerd en troffen elkaar weer in Weert." 
Als het proces-verbaal na ongeveer drie weken klaar is, krijgen Am
brosius en zijn mannen een betrekkelijk grote vrijheid. Nidsch zegt: 
"Het zal nog een veertien dagen voor jullie duren, die zal ik je zo 
aangrnaam mogelijk trachten te maken." Het wachten is op het Stand
gericht. Anders moet men altijd op een afstand van 6 Meter van elkaar 
blijven en is er altijd een bewaker bij, nu mogen ze naast elkaar. lopen. 
Het zal toch welhaast voorbij zijn. 
Maar het Standgericht komt niet. 
En straks worden de gevangenen van Haren overgebracht naar de· 
bunker in Vught. 
Is er een reden voor, dat het Standgericht niet ltomt? 
Mogelijk wel. 

Laat ons daartoe allereerst zien, wat buiten het kamp door de 'vrien
den van Ambrosius en zijn mannen verricht werd. 

Groot is de verslagenheid, wanneer de ramp van Weert bekend wordt. 
Er zijn kerels, die zich hun tranen niet schamen; anderen zijn wit als 
een doek. 't Is Ambrosius' vrienden of een bliksemschicht op armslengte 
is ingeslagen en verbijsterd vragen ze zich af hoe dit mogelijk is. Want 
hier moet verraad in het spel zijn. En dat verraad schuilt welicht ond'er 
de naaste medewerkers. Wie anders kan de S.O. op dit spoor gezet heb
ben? Er wordt gewikt en gewogen. Er worden ook namen genoemd. 
Namen van vrienden, die men volledig vertrouwt, doch die van deze 
vergadering geweten hebben en er zelf niet verschenen. Het is hard, 
maar er moet klaarheid komen. En zo wo·rdt één van de eigen mensen 
de vrijheid ontnomen tot in deze zaak klaarheid gekomen is. Deze wil 
n.l. om voor hem gegronde redenen geen verklaring allcggen over zijn
verblijf elders tijdens en na Weert. Hij maakt enkele beroerde dagen
door, doch dan blijkt zijn onschuld zonneklaar en kan men elkaar weer
als vrienden in de ogen zien. Doch daarmee is het raadsel niet op$'elost.
Er wordt zo snel mogelijk een vergadering bijeengeroepen om de zaken
in het Limburgsche Gewest weer zo goed mogelijk Le doen draaien.
En inmiddels piekert men erover wie de verrader kan zijn.
Een dag of tien na de overval is men te Vlodrop op een boerderij
bijeen. Joe, die uit Weert ontsnapte, is er in vrouwenkleren. En dan
hoort men dat Jesse, die eveneens door de S.D. gearresteerd was, in
Amsterdam op vrije voeten loopt. Daar komt uit, dat hij reeds vro(ger
door de S.D. gearresteerd was en men besluit alles in het werk te
stellen om zekerheid dienaangaande te krijgen.
Er liggen dus drie belangrijke taken: Men moet weten waar de ge
vangenen zich bevinden, hen vragen wie <le verrader is en alle pogin
gen in het werk stellen om hen vrij te krijgen of tenminste hun leven
Le redden.
Aan Ströbcl, het Hoofd van de S.D. wordt een brief geschreven, waar
in geconstateerd wordt, dat de strijd lussen illegaliteit en S.O. lot nu
toe in Limburg fair is geweest. Dat er in Limburg nog geen kogelge
\'.lllcn waren voorgekomen wordt gewaardeerd. h1en erkent d.1arin, dat
nu zware jongens in hun handen gevallen zijn, <loch wijst er op, dat,
indien zij hicrvan kogelgevallcn zullen maken, de K.P. onverbiddellijk
zal toeslaan (en daarvoor is de S.D. in Limburg bang).
Later worden er zelfs besprekingen met Ströbel gearraj!lgeerd om hen
vrij te krijgen, doch lot lwee maal toe laat deze de onderhandelaar6
wachten. I.Jit gebeurt nadat ook de secretaris van den Bisschop van
Roermond, Mooncn, de vertrouwensman van de illegaliteit, gegrepen
is. Op een Zaterdagmiddag in het laatst van Augustus Ûllen Sjef en
Bep van 4 tot Il uur te w.ichten op Ströbel. Ze bellen regelm:itig naar
Maastricht om hem te vragen waar hij blijft. Hij komt niet. 's M.iandags
morgens worden ze in "IJominicain" in Maastricht ontboden. Ze zitten 
er tot 12 uur, maar hij komt niet. Toen men er na de gévangenneming 

'van Nietsch met dezen over sprak, zei hij: ,.Ströbel war ein Ft1chling". 
Ze hadden met hèm moelen sprel.a-n, dan was het wel in orde gekomen. 
Inmiddels keft men de eerste tijd in angst en vrees. Jan Hendrikx en 
zijn mannen worden regelmatig op de speciale lijst van Rauter ge
plaatst om gefusilleerd te worden, doch vermoedelijk heeft Ströbel ze er 
steeds weer van afgevoerd. Toch meent men aanvankelijk, dat Ambro
sius en Kapelaan Nausz reeds gefusilleerd zijn. In Venlo wordt reeds 
een Mis voor hen gelezen. 
Dan krijgt men via Den Bosch bericht, dat de gearresteerden in Haren 
zitten. Er is iemand vrij gdomen met een boodschap van Ambrosius, 
dat hij aan zijn familie en de orga.ni5alie in Limburg zijn groeten moet 
brengen en zeggen dat hij het goed maakt. Hij zit dan in de bunker 
en Kapelaan Nausz ligt op de ziekenzaal. P.T.T.-ambtenaren smokkelen 
daarop een eigenhandig door Stccr. Mooncn in het Latijn geschreven geel 
driehoekig briefje binnen voor Kapelaan N.iusz, w.iarin gevraagd wordt 
wie de verrader, is. Kapelaan Naust weigert daarop echter antwoord te 
geven. Om welke redenen is niet bekend. 
Er wordt een nieuwe poging ondernomen, ditmaal om· Ambrosius te 
bereiken. Eén van zijn mcdc.:werksters, wier handschrift hij kenrle, 
Eugenie, schrijft een briefje van de volgenJe inhoud: ,.Zeg ons cien 
verrador. Wie is hij? Hier loopt alles spaak. ZonJer dat wij weten 
wie hij is, kunnen wij niet werken. Houd moed, wij bidden en werken." 
Dit brief je moet Ambrosiu, via de P.T.T.-ambtenaren bereikt hebben, 
doch als zij antwoord zullen halen ligt Ambrosius op de ziekenzaal eu 
is daar onbereikbaar, zodat ook deze poging faalt. 
Inmiddels zijn de aanwijzingen tegen Jesse zo sterk geworden, dat men 
besluit hem uit de weg te ruimen, daar hij een groot gevaar voor de 
organisatie geacht moet worden. In Amsterdam wordt door twee 
K.P.-ers een aanslag op hem gepleegd. die evenwel mislukt. Ad. 

(Wordt vervolgd.>, 
•



VE RZ ETS TENTOON S TELLING 

Er is veel en goed werk verricht, daar in 
het hoge Noorden. 
Dat was zo vóór de oorlog, toen 't Grönin
ger laand, voorging in Tele zaken; dat was 
tijdens de bezetting en het gebeurt ook nu. 
De verzetstentoonstelling, die Zaterdag 20 
October in de hoofdstad der provincie ge
opend werd, getuigt daarvan. Dit vaak on
bekende en onbegrepen deel van ons land 
wist en weet van initiatief nemen en door- . 
zetten. De Groningse KP activiteit ·begon 
met een eerste distributtekantoorkraak bui
ten eigen grenzen, - die te Langmeer in 
Friesland -, en culmineerde in de overval 
op Drukkerij Hoitsema in de stad Gronin
gen zelf, waar men 133550 bonkaarten 
kraakte, het grootste aantal, dat in één 
keer ooit in de donkere dagen van 1940-
1945 den vijand werd onttrokken. 
En nu (s die verzetstentoonstelling daar, 
om ons zonder zelfverheffing te vertellen, 
wat er in Groningen en door Groningers 
beleefd werd in de bezettingsjaren. En ze 
zijn goede vertellers, de mensen daar, die 
ten onrechte zo vaak voor stug en eigen· 
wijs worden uitgemaakt. 
In het hartje van de hoofdstad, temidden 
van de op het laatste ogenblik voor de be
vrijding verwoeste gebouwen, op de Gro
te Markt, verrijst het speciaal neergezette 
witte gebouw, waar met grote. letters op 
staat: .,Verzetstentoonstelling". 
Groot is ook het aantal mensen, dat er, be
langstellend en ernstig, naar toe gaat. Na 
een toegangsbewijs in de vorm van een 
Ausweis gekcx:ht te hebben, wordt men 
door een fraai geschilderd ven:iter, voor -
stellend het ondergronds verzet, dadelijk op
genomen in de sfeer, die over de gehele 
expositie hangt; het zich thuisvoelen, zo
wel van de verzetsmensen, als van hen, die 
zich afzijdig hielden; de Groninger treft er 

Stand - de dodencel. 

Foto Hooghuü/Bsonstra. 

de echt Groningse mentaliteit, de ex-ilh1-
gaal werker ziet zich weer verplaat11t naar 
dat, wat ook eens zijn werk, zijn belevenis
sen waren. 
En hij begint de doolhof door te dwalen, 
dorstend naar wat er om de hoek voor 
boeiends volgen zal; de doolhof, die onher· 
roepelijk voert naar wat het hoogtepunt 
van de tentoonstelling moet zijn - en dat 
ook is - de herdenlcingshal. Doch hierover 
dadelijk verder. 

I Zoveel mogelijk in logische volgorde heeft 
men de gebeurtenissen en daarmee gepaard 
gaande illegale werkzaamheden elkaar la
ten opvolgen. Iets, waar men minder goed 
in geslaagd is, doch dat het geheel niet 
erg schaadt. 
Men ziet dan eerst de toestand, zoals die 
vóór, op en vlak I\a 10 Mei 1940 was. Een 
stemmige macquette toont het bombarde
ment van Rotterdam. Op knappe wijze is 
door middel van foto's duidelijk gemaakt, 
hoe de Duitsers direct na de inval te werk 
gingen en dat ze daardoor het verzet bij 
alle rangen en standen opwekten. 
Dit verzet bracht reactie bij den vijand te
weeg. Men ziet foto's van SD·ers, die in 
Groningen werkten. Zij maakten, dat vele 
goede Nederlanders in een cel kwamen, 
waarvan hier één natuurgetrouw is opge
bouwd. Zelfs de opschriften, als "Kop op"; 
.,Houd moed" e.d. ontbreken niet. 
Het moet vele bezoekers, die zich plotse
ling voor deze cel geplaatst zien, wel koud 
om het hart worden, als zij deze droeve 
herinnering zo precies zien weergegeven. En 
bij het ontwaren van de haast levend lij. 
kende pop, die in de cel zit, moeten ze weer 
aan de tijd terugdenken, dat zij zo zaten, 
met angst in het hart: 
Dit is ook het geval waneer ze even verder 
lopen en de suggestieve voorstelling van 
een concentratiekamp aanschouwen, zó wel
sprekend, dat er een brok in de keel schiet 
van menigeen, die zelf achter het prikkel
draad heeft moeten zwoegen. 
lets minder geslaagd is de volgende stand, 
n.l. die, waar verschillende voorwerpen,
tekeningen en foto's uit die kampen worden
gegeven. 
Er is teveel aandacht aan besteed en, om
dat ze te weinig practisch zijn, schijnen ze
bijna geplaatst als om succes te boeken.
We wandelen verder en komen bij een zee
van biljetten en geschriften als vijandelijke 
propaganda verspreid, waarover Hitler in 
een drietal caricaturale houdingen zijn 
blikken laat gaan. Deze toch zo dode, maar 
uiterst aantrekkelijk ·tentoongestelde stof,
verloopt in een hoek, waar een drukpers
en een stencilmachine 'Zijn opgesteld. Dan 
verzeilt men tussen allerlei attributen, no
dig om de ondergrondse bladen te drukken,
die men vervolgens ziet. Een tiental bladen
lichtte regelmatig onze Noorderlingen in 
over wat de Duitsers niet gepubliceerd wil
den zien. Deze beide stands zijn wel de 
meest suggestief opgestelde van de gehele 
tentoonstelling.
Na een overzicht van de maatregelen te
gen hulp aan Joden (voor de oorlog waren 
er 2697 in de stad Groningen, nu maar pl.m. 
300!) komt men aan de falsificatie.stand. Tal
rijke stempels, valse en vervalste papieren 
geven een indruk van de omvang en tech
nische vaardigheid, die voor dit werk no
dig waren. Via gegevens over het Natio
naal C�mité komen we dan bij de afbeel
dingen over de Meistaking. Een grafiek 
toont, dat alleen in Groningen een melk-

GRONINGEN 

verlies van 140 ton geboekt moest worden! 
Een groot aantal afzonderlijke stands bie
den. vervolgen& een oTerzicht van de werk
zaamheden van verschillende organisaties. 
Op populaire manier pa11seren hier het LO·, 
NSF, studenten-, professoren-, kunstenaars., 
artsen-, kerk- en schoolverzet. Vooral aan 
de KP is een grote plaats ingeruimd. Met 
enige aardige mechanische lichtborden 
wordt een overzicht van de gepleegde kra
ken en andere voorvallen gegeven. Ook 
werd een afwerpterrein opgebouwd, waar. 
bij op duidelijke wijze een uitbeelding van 
een dropping werd gegeven. Ook spoor
weg-. vaarwater en wegsabotage wordt 
door middel van een maquette in beeld ge. 
bracht. 
Steeds nieuwsgierig naar meer bijzonderhe
den over die vele onbekende facetten van 
het verzet, verzeilt men, via een mededelin
genbord over de C.D. bij een aardig me
chanisme, de koeriersdiensten tonende. 
Uit Amsterdam komen via koeriers de be
richten. binnen in Groningen en van daaruit 
vertrekken onmiddellijk de koeriersters met 
dezelfde berichten. de provincie in.

BEDAN 



Dan ziet men een ontvang· en zendtoestel, 
met gegevens over de verbinding met En
geland. Ook aanschouwt men, hoe het mo
gelijk was, telefoongesprekken van de SD 
via het postkantoor af te luisteren, zodat 
gevangenen gered konden worden. 
Een populaire stand van de natura-commis
sie leidt ons, via foto's over de hongerwin
ter, naar een menigte biljetten en afbeeldin
gen over de bevrijding. 
Dan . . . . een kale, kromme gang en men 
staat in een indirect, zacht verlichte ruim
te, waarin de wijding tot iederen bezoeker 
komt. 
Ziet men rechts het diep-ontroerende ge
dicht van Jan Campert: De achttien doden", 
ziet men links een fraaie tekening; steeds 
weer wordt het oog getrokken door het 
beeld rechtuit: De gesneuvelde naamloze 
verzetsman. Uit zijn hoofd loopt een straal
tje bloed, dat ophoudt op een plek, waar 
een bloem bloeit. De neetgeknielde vrouw 
plu deze zinnebeeldige vrucht van zijn 
strijd. Vóór deze knappe pasteltekening is 
een gazon met in het midden een tombe, 
waarop bloemen groeien. 
Men leeft in deze wijdingszaal; voelt, wellr 
een voorrecht het was, gespaard te mogen 
blijven. 
Zoals bij het aanschouwen van Rembrandt's 

Stand· de herdenkingszaal 
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Nachtwacht, voelt men schone, opbouwen
de gedachten opkomen, bij het toeven in 
deze herdenkingsruimte. Is den artistiek 
leider van deze expositie, Herman Dijkstra, 
alle hulde voor zijn overig werk, toe te 
zwaaien, met deze ruimte heeft hij een 
meesterwerk gewro,cht. 
Met deze tentoonstelling is dan eindelijk 
een beeld van het verzet gegeven, dat nu 
eens niet alle verwachtingen de kop in
drukt. Eerlijk en met smaak heeft men den 
leek een kijkje gegund, wat er voor groots 
werd verricht, gaf men den illegalen wer
ker het overzicht, dat hij reeds te lang 
miste. 
Onder belangstelling van den Commissaris 
der Koninging, Gedeputeerden en vele bur
gemeesters uit de provincie Groningen, 
werd Zaterdag 26 Oct. door koerierster 
Tiny het lint doorgeknipt. 
Tevoren was in de hall van het Stadhuis 
een korte plechtigheid geweest, die door de 
Kon. Liedertafel Gruno werd opgeluisterd. 
De Heer A. v. d. Kaaden, voorzitter van de 
Tentoonstellingscommissie, sprak een kort 
woord. Hij gaf hierna .de gelegenheid aan 
Ds. Grootjes om de openingsrede uit te spre
ken. Het gezelschap begaf zich vervolgens 
naar het tentoonstellingsgebouw. 
Moge deze verzetstentoonstelling, die zo 
goed de samenwerking van alle bevolkings
groepen - en liefst negen kunstschilders -
toont en voor jong en oud leerzaam is, veel 
bezoekers trek.ken. 
Niet alleen ten bate van de Stichting 1940-
1945, die de netto-opbrengst zal ontvangen, 
maar ook opdat - als het mogelijk is, -
heel het Nederlandse volk begrip zal krij
gen voor wat daar in die jaren verricht 
werd. in Groningen. Dan zal Vondel's woord 
juist blijken te zijn: 

,.Groaingen constant, Behoudt van 't land". 

P. P. 
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Onthulling 

Monument 

in de Wieringermeer 

31 October 1946. 

In de wijde uitgestrektheid 
van de Wieringermeerpolder, 
waar rondom nog het resul
taat zichtbaar is van de Duit
se vernielzucht, staat nu een 
gedenkteken tot blijvende na
gedachtenis aan hen, die het 

· kostbaarste geofferd hebben
voor de vrijheid van -hun Va
derland.
Donderdag 31 Oct. vond de
onthullingsplechtigheid plaats
door Zijn Exc. S. L. Mansholt,
Min. van Landbouw en Vis
serij. Hij zei o.m.: ,.Wij zullen
nooit vergeten, wat zij in de
moeilijke jaren, · die achter
ons liggen, voor ons hebben
gedaan. Twee van hen, voor
wie dit monument is opge
richt, behoorden tot de beste
mensen· uit het verzet".
Op ons rust niet alleen de
plicht hen nu te eren en te
gedenken, mciar ook om hun
voorbeeld te volgen en onze
plicht te doen voor ons land.
Zij hebben het op hun wijze
gedaan. Wij doen wat we
kunnen om te helpen aan de
wederopbouw. Laat het een
troost zijn voor hen, die wer
den achtergelaten, dat zij
voor ons een voorbeeld zijn
van plichtsbetrachting."
Minister Mansholt onthulde
toen het Gedenkteken en hees
de vlag, die halfstok hing.
Een kinderkoor zong daarna,
..Neem ,I;Ieer mijn beide han.
den . . .. 
Daarna wees Ds. de Goede er
op, dat de strijd voor het va
derland ook een strjjd is ge.
weest voor de kerk, waarin
Douma en De Graaf het beste
hebben gegeven. Dit monu
ment moet ons er aan berin.
neren, dat onze vrijheid duur
gekocht is.
Daarna sprak Burg. Loggers
van de Wieringermeer. Hij
zeide o.m., dat de Wieringer
meer nu twee monumenten
had, n.l. het gat in de IJssel
meerdijk, een monument van

. de Duitse terreur, en het mo
nument, dat zo juist door Min.
Mansholt was onthuld, · een
monument van de strijd, die
tegen den Duitsen bezetter is
gevoerd.
Vele kransen werden nu ge
legd, o.o. namens de L.O., het
Comité tot Stichting van Mo
numenten, Gemeentebestuur
Wieringermeer, de 3 Lànd
bouworganisaties, enz.
Aanwezig waren familie en
vele belangstellenden, waar
onder ook van de L.O.

B. B. 



Stoottroepen - een naam met inhoud, een 
naam, die geschreven zal staan in de ge. 
geschiedenis van ons geslacht. Een naam, 
die meer betekent dan een woord. 
Stoottroepen. - Helaas weinigen kennen de 
mannen, de strijders van Maas en Waal, 
van de Zeeuwse eilanden. en nu de mannen 
die In Indië weer de kastanjes uit het gloei· 
ende vuur halen. 
Zondag 13 Oct. j.l. kwamen honderden oud. 
strijders der Stoottroepen bijeen om hun ge
vallen makkers te herdenken. Honderden 
oudstrijders, maar ook honder.den burgers. 
Die Zondagmorgen was het plaatsje Leeu
wen weer bevolkt door Stoottroepen. Om 
tien uur vond een kerkdienst voor de Pro. 
testanten plaats in het kleine concertge
bouw van Leeuwen, 
Om half elf werd het Katholieke kerkle be
treden cm de gezongen H. Mis bij te wo. 
nen, die werd opgedragen voor de ziele. 
rust van de gesneuvelden, door denzelfden 
Aalmoezenier, Kapt. Goossens, die de man· 
nen heeft zien sterven en mede heeft be
graven. 
Na de H. Mis, gedurende welke Aalm. Kapt. 
Goossens een toespraak hield, gingen alle 
aanwezigen, vergezeld door de burgerij en 
vele belanqstellenden gezamenlijk naar de 
tuin van het Zusterklooster, waar enkele 
kieme kruizen, eenvoudig, maar sprekend 
van de geest der Stoottroepen, de plaats 
aantonen, waar de helden van Maas en 
Waal hun laatste rustplaa'.s vonden. 
De oude Strijdgenoten, afgevaardigden van 
de Gemeente, verschillende verenigingen 
en van het vredesregiment Stoo:troepen lie
pen met bloemen en kransen voorop. In 
korte tijd was het grootste gedeelte v_an de 
Kloostertuin gevuld met een mensenmassa, 
die allen de waarde en de nuchtere werke. 
lijkheid van deze herdenking' begrepen. 
Als allen, tijdens het spelen van een treur-

mars, hun plaatsen hebb'en ingenomen, 
spreekt dè secretaris van het Comité "Her. 
denking 10 Oct. 1944". Er wordt een krans 
gelegd. Doodstll is het; de koude wind doet 
zelfs nu geen bladeren rl:selen, alsof ook 
hij bang is, deze stilte te storen. 
Diverse sprekers betr-eden hierna het 
spreekgestoelte, w.o. Aalm. Kapt. Goossens. 
Overste v. d. Put:e, namens zijn Regiment 
Stoottroepen, zegt in zijn korte toespraak, 
zich bewust te zijn, dat hij niet de comman
dant Is van een alledaags Regiment, maar 
dat dit nieuwe Vredes-regiment een grote 
betekenis heeft en verplich:lngen aan de 
mannen, van het oude Reg. s·oottroepen en 
zeker aan zijn dierbare gesneuvelden. 
De secretaris van de bond van Oud-Sto'ot. 
troepers spreekt hierna en ook hij legt een 
krans op de ·graven. 
Hij, die nu onder grote s::Ite spreken gaat
Is "Sjef". Sjef de Groot, de voorma'.ige regi. 
ments-commandant van Brabant. Het is de. 
zeUde, die dag en nacht bij hen was, in de 
loopgraven en stellingen, In weer en wind; 
die belangstelling had voor persoonlijke 
en andere �oeilijkheden v<;m zijn jongens. 
Typerend is de aanvang van zijn rede: 

"En als Ik leven mag tot de bevrijding 
En juichen op het overwinningsfeest, 
God, doe mij dit dan weten: 
Wat voorbij ging aan nood en leed is niet 

vergeefs geweest." 
Zij, die Kapt. de Groot kennen zullen we. 
ten, wat deze woorden, door hem gespro-
ken, betekenen. 
Zo herdenken wij dan, vervolgde hij, op· 
deze dag hen I die vielen bij de uitoefening 
van hun vrijwillige militaire dienst. We ge. 
denken de S'.oottroepers, de soldaten van 
het eers:e uur, de sansculotten, die Dreumel 
tot Leeuwen Boven aan de Waal bewaakten 
ter bescherming van hun dierbaar Vader
land. Die vochten el) stierven, tot over de 
grenzen in het Duitse Rijk. We gedenken 
eveneens In onze doden hier, hen, die hun 
grote offer brachten in het Verre Oosten 
en ver van alles, wat hun lief was. 
Laat nooit, sprak Kapt. De Groot verder, die 
fakkel uitdoven, welke zij droegen in hun 
strijd. Volhouden en doorzetten, daar waar 
gij staat of komt te staan. En al wordt door 
het Vaderland niet geaccepteerd datgene, 
wat gij meent als het beste te moe'en ge. 
ven, laat toch nooit uitdoven die fakkel van 
idealisme. Dàt was hetgene, wat onze mak· 
kers U vroegen en op de da.g van heden 
nog ·vragen, nu zij rusten in de donkere 
aarde. Van deze plicht zult gij U nooit 
kunnen losmaken. Dit zou verraad beteke
nen aan hen, die vielen. Zo gif zover komt, 
kom dan naar dit kerkhof, nu nog van Zus
ter Antonlo, maar straks in onze Herden
kingskapel. J{om dan naar hier, gij die dor. 
stig en moe zijt. Laaft U en verkwikt U hier, 
door terug te denken aan allen, die alles 
gaven, hier en In Indië. 
Verder las Sjef een brief voor, die hij na
mens de Jongens in Indië had ontvangen 
van de oud-leden der Margriet-compagnie. 
En Kapt. de Groot besloot met de woorden 
en. de wens, dat wij een volgend Jaar weer 
naar Leeuwen zouden komenen konden ju. 
belen: ,.Mede door ons werk voortgebouwd 
op de door hen gelegde fundamenten en 
grondslagen." 
Na · deze toespraak sprak nog Gen.-MaJ. 
Koot namens Z.K.H. Pi;ins Bernard, als oud· 
Cdt. der Binn. Strijdkrachten. 
Tussen de diverse toespraken door hoorde 
men het zangkoor en de plaatselijke har
monie, die passende muziek ten gehore ga
ven. Dan, na een minuut stilte, werd de:.ae 

eerste plechtigheid besloten met een be
zoék aan het kerkhof der gemeente Leeu. 
wen, waar· bloemen werden gelegd op de 
Calvarieberg voor de gesneuvelde burgers 
van het dorpje. 
's Middags om 3 uur s'.onden allen weer 
rond het gemeentehuis, dat met vlaggen ge.. 
tooid, een feestelijke Indruk gaf. Onder de 
gasten lroflen we: Gen. Maj. Koot, Mevr. 
ter Haar-Romeney, die haar man vertegen. 
woordigde. Verder Ll.Kol. Pahud de Mor. 
tagnes, de vroegere plaatsverv. cdt. der ons 
zo bekende Irene.brigade en zijn echtge· 
note. 
Na een uiteenzetting van een der Comité. 
leden van de geschiedenis der Stoottroepen, 
sprak de Burgemeester van Leeuwen zijn 
dank uit voor alles, wat de jongens van het 
Reg. Stoottroepen in samenwerking met de 
O.D. voor de Gemeente in de meest moeilij.
ke omstandigheden hebben gedaan. 
De gemeen'.elijke zangvereenlging bracht
daarna een zeer goed en stemmingvol lied 
ten gehore. 
Het doel van deze plechtigheid was het
onthullen van een gedenksteen, welke ge
plaa:st wa:1 in de gevel van het Gemeen!e
huls. Sjef de Groot sprak namens alle man
,nen van het Reg. Brabant, namens alle Com
pagnieën, die In Leeuwen gelegerd waren, in 
het bijzonder namens de Ie Compagnie. 
Hij bracht dank aan autoriteiten en ge.
�eentenaren van Leeuwen en omgeving. 
Hij onthulde tenslotte de steen, wëlke als 
een blijvende gedachte aan de Stoottroep·
mannen en als blijvende dank van deze 
aan de burgerij, de band, welke ten enen
male tussen beide is gelegd, zal doen be
houden. 
De Herdenking was hiermede ten einde.
Menig oudstrljder Is die dag en misschien 
ook die nacht, weer in zij• oud kwar'ier
gebleven; bij hen, waar hij ook in moeilij
ker tijden een gastvrij tehuis vond. 

LELOL 

Dr. Ir. Voorhoev_e, algemeen voorzitter van de 
G.O.I.W.N., zal Dinsdag 12 Nov. u. tussr.n 

1 :�15--��. 
7.30 uur een radiorede houden over 
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PIETER VIJGE 

f!eÓ. 8 Juni 1907, gefus. 2 +  Se;,t. 19,+l 

Pieter Vifge, was in het  verzet een der eanvoer.
ders. 'J-lij heeft voor het vaderland gestreden . ge:• 
lf'den en het hoogste gegeven: zijn levt>n. En Pi� ... 
ter Vijge heeft gestreden met het vérra;,d ean zij'l 
zijde. waardoor hij dan ook tweemaal in de ge
vangenis tnechtkwam, 
Al Jn 1 91 1  begon hij met een p 1oeg, eerst in het 
klein, maar later uitgebrtid , Zijn arnstatie door 
den Burgemeester van Barneveld. · dir mrt een sis
ser af iep, weerhield hem niet, om. eenmaal weer 
op vrije voeten, zijn w�rk voart tr Zl"ttt"n, HIJ 
was een van de wegbereiders voor de LKP. co 
wist een ·aantal mannen om zkh te vuzamrlen, 
die geregeld bij hrm aan huis kwam om zich te 
odenen in het schermen. bok.un, omgaan mrl wa
pens enz. De sabotage was bij hem Jn goede 
handen. 
Dit alles deed hij op hoger brvel. Pi,rrr Vtjge 
kon toen niet vermoeden. dnl dit hoge bevel kwam 
v a n  zijn voorman. die nadrrh;md een verradu 
bleek te zijn .  Deze Johnny den Oroog-e bh:.ck. veel 
te weten. veel meer dan hem Jid was. 
Ook bet halen van wa_pens en munitie bij de Hrm ... 
brug. het verspreiden van il legale b aden. hrt vu" 
zamele:n van geld e-n alles. w.11 de verzet�hrwe
ging met zich brac-ht. werd door Piet geregtld. 
Op hand!ge wijze wi:;it hij zijn werk tl' C'amoufle� 
ren, door voor te wenden . . .  veel orgelluen ' '  te 
geven. 
Maar met we'k een energie Picte-r %kh gar voor 
de goede zaak. hn l,con niet verhinderen. dal hij 
mjdden tussen het  V('rraad moest werken, b�halve: 
met "den Drooge'' werkte hij ook in eiQen kring 
bij een baas die zeer onhetrnuwhaëH wm;,. V1j\.le 
was genoodzaakt onder " duiken.  Korr daarna. 7 
Mai"rt 1 942, kwam de ijverige Burgeml'e�ter v"n � 
de gemeente Voorthuizen.  van Putten. met <''"

aantal agenten een overvill doen. De verrade-r had 
zijn werk gedaan. M<'I zijn vh'rt'n werden dr jon" 
gens gearresteerd. Enkele dRgen l.:1tn volgden de 
anderen. ToE"n be-gon ook \'t)Of Pi<'tt>r Vi} \.lt' de 
lijdensweg. Eerst in  Putten hei verhoor. maar -
en dan denken we weer aan zijn htldenmol'd -
hij zweeg, ontkende-1 Wanneer rle- hl'ulen Vt"rteJ" 
den, dat en dat weien we. zo en zo. d."ln gaf hij 
toe. maar nJmmer hadden ze ook maar f'l•n tip ge� 
kregen. die aanleidin\l kon Qf'Ven voor nieuwe. 
a rrestaties. De moed VHloor hij nimmer. 
Hij zag kans. om gerege'd J.ak't>n!I ;u·hrer te hou" 
qe.n. dit hij zorgvuldig in de luchtkokn vust<"pte. 
Hij zat drit hoog in het Huh v:ln Bl'waring te 
Arnhem. Toen kwam een mcuwe bewoner Jo de 

Velen . die hem niet van nabij kenden, zullen zfr-h 
verbaasd hebben afgevraagd. waarom Frans Tromp 
zo p otseling werd geilrrcsteerd. if"mand. die niet 
ln c-cn al re vadcriandslieve-nde n·uk stond. strr" 
kH. die men verdacht v;m hC'Ult-n 1�t·I dr-n vijand� 
Alleen de ingewijden wic;;tf'n, hnt Frans. mf't het 
opzette!ijk doel den , ij.tnd re hedrirgl'n.  dt> hou
ding van vcrdaC'ht Nederbmcfcr aannam. m.téH hne 
hij In werke'ijkhe:d e-en man WdS: onbuigzaam, 
onvrrzettelijk.. leidinggevend aan vt't-n om mt·e 
te doen en mee te strijden in de vuutsht'wt!ging . 
Zijn arrestatie was dan ook we�r hei pevolQ van 
hc-t zuiverste verraad . de !Hooi In de rug. En d.:t'\ 
nog wel van iemand. dil' :kh voot gr1f ook de 
belangen van het  vaderland te dienen: )ohnny de: 
Drooge. 
Al heel spoedig na hrt nel'rleggrn van de w11prna 
leerden we Oom Frans kennt>n. en 1h1j wa! van 
stonde af aan bendd om zo spoed ip mog,•lijk el·1 1d 
dl'Cl · t� nemen aan de striJJ tl'gen den vijand. 
H ij wist. onder voorwend!'le l , da1  hij al! ondu
wij:z.er. planten nodig had voor d, natuurkunde-, 
Ie� zich foegang t<' verschaHen tot dr hu!'!Hn t"n 
allerlei tcrrrinen om naar wegsH·wo1 r,<'n wapt>ns 
e.d. van het Nt"derlandst> ll"ger tt" znt•krn. 1 f il 
wist mer verschillende per!ilonen C(mtan lt k rijg.-n. 
zodat een organisatie onu1onJ waarvan dt dra·
den bij Oom Frans Sétmenkwamen. Wannvl'r u 
hulp ge.boden moest worden. wa.9 Oom Fran! op 
tijn best. Dag en nacht was hij fn  Je weu om 

nl. Hem werd nfrts "erteld, maar dete man �wam 
zelf met een voorstel: . .  Een ijzerzaagje binnen
emokkelen en dan . . . . . .  r· Ja. dat was altijd gord. 
Dus deed Vijg• mee. Ho• kon hij ook weten. dat 
de man de Sichc-.rheJtsdienst inlkhtte en  deze on
middellijk van al  ,s op d, hoogte st<lde1 
Weer een sche:rp •erhoor, re�ultaat: naar de Gans" 
strar-11 Utrecht. Dan Is het inmiddels l Juli. Het 
ye,blijf b dan, beter. Zt> lrijgPn pak.ju en soma 
bezoek, Nog a'tijd Hl Vijge moedig, Een ont" 
v1ucbtingsplan wordt grondig •oorbereid. Ze heb
ben al een Jjze.rzaeg en ren tube scheerzeep om 
hrt krassen te vc-.rn1inde,,n en in de lulhtcd 
hC'bhen ze, de tralies el  hall door. Dan komt aJ" 
wre:r een vreemde rc-nd in de bijt. Voor.dchtJo ter
rein verkennen. Ja .  het blijkt ook e-�n iJleqaJr wPr
ker 1e :ijn. HJj la el vóór Qf'Weest, De tb 19 
voor hom vrij�praak . H�t plan 101 ontvluchrtng7 
Nt>e, hoor. Hij komt Jll('f ten paar weken vrtj. 
Meedoen? Gt>en denken aan! Hc-t is vugef'Fs. 2.e 
bieden hem aan: onderduikf"rsadres. geld .  ze wtl" 
)en I hem gl"honden a<·htnhuen, ze wil len al?�s 
èoen. het gaat om hun lrven - nee: hij .Jre:SJt 
mrl de zaak tr zullen vf'rklappen. Op 1 7  Aug. 
komt de zaak van Pieter Vijgt voor. Dood�r,.,,r.  
0-,, 111 het bitter eind. Of mi�schien nit>t bJ�rer. 
Hij hf'eh dt> laatste J�rt·n zovr,:l SJE"'errrl. E,, t,D 
21 Sept. n«mt hij afscheid per brief. Hq deakt 
ean zijn vrouw, aan zijn twee Jruke jonçe.ns. Hij 
11rf"m l afs( ht"id: in de vrof"gt: morgen z.q) hij tt
rec.-ht stailn. dan b zijn wnlr. h1n g�beurd. H"t 
1t'•en passeut nog tven - voorhij l 
Jn de vrc'H'"QP morgf'n W('rdt hij �rhaafd. semer1: 
mvt R ijk Hooyer, Dat is het laatste wet me:11 
oHkit-eJ vnn ht'"m wret M;i11r voor 90 procent 
hrf'ft men dt> zekerhr1d diH hii om zrven \Jur ge
lusilh·rrd werd. Da,"roa g,:crt>mrf'rd. 
Het werk van h�1 verzet is duorgegaan. H"!'t werk 
van Pieter Vijg, wa! nier trvE"rgrf'h. Andtrett 
ht>hhen overpenomen wat hij moest neerlegyt.n f'n 
ht>I i� ge�roeid tol hel t11r1IC' onvnhrekelijkt vl'f" 
zrt v�n den koppigen Hollander, totdat de vfj11nrl 
vnnietigd wa�. 
En al lrnn Pirter Vijpt> niet meer gerife•,·n van 
her resllltaat vlln zijn werl. wij wi11en hem hier 
de dank 1oehrengen. d,e hrm toekomr. die a11rn 
tof'komt, die de hoog�te inZl"I. hun kostbdar lr.�w 
gaven -.oor Koningin -en Vaderland. 

FRANS TROMP 

geb. 8 )llaa , t  1 9 0 1 ,  ge/us 24 Sept. 1 942 

dim bezf'trer aFbnuk tf' doen . 
In ht't eind van 1 94 1  · werd door he-m hf't plan ge: .. 
oppt'rd. f't-n vene koe te shn htf"n e-n dtu te ver
de e-n in de arbeidenwijk�n In Amsterdam. Er 
zouden kleine pakje, wurdeo gemaakt, omwonden 

H U N  V R O E G E R E I L L E G A L E  / V -R I E N o' E N 

RIJK HOOYER 

geb. 2+ Nov. 1 9 1 +, gef11s. 24 Sept. 19+2 

De geschiedenf• van de laatste Jaren -..n het 
)even van Rijk Hooyer is onyeveer die  van Pie
ter Vijge. beha've dan dat ze In Atnbem niet ln 
dezeJfde cel opgesloten warf'n, · 
Van de aanvang al behoorde Rijk  Hooyu bij de 
ploeg van Vijge. Vurig wa� hij dapper en onvt>r ... 
moeibaar. De zwaarste karwe;tjes opknappen. het 
was hem nooit tt; veel. He1 hoogst gevaarlijke 
\'trvoer van wapens van .te HemhruA na;ir andere 
plaatsen, dat was iets voot Rijk . Voor hel ngel
mptig verspreiden vnn Hlegale bladen WAS hij t'f''l 
trouw en vast medewerker. Sterds op de gf'vaa, .. 
lijke plartsen, nimmer terugdeinzend. Haat tegen 
den vijand en vurige "Yader 1 andslierde w;iren zijn 
eigenschappen. die hem ttlkens stimuleerden om 
onvermoeid de strijd aan te binden. Zijn arrt>starie 
vond plaats tegelijk met Pietrt Vi,tge en andrren. 
Toen hij van het toilet gebruik maken wilde 
om zijn vuurwapen te vftdon�eremaaen was er 
een po'itieman die hem dit btle1tt en het wapen 
aan den bra llenden Klinkenberg gal. 
Misschien werd Rijk wel het erg:,1t gehruld van 
el zijn makkers, Was hel mi�s<'hien om zijn taaie 
koppigheid, zijn onwrikbaar vt>nf'r1 Men bl'eft hPm 
wa t vaak horen schreeuwenf Maar in'khtingen 
verstrekken, geen kans. nooit. En zo is het ge
gaan in Putten, Arnhem en In Utrec-bt. De ont" 
v luchtingspoging in Utrecht. tt:.!amen o.n. met Pie" 
ter Vijge liep troosteloos dood op de tgoïsthffbe 
onwil van ee.n mede-gevangen,:. Ook •oor Rijk 
wa! de  uitspraak: doodstraf. Ook voor hem hep 
het leven af. 
De afscheidsbr,ef nnar huJs werd ge�('hrt>ven. Maar 
dat  is van een anderen Rijk dAn d;e gevangen 
genomen werd . Het onbuui�dt. ht""t onstuimige 
heeft plaats gemaakt voor ernst. zoab voor zo
veel duizenden die ernst voor het leven gekomed: 
is. Op 21 Sept. werd hij tesamtn met Pieter Vijge 
gefusilleerd. 
Rijk Hooyer was een der eersten, In  die tijd dat 
zeer velen angstval ' ig  a l les vermeden om ook 
,naar op enige matder met den v11and Jn aanra
king te komen. Toen ve.l,:n er nog niet ann dacb" 
ten of niet durfden IJep hij vooraan als organisa
tor. als stoottroeper om de koms1 van de rnasst:t le 
JllegaJe. verzetsbeweging voor te bneiden. Derge•. · 
lijke jongens vielen. zJj giiven hun leven. opdat de 
anderen zouden kunnen overwinnen. 
De winst. die grote winst i! bC'h1tald. De vrijh,_eièl 
is verkregen. Neen, gekocht. betaa ,d. eok 'met het 
bloed van Rijk Hooyer, die in de voorste linJe 
van de verzetsbeweging in Voorthuizen gevallen 
Is. 

met oranje.papier en dichtgeknoopt met een rood
wit-bJauw 'lintje .erbij: . .  Goede Nederlanders wen
sen de goede Nederlanders een Gelukkig 1 912. • 
Helaas. ook hij heeft maa:r een korte tijd mogen 
meewerken aan het verzetsw,:rk. Op zijn 1 l e  vn
ja.--rdag, 8 Maart 1 912. 's avonds om rif uur, werd 
hij door 3 politieagenten, w11aronder een N.S.B.-et 

f'n t:en S.D.-agent. gf'arreStf'trd. Toen bij pro
beerde om door de a('hterdeur te ontsnappen. werd 
hij hierin door een agent verhinderd. Zijn vrouw 
wist op hándige wijze zijn vuurwapep uit zijn 
8('hterzak weg te halen. Oom Flflns werd e-eut 
naar Putten vervoerd. dan na drit dagen verhoor, 
met de ellende daaraan verbonden. naar Arnhl'm 
overgebracht, vervo'gens naar hei Oronje-hotel. 
Van hieruit kwam hij ttre('ht In de beru<·hte straf
gevangenis op het Wolvcnplefn In Utrecht. tot 

2-1 Sept. van dat Jaar,. Toen kwam ook voor hem 
het eind. Weer stond In de vroege morgen een 
held voor het vuurpeloton. die door zijn energieke 
daden anderen riep, hem te volgen dwars door 
de ny,eilij�hedeq been . Oom Frans. 1 en heeft Je 
roep gehoord.· Ze zijn gekomen. boe langer hoe 
meer. We hebben je ideaal voor vrijhr:id en recht 
ve.rstaon en we zijn gekomen. Dat is mt"dt' te dan
ken aan jouw werk. Jr mocht het nlet meemakeq. 
heleas. Maar je arbeid, het vele werk werd be
loond. En we wil'en Je hier danken voor alles, wat 
J• deed, met ile Helde -.an Jt hart voor een vr� 
Nederland. 

E N M E D E W E R K E R S

1 
1 



.a. 
WIE KAN 

INIJCllTINGEN VERSCllAFFEN? 

... ',,
750 Meindert Koolstra, geb. 4 Juni 1917 te Rinsumageest. Is in Mei 1940 als marechaussee overgestoken naar Engeland. In de nacht van 21 op 22 October 1942 ergens in het Zuiden des lands ge-,,dropped", met tet heden onbekende opdracht. Kort na volbrenging van die opdracht gearresteerd en overgebracht naar Haaren (D.). Daarna in ver· schillende concentratiekampen geweest in Duitsland. Welke is niet bekend. Tenslotte in Mauthausen. Aldaar op 6 September 1944 gefusilleerd. 751 Waterkoort W. G., uit Amersfoort, geb. 19-6-1924 (leerling-machinist). Gearr. 20-11-1944. Via Amersfoort2-2-1945 naar Neuengamme (nr. 707 59) BI. 13. Eind Maart 1945

nog in Neuengamme, April 1945 op transport. Wie heeft hem l Mei 1945 in Sandborstel gezien? Is door de Engelsen naar een hospitaal vervotrd in de omgeving van Sandborstel. Was sterk ondervoed. Wie kan 
·•inl. geven over zijn leven in de kampen? 7 52 Christiaan J osefus Gigengach, geb. 18 Dec. 1893. Hij werd 20 April 1944 door de S.D. t1 it Arnhem gearr., thuis te Doetinchem (Gld.), Wilhelminastr. 77, van daaruit dadelijk naar Vught gebracht, zijn nummer was daar 10288, blok 

15, tot 3 Juni 1944 in bunker tewerk gesteld in Philipsafdeling,, 6 September 1944 • op transport naar Oraniënburg, Sachsen-hausen, Heinkelhallen tot begin December, toen op transport naar Grosz-Rosen, OpperSilezië, tot half Febr. 1945, daarna op transport naar Nordhausen, daar nog gezien in badhuis, kamp Nordhausen, na bombardement niets meer gehoord. 

. .. .  zekere Jan Peters, Jeugd Gemeenschap 8 hield . ... secretaris van de Neder!. October een radiopraat je 

.. . .  hij daarin beweerde, dat jeu.gdige politieke delinquenten, wanneer zij in ander milieu waren opgevoed, inplaats van tot de N.S.K.K., D. Dienststelle e.d., tot de B.S. zouden zijn toegetreden ... . . . . . volgens Peters, ook bij de B.S. de jongeren toetraden uit zucht naar avontuur ... . . .. .  deze heer Peters waarschijnlijk wel eens iets heeft gehoord over revolvers en stenguns, maar 
nooit over de geestelijke achtergrond van het verzet .. .. . ... op de zenders van Hilversum tegenwoordig meer van dergelijk fraais te horen is, ter vergoelijking van ·pro-Duitse wandaden .. .. 

A D VERTE N TIES 

{familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) THEODORUS JOHANNES PEPERKAMP EN JOSEPHINA ANNA VAN VEELEN hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 27 November 1946 te Arnhem, 9.30 uur Gemeentehuis. 10.00 uur St. Martinuskerk Steenstraat. Nijmegen, Jan van Galenstraat 78. Arnhem: Spijkerlaan 20. Toekomstig adres: Spijkerlaan 20, Arnhem. Receptie: Spijkerlaan 20 van 15.30-17.00 uur. DERK ]. WILLEMSEN (Dick) EN REYNIE G.J,ANTING hebben de eer U, mede namens hun ouders, kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben te Ermelo, op Donderdag 14 November a.s. Huwelijksinzegening te 11.30. uur in de Ger. Kerk te Ermelo, Stationsstraat, door de WelEerw. Heer Ds. B. van Halsema. Nijkerk, Langestraat l. Ermelo, Stationsstraat 107. October 19-t6. 
I Toekomstig adres: Oude Arnhemsche Karweg �3 te Ermelo. 
I SIMON WESTRA (Verbree) EN I JENTINA PIETERNELLA DOORTEN geven kennis van hun voorgenomen huwelijk. De voltrekking zal plaats hebben D.V. 28 November a.s. 
I 
om 11 uur te A'dam. Huwelijksbevestiging door den Weleerw. Heer Ds. 
]. B. van der Sijs, 's namiddags 2 uur in de Bethelkerk. 

Wie kan oud-plaatselijk Leider der L.O. helpen aan een hem passende werkkring als "Sluiswachter, Boswachter of Brugwachter"?. Brieven onder No. 52 adm. van dit blad. 
( Ruil- en Zak,madvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) AAN ONZE VRIENDEN IN AMSTERDAM. Wie helpt een studerenden oud-K.P.-er aan een kosthuis? Stuur even een briefje aan de Administratievan "De Zwerver" onder No. 53. 

1 
TE KOOP GEVRAAGD. Antieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koperen Tinwerk, enz. Kunsthandel "Oud-Holland" Antiquiteiten. Eig. ]. v. Dijk, Claes de Vrieselaa� 80 a, Telefoon 26466, Rotterdam. Weet U dat binnenkort gaat verschijnen: "D E E N C Y C L O P A E DI E  voor den AQUARIUMHOUDER"? Een uitgebreid samenvattend werk over het leven in het water, samengesteld door de heren J. ]. Hoedeman en Dr. ]. C. M. de Jong, met vele kleurendrukken, foto's enz. De verschijningsvorm van het werk zal geschieden in maandelijkse afleveringen; de kosten per aflevering bedragen f 1.-. Gratis prospectus op aanvraag bij den Heer J. ]. Hoedeman, Rooseveltlaan 180, Amsterdam (Zuid). 

( Inlichtingen en Diversen}. MARINIER in Soerabaja zoekt correspondentievriendin in Holland, tussen 18 en 20 jaar. Brieven liefst met foto, worden op erewoord teruggezonden. Adres: Mar. II ]. Schellekens, St. 4500177, Ie Ned. Mor. Brigade, Ie Inf. Bat. Comp. A., Ie Pcleton. Marine Postkantoor BATAVIA. De L.O. in West-Brabant maakt bekend dat: M. A.AMSTERDAM, David Blesstraat 22 I. Anna van Burenstraat 19 hs. Gelegenheid tot gelukwensen na afloop van de kerkdienst in de consistoriekamer. Voorl. adres: Anna v. Burenstraat 19 hs., A'dam. 
· v_�n der Heli (Herman) te Goes - na vele jaren .ZIJD Vaderland gediend te hebben - zijn zaak teGoes, Aanleg van Gas- en Waterleiding en Electrische Installaties etc. etc., weer heropend.

V e r l oqf d :  TINY KLEINVELD (koerierster L.O.) EN 
Wij roepen alle oud-illegalen, alle goedwillende Vaderlanders op, om Herman en zijn gezin te helpendoor Uw bestellingen en reperaties in zijn zaak tebesteden. Namens alle L.0.-ers te West-Brabant.AB WITKAMP Het Hoofd van de Pol. Recher-Ontvangdag, Zondag 10 November van 3-5 uur. Zeist, Donkerelaan 50. 

che, afdeling te 's-Gravenhage, verzoekt degenen, die inlichtin-V e r  I o o f d : gen kunnen verschaffen omtrent C. A. SCHUURMAN (Ans) BERNARDUS JOSEPHUS EN HELDER, geboren te 's Gra-B. SLOOF (Leo) venhage, die in het tijdvak van Rotterdam, 20 November 1946. begin Februari 1945 tot aan de Verpleegster Ho·ofdweg 391, Rotterdam. bevrijding in de concentratie-Rijkspolitie A. 70, Giessendam. kampen te Amersfoort, Neuen-Ontvangdag 20 Nov. 1946 na 6 uur: Hoofdweg 391. gamme, Wathenstett en Ravens-
I brück doorgebracht en van wien 

( Personeel gevraagd en aangebod•n pr. f 0.10 p. m.m.) vermoed wordt, dat hij zich O K P aldaar heeft schuldig gemaakt ud . .- en B.S.-er, thans Hoofdbewaker in een I h t · h d I d · .. kamp, 'wenst van werkkring te veranderen. Zag zich l kaan J'te't mis anH:fetl� vaAn mt"e e?ehvanghe?fetnl"1kn dztJn 1 1 PORTIER · f b . k f d wa 1 e1 van " a mg- rz , zie se n e IJ , an gaarne gep aatst a s · m a ne · o erge- !' 1 d r f t I f · h t d t t d p r lijks, onverschillig waar. �e mon e mg o e e �msc � wen en o e o 1-B · d N 50 dm d't bi d I tieke Recherche, Afdeling te s-Gravenhage, Lange neven on er o. a · van 1 a · Voorhout 13, telefoon 183990. Steller dezes, 23 jaar, G.G., oud-illegaal werker, in bezµ, van diploma A.B.S. Automonteur en Kweekschool voor Machinisten (A.M.), benevens diploma assistent-machinist, zoekt betrekking. Brieven aan Stichting 1940-1945, HUIZEN (N.H.), Nwe. Bussemerweg 65. 
MEDEDELING. Het secretariaat Oud K.P. Friesland is verplaatst van Span jaardslaan 143 LEEUWARDEN naar Zuiderbolwerk 76 A te DOKKUM. Binnen enkele weken is het weder telefonisch te bereiken. 

Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem.(haar)
onden:taande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver",* Prins Hendrik.kade 152 le Etage, Amsterdam. 

----·------ IÎ 
�"" 

Naam: ---------·-··-·---·---·-·--·--.. ·- ·------i

Adres: 
ë _____ < 

Plaats: 
� 

·------------- - N 

Provincie: 
�

_,,, ...... --·-·-------·---··---------- ..

; Ingang abonnement: ------------ ·- ::
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post- � 
kwitantie betaald. · ....: 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-UP-Stichting_ 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 
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, Hen dreef bezieling, 
toen kinderen voor hun ouders streden 
en moeders om hun kinderen leden, 
waar het om de lief de tot het land ging. 
!Waar, 1m is het vrede
en dat alles slechts herinnering.

Het bleef bezieling! 
Waar de f,ijn ook jonge harten ving, 
ontkwam de drang naar lucht en leven, 
toen het legen buigen voor de dwang ging. 
Maar, nu is het vrede 
en alles nog wat herinnering. 

Er was bezieling! .1 

Toen open vrijheid nieuw om het teven hing 
stijfde herboren drang' de eerste uhreden, 

waar het om de kroon van bevochten klaarheid ging, 
Maar nu is het vrede 
en ooh dat nog slechts herinnering. 

Er kwam ontzieling, 
toen vaagheid bij dat sterke pogen verder 
zijn neerslag vond in zinloos àch en wee, 
juist waar het om bezetenheid tot bouwen ging. 
Want, het was toch vrede 
en alle drang: herinnering? 

Er waart ontzieling ........ ! 
Waar pijn de jonge harten weer omvangt 
ontwaakt een weemoed naar verloren fierheid. 
die zich weervindt in het teken van die grote vraag: 
Is dit dan het: vrede? 
Simpel die herinnering? 

O God van bezieling! 
Drijf Uw gedruis naar de diepten van ons- hart 
Maak het bezeten van de taak, die liggen blijft. 
waar weemoed de blijdschap omhlemt. 

Want te lang duurt de schijn van vrede, 
ondraaglijk de pijn van de ontzieling. 

Daar stuwt bezieling ......... ! 
Waar drang naar leven op een fminhoop worstelt 

ontzielt zijn vaart het zinloos geklaag: 
Herstel gedoogt geen treuzlen of resfJijt. 
Want maar kort duurt 't genot van de vrede, 
te duur homt een dag van ontzieling. 

DOUW E. 

• 

Losse nununers 20 cent 

'T WAS NIET VOOR NIETS 
Mijn brief van 12 October heeft velen naar de pen doen grijpen en daar ben ik heel 
blij om. Nu wil ik trachten ze met ènkele woorden te beantwoorden. Ik zal verschil
lende brieven persoonlijk beantwoorden, maar in sommige brieven worden dingen ge
zegd die voor ons allen van belang zijn. En dan denk ik aan wat Oom Piet me schrijft. 
Je neemt me toch niet kwalijk, dat ik uit je brief iets overneem, omdat het voor 
anderen ook van belang is. 
,,Deze vrouwen (de vrouwen van on�e vermoorde mannen - F. S.) hebben het niet ge
makkelijk in l;mn eenzaam bestaan. 0 nee, je moet niet denken dat ze steeds lopen met 
een bedrqefd gezicht en bètraaode ogen. Integendeel, ze lachen en praten .... en som
migen van hen zijn de vrolijksten vao de hele groep. Maar .... wat is dat alles bedrog 
en schijn. Wat is hun leven eenzaam en wat spreken zij graag over hun liefste, die zij 
hebben moeten missen op zulk een wrede· wijze en vaak op zulk een jeugdige leeftijd, 
toen het leven nog zoveel schoons beloofde. Nu is hun toekomst somber en ze hebben 
geen verwachtingen meer van het leven. Ze vinden geen gehoor bij hun vrienden. Die 
vrienden hebben wel aan iets anders te denken dan aan het lèed van die vrouwen . 
. . . . Wat heeft het verzet eigenlijk uitge�erkt? Alleen maar tegenmaatregelen van de 
Duitsers. Ook zonder de hulp van de illegalen hadden de Tommy's en Canadezen de 
strijd wel gewonnen. Frits, dat is hard te horen en doet je pijn in je ziel. Sommige 
vrouwen komen in opstand tegen Gods leiding in hun leven." 
Oom Piet, ik dank je voor je schrijven. Je kunt inkomen in hun ellende. Je hebt je 
geliefde vrouw en wij onze Tante Riek verloren. Maar wat zou zij zeggen tot onze 
vrouwen? Ik herinner me hoe je vrouw en ik bij jou in de voorkamer het begin heb
ben gemaakt aan ons L.0.-werk. 0 Tante Riek, ik wou dat je onze vrouwen kon toe
spreken. Ik kan me indenken wat je zou zeggen. Jë zou met verontwaardiging de ge
dachte afwijzen, dat de offers tever_geefs zouden zijn geweest. We wisten ons toch door 
God gero-epen, door God gevorderd. God :Vergist zich toch niet. We hebben een deel 
van on's volk er voor bewaard, dat het geesteiijK capi;uleerde. Tante .Riek heeft als 
moed.er gevochten voor "onze kinderen" én zij, met honderden andere vrouwen, is het
middel in Gods hand geweest, dat· er duizenden kinderen geestelijk werden gered. Ze 
gingen niet naar de N.A.D., ze gingen niet naar Duitsland, ze werden geen moffen
knechten en nazislaven. Ik dank God, dat zij in mijn leven gekomen is. Ja, wij waren 
wel vrij gekomen zonder de hulp van illegalen, maar wie waren dan bevrijd? Een 
volk dat in 5 jaren een slavenvolk was geworden. 
Onze illegale bladen en onze L.O. en L.K.P. hebben ons volk daarvoor bewaard. Wordt 

ons werk niet gewaardeerd? 
Neen, natuurlijk niet door mensen, die zelf capituleerden; en velen van hen staan 
vandaag weer aan 't roer. Maar wel door duizenden jongeren. Zij putten kracht uit 
de gelpofskracht van onze gevallen kameraden. Zij staan voo:li een geweldige taak. · 
Dat zien we toch? Een strijd veel zwaarder dan de onze, wacht hen. Maar zij hebben 
de Bijbel en de historie van 1940-'45. Daar kunnen en zullen ze kracht uit putten. 
Zij zullen niet capituleren, omdat onze gestorven kameraden niet capituleerden. 
De offers tevergeefs? Zo kunnen alleen zij denken die de dingen materieel zien. Voor 
Christenen is het te dwaas om van te praten. Onze strijd was een geestelijke strijd en 
blijft een geestelijke strijd. Vandaag is er nog dictatuur. Wij kijken elkaar aan en zeg
gen: ,,Wat wacht ons?" Niet te hard praten want men kon het eens hooren. Niet te 
veel zeggen want je kon het -met je leven wel eens moeten bekopen. 
Dictatuur in de havens van Rotterdam, dictatuur op de straten in Amsterdam. En het 
volk bukt. Maar wij passen daarvoor! Wij roepen onte jongeren op ten strijde. 
Vrouwen van onze gevallen kameraden, hebben jullie kinderen? Beziel! 
Ik wil niet over jullie ·moeilijkheden heen huppelen. Ze zijn groot. Eenzaamheid is 
zo iets vreselijks. En je voelt je soms te midden van veel mensen, die je niet begrij
pen, zo nameloos eenzaam. Je hart schreeuwt naar .... ja, waarnaar? Om uit je moei
lijkheden opgeheven te worden, naar iemand, die je begrijpt, die je leed deelt., Maar 
<.ioe dan geen wanhopige dingen. 
Als je een ander in je leven neemt, moet er plaats voor hem zijn. Meer wil ik er niet 
van zeggen. Ge kent toch de kracht van Gods Woord en de kracht van 't gebed? Zo 
hebben wij gestreden en zo moeten jullie strijden. 
Ik kreeg een brief van een weduwe, die haar man en twee jongens verloren heeft. Een 
hopeloos geval? Neen, het blijkt dat het voor God geen hopeloos geval is, want ze 
schrijft: ,,Ik gevoel me het beste thuis in die kringen en bij die mensen, die weten en 
meegemaakt hebben' de moeilijke jaren achter ons, met zijn strijd en zorgen, leed en 
verdriet" .... en dan schrijft ze verder: ,,Moeilijk en zwaar is de weg die ik gaan moet, 
maar ... ) het is ook Israëls God die krachten geeft en ik kan nog zingen: Zo ik niet 
had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou .... " 
Dat is een stem van een vl!ln onze zwaar beproefde vriendinnen. 
Gods genade is onbeperkt. 
Er zijn andere brieven die van andere moeilijkheden spreken. Ik leg deze brieven niet 
naast me neer, maar ik weet nog niet wat er gebeuren moet. Ik schrijf er nog wel over. 
Beste vrienden, laten we elkaar helpen en bezielen. We hebbea. nog dezelfde ideal<!n 
als in de jaren 1940-'45. Die waren goed, die zijn goed en blijven goed, omdat God 
ze ons gegeven heeft. FRITS DE ZWERVER . 



Mijn publicatie over de houding gedurenae de oorlogsjaren, van enkele leden van het hoofdbestuur van de Bond van Christelijke Politie-ambtenaren, is aanleiding geweest tot veel gediscussieer en geschrijf. Het is mede met het oog hierop, dat we in dit nummer van "De Zwerver" andermaal enige plaatsruimte voor dit onderwerp hebben gereserveerd. Daarbij aan álle "ingezonden stukken" een plaatste geven is niet doenlijk. We volstaan er mee in het op deze pagina afgedrukte kader één briefschrijver aan het woord te laten, met de door de Redactie met zeer veel instemming ontvangen opmerkingen. 

:.Naar aanleidlng van het artikel van •• Frits"' over 
"de Bond van Christelijke Politie-ambtenaren en het 
"antwoord van den heer Eysenga. waarbij mijn naam 
"genoemd wordt, komt het mij gewenscht voor de 
• , volgende opmerkingen te plaatsen, 
"Overleg met mij over het lesgeven aan de landwacht 
.. Is niet gepleegd, Wanneer wij echter elke persoon· 
"lijke ervaring en al het leed ons aangedaan. na de 
"bevrijding willen opralr.elen en trachten recht te 
.,zetten, zouden wij nog zeer. zeer geruime tijd no ... 
"dig hebben. Om enige eenvoudige voorbeelden te 
,,noemen: Hoeveel tientallen dlsttlbutie-ambtenattn 
•. hebben uit ang.st niet medegewerkt, de ambtenaren 
.. van de bevolkJnasregisters, de tientallen personen. 
"die •• vergaten" lt waarschuwen, de mensen. die 
"niet bueld waren om onderduikers, die In grote 
"nood verkeerden. te helpen. Hpe vele ambtenaren 
"weigerden niet om bescheiden, die zij ambtelijk 

thuio konden hebben, van de tllegalttelt In bewaring 
'.:te nemen: hoe vele "goede" Nederlandse agenten 
.. (�ezuiverdl) hebben arrestanten van de S.O. over• 
,.!!.ebracbtl 
"M.l. wordt het nu langzamerhand tijd om achter 
"de:ze dingen een punt te zetten. mits de emst dezer 
"misdragingen niet van dien aard (1, dat ooit than1 
"nog Ingrijpen gebiedend noodzalceltjk Is en mtta deze 
"personen zfch "sjakes' houden. Het enige, waaraan 
"ono vaderland zo dringend behoefte beeft Is orde en 
"rust. Wanneer ieder onzer z'n krachten inzet voor 
,.de opbouw van het vaderland, zoals hq In de l,e. 

:ettlngotljd al zijn krachten gal aan de afbraak van 
'.'.den Indringer, dan zal de naam der illegaliteit, die 
"door duizenden thans gesmaad wordt, weer met ere 
,.gt.noemd kunnen worden. Want als wil thans om 81:1.1 
.. heen zien, dan blijkt dat van de 9.000.000 Nederlan• 
"de,rs er 8.900.000 illegaal gewerkt hebben. De 100.000 
,,die ontbreken waren N.S.B ... ers, waarvan zeer ve
,.len ook nog Illegaal gewerkt hebben! Helaas heb· 
"ben wij van al deze illegale medewerkers bitter 
,.weinig gemerkt, Er zijn echter bulten de kringen, 

die wij als illegale werkers aanmerken nog tiental ... 
::1en. die zich niet met de naam der illegaliteit 
"tooien. doch metterdaad In de oorlog toonden. d�t 
"ze hun leven, goed en bloed veil hadden voor het 
, , vaderland. 
"Nu ter zake: BIJ nadere Informatie blijkt mij, dat 

de betrokken politieautoriteit inderdaad personen 
::uit de il,legalltett heeft geraadpleegd. Of wij. het,met 
"�it· advies eens zijn, behoeven wij thans 01et over 
,,te redetwisten. De.ze menschen hebben naar eer en 
•. geweten afgew6gen wat het beste was, les geven of 
"onderduiken. Zij kozen het eerste onder bepaalde 
,,voorwaarden. Dat e.r onder de lllegale werkers. cOe 
"toch heusch deze naam wel verdienen, ook. minder 
"principiële waren. mensen die ook de weg v�n de 
.,minste weerstand we1 eens kozen. moeten wij cr
"kcnnen. Dat de genoemde politieautoriteit bij deze 

groep der illegaliteit te land kwam, was voor de hand 
::liggend, daar één ervan tedere dag op 't politiebureau 
,.aanwezig was. Na de bevrijding is hierover gesproken. 
,,met een andere groep der illegaliteit en deze heeft 
,.het lesgeven direct afgekeurd. Doch dit Is nakaar• 
"ten. Mijn mening over het geval Is dit: ,.Wat 
"Eysenga Jn het openbaar nu Is aangeda4n, verdient 
.. hij niet!" 

.. SIEM". 

Onder de titel "De Zwerver" in den aanval" zijn in "De Christelijke Politieambtenaar" als verweer "enige opmerkingen" gemaakt, waarvan ik er een enkele als uitgangspunt voor deze publica· tie wil nemen. De onderscheidene vragen en opmerkingen, de enkele beschuldigingen en veronderstellingen, die in het hierbedoelde artikel tot mij worden gericht, wil ik in deze bijdrage niet nader weerleggen. Uit het verdere verloop van mijn publicatie zal wel blijken, waarom ik dit opzettelijk achterwege laat. Aan de verleiding om alle zinsneden uit dit artikel naar ons inzicht te belichten en alinea voor alinea nader onder de loupe te nemen, mag ik thans - met het oog op een slofopmerking in het betreffende artikel - geen gehoor meer geven. Men raakt bovendien ook met alle mogelijke beschouwingen en opmerkingen het wezen van de .,beschuldigingen" niet en de zaken dreigen zodoende meer gecompliceerd te worden dan noodtakelijk en duidelijk zou zijn. 
In hetgeen hierboven door mij werd opgemerkt, is de aandacht van den lezer intussen reeds gevestigd op enige slotopmerkingen uit de reeds eerder genoemde publicatie in "De Christelijke Politieambtenaar". Om den schrijver van dit artikel zijn volle recht te geven, menen wij goed te doen, ·deze pericoop volledig te citeren: 

DE METHODE WAS FOUT 

"En nu tenslotte nog iets. over het karakter 
.,van de publicatie.· in "De Zwerver". ,,Frits" 
.,wil in het slot van zijn artikel doen geloo
"ven, dat hij daarmede op het oog heeft het 
.,belang der christelijke vakorganisatie te die
,.nen. Of hij met dit laatste is geslaagd, wa
.,gen wij te betwijfelen. Dat men in Christelij
.,ken kring de kunst verstaat elkaar over wer
,.kelijke of veronderstelde fouten zeer duide
.,lij!t en openhartig de waarheid te zeggen, 
,.moet "Frits" dbor zijn af komst bekend zijn. 
"Doch ook kan hij weten, dat zulks toch nog 
"weer anders pleegt te geschieden dan langs 
"den weg, op de wijze' en in den toon, welke 
"hij heeft gekozen. Waarbij wij verder maar 
"onbesproken laten de i!-raag, of organisaties 
"als de LO en de LKP de groote achting ,-n 
,,waardeering, welke zij vanwege haar onschat
"bare verdiensten tijdens den bezettingstijd bij 
.,het geheele Nederlandsche volk hebben ver
.,worven, geen schade doen door, zonder toe
"passing van het "audite alteram partem" te 
"publiceeren wat een harer leden uit den pen 
.,vloeit. 

Bij dit gedeelte wil ik wat uitvoeriger stil staan. Wat de laatste opmerking betreft, het volgende: Wanneer de officiële. door het Hoofdbestuur zelf uitgegeven en aan al haar leden toegezonden notulen, waarin toch een getrouw verslag wordt gegeven van "het in een vergadering besprokene en, " (K • door verschillende sprekers gezegde ramers woordentolk), niet meer als handleiding en uitgangspunt mag dienen voor de publicaties van "De Zwerver", dan weten we niet meer waar wc aan toe zijn. Het is juist als redactie steeds onze grootste zorg geweest om geen zaken, di.e ons ter ore komen, te publiceren, zonder dat de offci�le stukken kunnen worden getoond of geraadpleegd, tenzij langs andere· weg een zeer duidelijk bewijs voor . de hand lag. . Wij zijn ook in het onderhavige geval juist niet afgegaan op "ingezonden stukken" of _,.opmerkingen", die reeds vóór het verschijnen der notulen onder onze aandacht werden gebracht, doch "De Zwerver" is in zijn "aanval" geheel afgegaan op hetgeen in de officiële stukken van de Bond werd vermeld, terwijl de redactie voorts (buiten de notulen om) een enkele spreker woo.rdelijk heeft geciteerd, om een duidelijk beeld van de situatie te geven. Het tegendeel van de "aanval" op "De Zwerver"is hiermee naar mijn oordeel wel zeer duidelijk bewezen. 
"De Christelijke Politieambtenaar" is, blijkens de inhoud van haar artikel, ontsticht over mijn oorspronkelijke publicatie. Ik heb in deze publicatie de houding van het Hoofdbestuur en met name van de heren Eysenga en van Netten, sterk aangevallen en veroordeeld; zelfs heb ik in een bepaàld verband, doelend op den Heer van Netten, de woorden gebezigd: .... hij meende den onnozele te moeten spelen". Ik moet tot de erkenning komen, dat de terechtwijzing uit het hierboven wecrgegevene citaat inderdaad op zijn plaats is. Alvorens te publiceren, had ik deze zaken met de betrokken Heren Eysenga en van Netten moeten doornemen, hoe moeilijk dit overigens ook is. Ik wil - wat ik intussen den heren Eysenga en van Netten persoonlijk reeds deed - van deze plaats nogmaals hen en daarbij het Hoofdbestuur van de Bond van Christelijke Politieambtenaren mijn verontschuldiging voor de door mij gevolgde methode aanbieden. Bij het volgen van de juiste methode, zou tevens het geven van een niet volledig juiste indruk zijn voorkomen . Gedane zaken nemen geen keer en het enige wat mij thans nog te doen staat, is deze verkeerde impressie weg te nemen. Wat den Heer Eysenga' betreft, sluit ik mij gaarne aan bij de inhoud van de hierbij in extenso afgedrukte brief van "Siem". Met betrekking tot het gevangenentransport te Utrecht, verklaart de Heer van Netten, zo hij al aan dit transport zou hebben deelgenomen - de Heer van Netten zegt nl. geen zekerheid te heb-

ben over het al dan niet hieraan deelnemen -niet bekend te zijn geweest met de door mij gesignaleerde omstandigheden (dubbele wacht en mitrailleur). Het bevel: ,.paffertjes klaar" is hoogst waarschijnlijk niet gegeven bij het door mij gesignaleerde gevangenentransport, doch bij een transport, dat enige dagen later plaats vond en waaraan door den Heer van Netten NIET werd deelgenomen. De Heer van Netten. ontkent evenwel niet, naar de Sicherheitsdienst te hebben getransporteerd. Dit blijkt overigens reeds uit de notulen, waaraan mijn oorspronkelijke publicatie was ontleend. Hij ontkent daarbij echter weer wel, geweten te hebben, dat hij politieke gevangenen naar de S. D. vervoerde. Wij geven dit standpunt van den Hee'r v.an Netten weer, maar de opmerking moet ons van het hart, dat het ons onbegrijpelijk voorkomt, dat een politieman in· Juni-Juli 1944, van dergelijke transporten (naar de Maliebaan 7 4) niet wist, dat het politieke gevangenen betrof. Ik treed echter thans niet verder in beoordeling· van de mogelijkheid en de toelaatbaarheid der gewraakte feiten en verwijs te dien aanzien ten slotte naar mijn artikel onder het opschrift: ,.Temperament of beginsel?", in het volgend nummervan "De Zwerver" . .,FRITS" 

.... onlanll's in Amsterdam een oud-koerierster werd aangerand, omdat zij het gewaagd had, enige beschuldigingen tegen "verkeerden" in te dienen .... .... zij, dank zij haar hulpgeroep door omwonenden ontzet werd en de daders spoorloos verdwenen.\. .... v.'hj nu wellicht een bijltjesdag van de andere kant ;lullen krijgen? 
de redactie van "De Zwerver" van plan is, een vaste rubriek rectificaties op te nemen? 

Er zijn In de wereld mensen, die slapende rijk 
worden. En volksstammen, dJe ondanks bard 
ploeteren, arm blijven. Zo wao het altijd en zo 
zal het blijven. Er zijn geluks- en pechvogels, 
goeden en slechten, oorlogsvrijwilligers en put
jesgravers. Nu zouden U en Ik zeggen,· dat de 
tersten bij de slapend rijk wordende mensen be· 
hoorden. en de 1.-atsten bij rijkelijk slapende lle· 
den. Mlo. U en Ik zijn dom. Het geval doet zich 
voor ..•••• pardon, de gevaJlen, de duizenden ge" 
vallen doen zich voor. dat het omgekeeid is. 
Wilt U een voorbeeld? Er Is een OVW-er, 
Verwart U hem in uw domheid niet met ec.n 
VOW-er (volwaardige oorlogswinstmaker). Wel· 
nu, deze oorlogsvrijwilliger is aan het einde van 
zijn verband-acte. Gedurende zljn diensttijd heeft 
bij de eerste maanden in eigen, versleten plunje 
gelopen. Hij mocht verwachten, dat Meneer de 
Staat, hem de toegezegde f 200.- kledin.9sgeld 
en zo mogelijk "{at textielpunten zou uitkeren. 
Mis, alweer mis. Hij krijgt een costuum en over
jas. Ondergoed heelt hij niet nodig. Een putjes· 
graver. die in de tijd, dat hij putjes moest gra• 
ven, gelukkigerwijze ziek was. wordt nu als oor
logsslachtoffer bescliouwd. Voor ziekengeld kree11 
hij f 546.-. uitgekeerd. 
Er is maar een oplossing mogelijk. Alle OVW-ers 
aan het putjesgraven. Ziek worden...... en zie
kengeld ontvangen. Dan heeft hij zijn kleding· 
geld en hoeft niet te werken al zijn leven te 
riskeren. U ziet, voor alles bestaat een oplossing. 
Ook om als OVW-er slapende rijk te worden. 
Wie begint? PET. 

I 



1 

Midden in het kamp van Vught staat de bunker; een twee verdiepingen 
hoog, vierkant gebouw. Daar zijn de zwaarste illegale werkers uit 
Nederland bijeengedreven in sombere cellen en wachten er hun lot. 
Elke middag gaat Becker met zijn kaartenbak door de gangen, ope
nen zich celdeuren .en klinkt het: ,.lnnerhalb zehn Minuten fertig 
machen". Dat betekent, dat het vuurpeloton wacht: Als zijn stap 
door de gangen .klinkt en de hekken worden ontsloten, houdt heel 
de bunker de. adepi in en bidt menig Christen tot Zijn God, dat 
deze beker hem toch 'voorbij moge gaan. Op de binnenplaats ,staat 
het kleine vrachtautotje met fie linnen kap, dat de ten dode ge
doemden zal brengen naar de plaats waar straks hun bloed de 
bodem zal drenken. Uit de cellen, die op de binnenplaats uitzien, 
kunnen de gevangenen, wier naam vandaag nog niet werd afgeroe
pen, het heengaan van hun vrienden zien. En het vervult hen met 
afschuw en ontzetting. Want er is geen mededogen bij de bewa
kers, ook niet voor mensen, die van het leven afscheid moeten 
nemen. 
Door het buizennet van de centrale verwarming spreken de gevan
genen met elkaar. Degenen die iets kunnen zien of wier celgenoot 
werd weggevoerd geven het door, zodat men aldra weet, wie er 
van de eigen vrienden bij is. Als het laatste geluid van de auto
motor is weggestorven, wacht men in stil gepeins of gebed op het 
geluid van de schoten. Oekraieners, die voor elke moord tien ciga
retten ontvangen, heffen de geweren en in de bunker hoort men het 
geluid van een ongelijkmatig salvo en daarna de afzonderlijke 
knallen van de "genadeschoten", waarbij echter elke gedachte aan 
genade ver te zoeken is. , 
Dan is er weer "levenszekerheid" voor hen, die achterbleven in de 
bunker . . . . voor vier-en-twintig u,1r. 
Zo wacht elk zijn dag en uur. i 

Kan er nog hoop zijn in de harten van deze gefolterden? 
Ja, zelfs in de bunker van Vugh: sterft de hoo_p niet. Elke nieuwe 
dag kan het vuurpeloton brengen, maar ook de bevrijding. Want in 
het laatst van Augustus hQort men :s nachts, als alles stil is, het 
kanongebulder der geallieerde artillerie. Om dat te hooren, bant 
men zelfs de slaap. Ze drinken het in als woestijnreizigers het hel
dere !ironwater van de oase. En door het geheime telefoonnet van 
de verwarming gaan de berichten over en weer, niet altijd betrouw
baar, maar steeds erop ingesteld de moed levendig te hou��n. 
Zoo leeft ook Ambrosius, die hier Chiel genoemd wordt, ZIJn da
gen in de Vughtse bunker. Als Augustus ten halve haar dage_nvers_leten heeft krijgt hij een celgenoot, een wat, ouderen man, die 
Fokker genoemd wordt. Die beiden gaan sterk aan -elkaar hechten, 
hoewel ze uit geheel andere beginselen leven. Ze vertellen elkaar 
hun levensgeschiedenis. Zo ontstaat er in enkele uren een sterkere 
band dan in het dagelijkse leven in jaren mogelijk is. 
Neen, Ambro�ius is nog geen mens, die 111et het leven afgedaan 
heeft, al rekent hij daar dikwijls mee. Hij vertelt van zijn onder
wijzer-zijn. Hij heeft het lief gehad, dit werk. Maar straks, als de 
vrijheid eens weer zijn deel mag zijn, heeft hij nieuwe idealen. In 
het illegale werk heeft hu zichzelf ontdekt. Hij wil studeren straks, 
nieuwe idealen nastreven. ,,Want och, een onderwijzer", zegt hij 
glimlachend tegen Fokker, ,.weet �an alles iets en van niets iets." 
Die twee stellen samen een dagindeling op. 's Morgens geeft Fok
ker Chiel Engelse conversatieles, 's middags is het Chiel's beurt en 
houdt hij een voordracht over geschiedenis, filosofie of aardrijks
kunde. Soms maken ze samen een buitenlandse reis, die hen opmon
tert en verkwikt. Samen dragen ze moedig alle ongemak, verdrij
ven zo goed mogelijk het ongedierte, delen broederlijk het schaarse 
water en de zeep. Eenmaal per week of per 14 dagen worden ze 
geschoren. Dat is een feestdag, want dan is er gelegenheid in de 
zaal, waar dit plaats vindt, eens even rechtstreeks te praten met de 
medegevangenen. Maar ook het Rode Kruispakket kan een dag tot 
een feest doen uitgroeien. Welk een teleurstelling als de SS-er àen 
een week overslaat. Gelukkig blijkt het de celgenoten naast h.en
mogelijk, iets van hun "overvloed" door ,te .geven:. De celr�amp;es
zijn n.l. met planken of karton dichtgemaakt, terw1Jl de tralies zich 
daarbuiten, vrij ver van de muur uitstekend, bevinden. Het hout 
of karton is wel weg te krijgen en dan kan men iets overzwaaien en 
zelfs een glimp van elkander opvangen. De kans op o�tdekkiog van 
dergelijke contacten is niet zo groot, want be.wakers m de q�ngen 
hoort men altijd aankomen, omdat op elke hen meter een IJzeren 

VII 

hek is, dat ontsloten moet worden. hetgeen altijd hoorbaar is. In de 
cellen aan de buitenmuur moet men echter oppassen voor de wacht, 
die kan langs komen. Doch daarvoor waarschuwt men elkander door 
te fluiten: ,,Waar de blanke top der duinen". 
Eens wordt Chiel gesnapt, wanneer hij ongeoorloofd contact met zijn 
medegevangenen heeft. Het kost hem twee dagen "donkere cel". 
Dorh niemand zou na zo'n straf het erom laten. Ook Chiel ,niet. 
Chiel leert Fokker het lied van Campert: ,.De achttien dooden" en 
deze zegt voor Chiel het lied van Ruyard Kipling. 

Por all we have and are;: 
for all our children 's fatt: 
stand up and take the war; 
the Hun is at the gate! 
Our world bas passed awayz 
fn vhntonncss overthrown 
tbere ls nothlng lelt to day; 
but steel and fire and stone. 

Tbough all we knew depart 
the old commandments stand: 
,.In courage keep your heart: 
ln strengbt lift up your band", 

Once more we hear the word: 
that sickened earth of old: 
No law exccpt the sword. 
unsheathed and uncontrolled"'. 
Once more Jt knits mankind; 
once more the nations go, 
to meet and break and bind; 
a crazed and drivcn foe. 

Comfort, content, dellght. 
the ages slow bought galn: 
tbey sbrlvelled ln a nlght; 
only ourselves remaln 
to face the naked days 
ln sllent fortitude: 
Chrougb pedis and diomays: 
renewed and re-renewed. 

Thougb all we made depart: 
the old commandments stand: 
.. In patience keep your he�rt: 
In strength lift up your band", 

No easy hope or Hes 
shall bring us to our goal; 
hut iron sacriffce 
ol body, wlll and soul; 
there is but one task for aU; 
one llfe for eacb to give: 
what stands if frcedom fall: 
wbo dies il England llve7 

Het is gelukt een rozenkrans binnen te smokkelen en dikwijls zit 
Chiel op z'n strozak en glijden, terwijl hij zijn gebeden zegt, de kra
len tussen zijn bleke handen. 
Fokker kent niet de kracht van het gebed en hij vraagt Chiel of hij 
het prettig vindt te bidden. Neen, prettig vindt Ambrosius h_et niet. 
- Waarom hij het dan doet? - Omdat bidden h.�lpt.. - Waaro� 
hij bidt? - Om de vrede voor de wereld en voor ZtJn ziel. - Of h1J
bang is voor zijn ziel? - Ja, dat is Chiel. - Erg bang zelfs. -
Maar hij durft vertrouwen op Jezus en de l'v!oeder G�?s. . . .  Fokker kan niet begrijpen, dat Chiel bang 1s voor ZIJn ziel, terw1Jl
hij in Limburg duizenden stakkers geholpen heeft aan een levens
kans, welke de Moffen hun ontnamen. Ali er een rechtvaardig God 
is dan hoeft Chiel niet bang te zijn voor z'n ziel. 
D�t is een geheel nieuw gezichtsp_unt voor C�iel. Hij heeft het niet 
gedaan om er zijn zaligheid mee te kope�; met. beseft, dat .hetgeen
hij deed verdienstelijk ;was. Het was Christenplicht; meer met. 
De laatste week van Augustus brengt Fokker door in het Revi.er, 
maar hij keert de le Sept. weer bij Chiel in. de cel terug. Op �onm
ginnedag heeft hij in het ReV'iet ee? pak_je van het Rode. Krms ge
had. Er zat ook een stuk je nougat m, blukbaar om toch iets feeste
lijks op Koni�innedag te kunnen brengen. Hij heeft het be�.aard en
samen genieten Chiel en Fokker ervan, wanneer ze weer b1J elkaar 
komen. . Er komt een derde man in hun cel, een leerling-machinist, die mt 
Duitsland gevlucht is e� !l'egrepen werd. Maar de celgeno.te� hebben
niet veel aan hem. H1J 1s van een heel andere mental1te1t en ze 
blijven zich sterk bij elkaar aansluiten. . .  De geruchten worden steeds wilder. Maar wat er  ook van waar ZIJ, 
va�t staat, dat de opmars vordert. Dat kunnen ze met eigen or�n 
horen, wanneer ze op strozak en krib luisteren naar de donder, die 
uit het Zuiden van over de Kempen komt aanrollen. 
In de nacht van Maandag op Dinsdag doen zware ontploffingen het 
gebouw op z'n ?rondvesten trill�n. .. . .  Zouden de bevriiders reeds zo d1chtb1J z1Jn? 
De hoop wordt bijna tot zekerheid als de volgende morgen om zeven 
uur het geraas van de vliegtuigdcmontagc, welke op dit tijdstip m�et 
aanvangen, achterwege blijft. Dat is, zolang de bunker er staat, met. 
voorgekomen. Er moei iets zijn, dat de regelmaat van het kample
ven heeft verstoord. En wat kan het anders zijn dan de opmars der 
geallieerden, die hiervan de oorzaak is. 
In de harten der gevangenen gloort de vonk der hoop, die nimmer 
doofde', op en begint te branden als een heldere vlam. 
(Wordt vervolgd). AD. 
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,,'T BEGON ONDER MELKENSTIJD'' 

De auteur van .. 't Begon onder melke nstijd", de heer G. J. 
Peelen schrijft ons: 

"Het is niet de gewoonte. dat een auteur repliceert op een 
recensie. Maar Uw nogal luidruchtige artikel "Hoe ge
schiedenis gemaakt wordt" in de Zwerver van 10 Aug. , 
dwingt me daartoe. En ik heb voldoende vertrouwen in Uw 
eerlijkheid en objectiviteit om aan te nemen dat U mij 
plaats wih i11ruimen voor mijn weerwoord, temeer daar 
de redactie kennelijk te goeder trouw is en alleen wat cri
tiekloos de uit zeer troebele bron geputte gegevens als juist 
aannam. 
Die bron is mij en iedere insider bekend. In precies de
zelfde bewoordingen heeft Flipje. een groot man uit Ede, 
in een plaatselijk blad al eens eerder getracht zijn rancu· 

• neuse geest af te reageren, maar dat is hem slecht beko ... 
men daar hij onmiddellijk zó afdoende in zijn hemd ge ... 
zet werd. door het antwoord van gezaghebbende zijde. dat 
de lust hem verging. en hij in een onsamenhangende repliek 
zo goed mogelijk trachtte zijn zielige figuur te redden in 
een smadelijke aftocht. 
Nu heeft hij !blijkbaar gemeend na dat fiasco, in een lan ... 
delijk orgaan waar men minder op de' vingers gekeken 
wordt, dan in een plaatselijk blad, zijn trieste spe1letje te 
kunnen herhalen. 
En het spijt me voor U. dat U �at niet doorzien hebt. 
Ik heb lang gewacht met mijn repliek, omdat ik feit voor 
feit, - ten overvloede overigens - nog eens wilde con
troleren. Ik zocht daartoe contact met den Engelsen ma
joor van de crossing, met den oorlogsvrijwilliger korporaal 
Jan Peelen in Soerabaja. (de hoofdpersoon uit mijn boek) 
en met ooggetuigen en betrouwbare insiders uit Ede en 
Renkum, in en buiten de B.S. 
De eerste kolom van het drietal dat U aan mijn boek 
wijdt. komt blijkbaar voor Uw rekening, en is een bewijs 
hoe gemakkelijk men ertoe komt al fantaserend geschiede
nis te maken! Uw reconstructie is niet onaardig gevonden, 
maar de feiten zijn nu eenmaal anders en veel simp7Ierl 
Jan Peelen, en de schrijver van .,'t Begon onder fllelkens
tijcl" zijn broers! Veertien dagen ná de crossing waren mij 
de feiten al ·bekend door koeriers - met -.vie ik regelmatig 
contact had. daar ik als cliché-fabrikant de hele bezettings
tijd door mijn· leven geriskeerd heb voor de stempels en 
andere vervalsingen (o.a. ten behoeve van de F.C. van de 
L.O.!) en 23 Nov. 1914 kreeg ik deze feiten bevestigd en 
aangevuld uit de mond van Jan zelf. Direct na de bevrijding 
heb ik in Ede. van leden der verzetsbeweging en in- Ren
kum, persoonijk alle aanvullingen verzameld. die ik nodig 
had op het zeer bescheiden en summier gehouden monde
ling en schriftelijk verslag van Jan. 
Ik ben mij van het begin af bewust geweest van 't precaire: 
van mijn taak, door de nauwe relatie tot de hoofdp�rsonen, 
't moeilijke onderwerp. Daarom heb ik alle fantasie en ro
mantiek doelbewust geweerd en mezelf gedwongen een
voudig ob jectief geschiedschrijver te zijn. Zelf heb ik mee
geholpen door data en onverhulde plaats en persoonsnamen 
de controle voor iederen goedwillenden lezer mogelijk te 
maken. Dat doet men niet als men pseudo-geschiedenis wil 
maken, 
Vanzelfsprekend zullen er op kleine, wat het geheel be
treft, volkomen onbelangrijke detailpunten afwijkingen aan 
te wijzen zijn. 
Ik zat in Den Haag. en moest alles reconstrue..ren uit ge
�vens die ik van tientallen zijden ontving. Ik zou een genie 
en een tclepaath moeten zijn. als dat niet zo was. 
Nu wat de in Uw artikel gesignaleerde onjuistheden betreft: 
Het verwondert me dat het U zelf niet opgevallen is, dat 
men ...- met enige kans op succes - het slechts gewaagd 
heeft op een tiental van het 200 bladzijden tellende boek, 
de schoolmeestersvinger te leggen. 
En zie dan naar de soort bemerkingen, die in feite neer
komen op bevestiging van de historische waarheid van het 
geheel! 
Alsof de historiciteit van bet boek staat · of vàlt met de 
soort shag die in de sigaretten der airbornes zat!! lnJandse 
of Engelse ...... Terwijl er bovendien nadrukkelijk staat dat 
Jan niet rookt, en ze dus ook niet geproefd heeft! 
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En de ogenschijnlijk belangrijker aanvallen, op de beschrij� 
ving van de crossing, blijken bij nader onderzoek vrijwel 
zonder uitzondering onjuist. De Duitsers· waren nog ter
dege op Nol in 't Bos. 
Pas eind Februari 1945., nadat ze de Hartensc weg en de 
lanen van O.N.O. ondermijnd hadden, trokken ze terug tot 
achter de blindenstichting in Bennekom. 
"Jan zou geen wapens gehad hebben 1" Wijselijk spreelc.t 
Uw Edese relatie maar niet over de meer dan een ton aan 
wapens en munitie, die Jan te vervoeren had op de- fiets. 
naar de verzamelplaats, die wèl door hem voorgesteld en 
uitgezocht.was! 
.. Jan is niet meegcweest tot aan de Rijn. maar "slechts" 
tot aan de boerderij". Inderdaad, maar U als Amsterdamse 
redactie kon ook moeilijk weten dat dat een verschil bete
kent van enige tientallen meters!! 
.. Volkomen uit de lucht gegrepen is het verhaal van d� 
beide Duitse patrouillegangers die meegenomen werden.'' 
Bij nadere informatie blijken dat twee Witrussische over
loopers geweest te zijn, maar 't bewijst alleen juist .de 
grote nauwgezetheid ·van Jan zijn relaas: er waren dus 2 
niet-Engelse soldaten bij. Alleen onbekendheid met talen en 
uitmonsteringsdetails deed Jan hen als Duitsers klassificeren. 
Het vuurgevecht dat Jan niet bemerkt zou hebben, lijkt zo 
op het eerste gezicht ook heel ernstig, maar hier heeft Uw 
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critische bron twee crossings door elkaar gehaspeld! Hij is 
in de war met de mislukte crossing van 10 man. de vol
gende nacht, zónder Jan! 
Dan de dropping! .. Ons werd medegedeeld." schrijft U, 
"dat op de aangegeven tijd geen dropping in Ede. heeft 
plaats gevonden." Jammer. voor Uw schoolmeester met het 
rode potlood, maar die dropping was er wê:l, bij Ederveen. 
Ik heb zelf vier personen gesproken, die de smakelijke bij
vulling der containers zelf geproefd hebben! Inderdaad was 
Jan er niet bij, maar wel zijn neef Wim Peele.n, die wèl 
verzetsman in Ede was. Dat is de vrijheid die ik me doel
bewust veroorloofd heb, omdat ik den lezer een tbetrouw ... 
baar en ook votledig beeld wilde geven, van heel deze 
periode in die streek, en ik anders geen dropping had kun
nen beschrijven. Men leze dus voor Jan: W.im, en door 

· deze correctie van 3 letters is "Kameel gezond!'' (een slag .. 
zin, mij verschaft door een lid van de geheime inlichtingen
dienst. die zich de slagzin voor Ederveen niet wist te her· 
innerenl) 
Het meest pijnlijk getroffen heeft me de venijnige uitval 
in het slot, over de mishandeling door S.O. schurken, die 
ook volgens U juist zijn weergegeven, doch "misbruikt om 
fleur aan het boek te geve.n!" 
Leest U, redactie. die passage nog eens over in mijn boek. 
en vraagt U zich dan eens eerlijk af. of die kwalificatie ver" 
diend is. 
Ik heb overal naar beste kunnen getracht alle sensatie en 

, effectbejag te vermijden, en zo ergens, dan_ juist daar! 
Wat zou het inderdaad makkelijk geweest zijn en goed
koop, om met veel pathos een schrijnend realistisch. tranen
verwekkend schilderij hierover op te hangen. Ik heb me 
bepaald tot een eerlijke. zeer nuchtere weergave van het 
sobere mondelinge verJlag van meergenoemde Wim Peelen, 
ook alweer omdat het tijdsbeeld zonder dat niet volledig 
geweest zou zijn. 
U knoopt er de insinuatie aan vast. ,.want Jan was in 
die tijd niet een dc-r hunnen. doch rijdt door officiële Duitse 
papieren gedekt, officiële voedseltransporten." 
Inderdaad heeft de illegaliteit in Ede zich niet bekommerd 
om dit werk. Voor dit gedeelte van J.an "zijn werk. kan 
het dus gé:ên lof voor zichzelf opeisen. Vandaar waar
schijnlijk dat men het tracht neer te halen. Maar voor mij 
staat vast. dat deze periode uit Nederlands oogpunt bezien. 
belangrijker is geweest en heilzamer, dan Jan zijn hulp bij 
de crossing. 
Door deze s;evaarlijke voedseltransporten, waarbij Jan de 
leiding had. heeft hij honderden évacuees. waarom niemand 
zich bekommerde, voor de honger bewaard. Flipje zal het 
trouwens wel uit zijn hart laten zich in die geest te uiten. 
mondeling. tegenover een Renkummer! 
Het zou hem slecht vergaan. Anoniem is dat veel veiliger. 
Vandaar ook de kwasi terloopse opmerking, waaruit hij 
voorzichtigheidshë)lve den lezer zelf maar de conclusie laat 
trekken. 
Flipje zelf heeft niets gezegd hoor! 
In geen periode uit het boek. heeft Jan persoonlijk meer 
gevaar gelopen, dan juist toen. Pas ná de publicatie van 
mijn boek is me dat ten volle duidelijk geworden, door 
mededelingen van anderen, die me verweten, hierin veel te 
sober geweest te zijn. 
Jan was in zijn dagboek heel ·bescheiden en vond alles wat 
hij deed gewoon en vanzelfsprekend. Zo heeft hij met geen 
woord gerept over die keer dat hij op De Keyenberg voor 
't vuurpeleton gezet werd. en slechts als door een wonder 
aan de dood ontsnapte. 
Maar als Jan geen der hunnen was ,.......... hij heeft er zich trou
wens altijd op beroemd nooit Lld van de verzetsbeweging 
geweest te zijn, omdat bij in Ede. althans, teveel achter de 
schermen zag dat hem afstootte ...- in ieder geval. bad de 
verzetsbeweging hem ook in die periode maar al te hard 
nodig, als het op gevaarlijke karweitjes aankwam. 
Of is men vergeten de tientallen jongens die zich graag 
bij Jan zijn aardappelrooiploeg ( .. door Duits; papieren ge
dekt") aansloten, als er razzia's dreigden? 
Of die crossers op eigen houtje, die met de ( .. door Duitse 
papieren gedekte") transporten met Jan het sperrgebied bin ... 
nenreden, om ter hoogte van Dcilnerust in de bossen te 
verdwijnen? 
Of die gewonde Engelse kapitein, die met Jan mee zou 
gaan, maar achter moest blijven alleen omdat hij de kracht 
miste van O.N.O. naar de Rijn te lopen? 
Geachte Redactie, ik heb veel van Uw geduld gevergd, 
maar ik hoop U overtuigd te hebben, dat ieder puntje dat 
in Uw critiek 1bestrcden werd, toch eigenlijk blijkt een be" 
vestiging te meer te zijn. van de historische betrouwbaar" 
heid van mijn boek, als het tenminste niet door krenten" 
wegers. doch door goedwillende nuchtere mensen gelezen 
wordt; dat niemand het recht heeft op grond van de geci
teerde critiek - ' en zeker niet op die toon en die wijze -
de suggestie te wekken, dat ik tuk op copie, geschiedenis 
gemaakt zou hebben; en dat ik er eerlijk naar gestreefd 
heb, wars van alle sensatiezucht en goedkoop effectbejag, 
een betrouwbaar en controleerbaar overzicht te geven van 
de veelbewogen maanden tussen luchtlanding en bevrijding. 
in mijn geboortestreek. zo goed als onder de gegeven om
standigheden mogelijk wa_s. 
Dat daa11bij onwillens EoÛ.ten gemaakt zijn, ...... niemand die 
er meer van overtuigd is dan 

Uw dv. 
G. J. PEELEN . 

Ge vraagt veel van onze plaatsruimte, waarde heer Peelen. 
Doch wij willen U deze niet weigeren omdat ge het recht 
hebt U te verdedigen tegen aanvallen, welke naar Uw 
mening niet gefundeerd zijn. Edoch, naar onze .smaak hebt 
ge daarmede de zaken geen gunstiger aspect kunnen ver
schaffen. 
Zo op het eerste gezicht. ja, dan is men geneigd te zeg-

gen : Ad was wel heel slecht �einformeerd. Hij is afge ... 
gaan op praatjes van een mannetje met een rancuneuse 
geest. een zielige figuur. die een triest spelletje speelt. 
En G. J. P. is zo welwillend om mij de gelegenheid te 
geven achter die zielige figuur weg te kruipen en te zeg
gen: .. Ja, ja. ik ben erin gelopen en mijn informaties zijn 
volkomen onjuist.'' 
Maar zover is het nog niet. En onze indruk van Flipje 
is een andere dan G. J. P. wil doen vestigen. En boven" 
dien was ons artikel niet gefundeerd op gegevens van 
Flipje alleen. W,e betreuren het, dat G. ). P. zich laat 
verleiden ,tot kwalificaties als bij zich hier ten aanzien van 
Flipje permiteert. Daarmede dient hij zijn zaak allerminst. 
Dit spelletje h�eft veel van het wippen in een speeltuin, 
waarbij men zichzelf alleen omhoog kan werken door de 
tegenpartij omlaag te drukken. Zulks lust ,ons niet. De 
schrijver bedenke. dat men in dit geval zelf enigszins in de 
lucht komt te hangen. 
Wij zien de betekenis er van iets anders. Men kan bij 
het wippen het eigen gewicht en dát van de tegenpartij 
afwegen. Welnu, wij willen wel als tegenwicht op uw wip 
fungeren. Daar gaan we dan. 
Ge hebt. om uw .Peweringen te staven, contact gezocht met 
den Engelsen majoor van de crossing, den hoofdpersoon 
( uw broer), ooggetuigen en betrouwfbare insiders uit Ede 
en Renkum. in en buiten de B.S. 
Goed, daar zit ge dan met deze men.sen aan de ene zijde 
van de wip en ge moogt er mijnentwege ook de heren M. 
en v. R. n'og opzetten. En nu denkt ge op het andere einde 
van de plank alleen Flipje en Ad te zien verschijnen. Daar 
zitten tot Uw schrik ook Bill en Barend {het tweeman
schap. dat de Verzetsbeweging Ede leidde) Jo en Maar
ten, die een belangrijk aandeel hadden in de crossing. 
En nu zullen we zien of. wat het zwaarst is ook het zwaarst 
weegt. Deze mensen waren het, G. J. P., die de crossing 
organiseerden. Naar hun gege_vens hebt ge niet gevraagd. 
't Is dan ook de vraag of ze de verlangde gegevens voor 
dit doel beschikbaar zouden hebben gesteld. Nu er onjuist
heden rechtgezet .moeten worden, stelden we ons de gege· 
vens gaarne ter beschikking en daarop basseren wij ons 
verweer. 
Ge behandelt enkele van onze bezwaren, die van enig ge ... 
wicht fonden zijn en wilt die weerleggen. 
.. Nol ih 't Bos" bleef tot eind Febr. 1915 door de Duit
sers bezet, zegt ge. Welnu, een week aan de crossing 
voorafgaande werd het Hotel en de omgeving regelmatig 
op verzm·k van Bill uit Ede dçor de geallieerden onder 
artillerievû-ur gehouden, zodat zich daar geen Duitser meer 
ophield. yan · 15 Oct. af was het verlaten. Bill constateer
de dit ook persoonlijk op de dag voor de crossing (21 Oct.). 
Dat was een onderdeel van het plan. 
We spraken wijzelijk niet over de wapens, die Jan ver
voeren moest, zegt G. J. P. Inderdaad, dat was verstan
dig. Men kan soms te goedwillend zijn. Maar het kan als" 
nog, De schrijver vertelde n.l .• dat Jan twintig ritten maakt 
met de transportfiets om wapens voor de }!\.irborns naar de 
verzamelplaats te brengen. In een keer vervoert hij 20 
snelvuurgeweren en hij bemerkt. dat er 400 handgranaten 
in een mudzak gaan. G. J. P. spreekt dan ook van meer 
dan een ton aan wapens en munitie. Als we aannemen, dat 
Jan tien maal met geweren en tien maal met munitie en 
handgranaten reed, dan. zouden er dus zeker 200 vuur· 
wapenen geweest zijn. Wat was de werkelijkheid. Men had 
in Ede met moeite 16 geweren en. 22 stens bi]eengebracbt 
en (lach niet, lezer) zegge en schrijve 34 handgranaten. Nu 
is het natuurlijk .!]jOgelijk met 34 handgranaten en een mud
zak uit te rekene«'. dat er 400 in moeten gaan. 
Maar dat kan G. J. P. toch niet bedoeld hebben. Het is 
vanzelfsprekend, dat de Staf op "Nol in 't Bos.·· die er 
niet meer is, met blindheid geslagen werd. Daarom behoe� 
ven wij het echter niet te zijn. Heus, wij weten het naar 
waarde te schatten als een jongen als Jan, zo plotseling 
ervoor geplaatst. prestaties levert als hij deed. Maar we 



behoeven ze niet door een vergrootglas te zien. Die schit:t.
oefeningen viln den Engelsen majoor en Jan met• geluid
loze pistool en sten zijn volkomen fantasie. Er was in het 
hele district een geluidloze sten en deze bevond zich bij 
BiJl thuis. Maar het ding maakte toch nog zoveel lawaai, 
dat Bill er bij een oefening zelf van geschrokken was. D.e 
geluidloosheid is hier alleen vereist om de dwaasheid van 
dergelijke oefeningen op een dergelijke plaats en op zulk 
een ogenblik te camoufleren. 
En nu wij het toch over de wapens hebben meteen maar even 
de dropping afgehandeld. Wij hebben niet. ontkend, dat èr 
bij Ederveen gedropped is. Maar, waarde G. J. P., die 
dropping geschiedde pas veel later. Als ge er belang in stelt 
willen we U de juiste datum op een heel ander tijdstip 
ook wel noemen. Het was op 1.0 Nov. Ge hebt U hier enige 
vrijheid veroorloofd. 
Ge wekt de indruk. dat het in Februari was en door Jan 
dingen te laten beleven, die in werkelijkheid door zijn neef. 
wel aangeslotea, bij de verzetsbeweging, verricht werden. 
Kijk, dat zou niet erg zijn, wanneer dit boek een. minder 
persoonlijk kar;kter droeg, dan ge het hebt gegeven. Nu 
plukt ge uit de stralenkrans van een ander om Jan's 
hoofd ermee te sieren. Dat is iets anders dan een correctie 
van drie letters. 
G. J. P. erkent, dat Jan niet mee geweest is tot de Rijn, 
doch slechts tot de boerderij. Maar hij voegt eraan toe, dat 
wij dat alleen belangrijk vonden omdat dit slechts een 
verschil van enkele tientallen meters betekent. Als we de 
stafkaart in het boek goed geraadpleegd hebben, dag. moe
ten het er. voorzichtig geschat, toch wel · enkele honderden 
zijn. Het grote bezwaar gaat hier tegen het opeisen van 
alle eer voor Jan. De Airborns komen er maar schameltjes 
af in Peelen's boek. In werkelijk.heid was het zo, dat ze bij 
een niilitaire tocht als van de boerderij naar de rivier zelf 
verkenden, zelf de leiding en de verantwoordelijkheid namen. 
De Duitse patrouillegangers zijn nu wit-Russen in Duitse 
dienst geworden. Alleen onbekendheid met taal en uitmon
stering deed Jan hen als Duitsers verslijten. Om deze op
merking hebben de insiders bij:onder veel schik gehad. Want 
de:e Russen :ijn nooit in Duitse die�st geweest en droe
gen burgerkleren, ze waren bovendien al lang onder de 
hoede van de Edese verzetsbeweging. 
Ge ontkent het vuurgevecht en beweert, dat dit bij de 
mislukte crossing in de volgende nacht. Zonder Jan, gel>eur.
de. Uit een nauwkeurig verslag van de tocht van de hand 
van Maarten, die meeging naar de overkant, blijkt dit 
echter :zonneklaar. En die mislukte crossing. waarde G. J. P. 
was niet de volgenfle nacht, doch op

. 
18 �.

ov. en· daaraan 
namen plm. 90 mah deel. De dropprng b11 Ederveen ge
schiedde om deze crossing mogelijk te maken. 
De passage over de mishandelingen door S.D ... schurken op 
de "Wormshoevc" is volkomen bezijden de waarheid en 
wij kunnen daarin niet anders dan een misbruik zien. En dit 
werd ook in ons eerste commentaar duidelijk naar voren 
gebracht. 

' 

Het schrijnende zit hier in de tegen.stelling tussen de hou
ding van Jan en het gebeurde daar. Want ,..... en dit is heel 
belangrijk. Peelen grondt het laatste deel van Jan's werk 
op de officiële dagrapporten dienaangaande. En als wij 
die nagaan 1 dan komen er voor ons nog veel meer vraag
tekens in dit boek te staan en vragen wij ons af of G. J. 
P. het inderdaad kan verantwoorden als hij over deze periode 
als over een uit Nederlan"ds oogpunt zo belangrijke en heil
zame tijd spreekt. Noemt men dat de Duitsers officiële 

papieren ontfutselen als men officieel voor de NSDAP rijdt? 
M<,.n fourageerde de "Marienhof" en zag daarnaast ook 
kans veel andere dingen te doen. Doch G. J. P. za 1 ook 

wel weten, dat de verzetsorganisaties, waartoe hijzelf toch 

ook wil gerekend worden. den Mof e)ke hulp weigerden, 

ook al dreef men zichzelf daarmee in de e.Jlende. Anders 

kan bij de Spoorwegstaking ook wel veroordelen. En �als

dit alles niet voldoende mocht zijn, heeft dan het feit, dat 
in de:c rapporten melding wordt gemaakt van het feit. dat 
dc:e zeirde dienst. van welke vervoerdienst Jan commandant 
werd bij de registratie van mannen op 23 Oct.. schrijf
machines an ander registrat'iematcriaal voor de Moffen ver

voerde? 
Dat de: verzetsbeweging ook toen van Jan's diensten ge
bruik maakte, is niet juist. Dat er "crossers op eigen houtje" 
met hem meegingen en jongens aan razzia's trachtten te ont
komen. door zich bij hem aan te- sluiten ging niet van de 
ver:et.sbeweging uit. Eenmaal is er sprake geweest van het 
laten meerijden van een Eng. officier (geen kapitein doch een 
brigadier). Doch er ligt nog wel enig verschil tussen het 
voor dit doel gebruik maken van een Duitse dienst of zelf 
in Duitse dienst te rijden, al doet men dan misschien ook 
maar voor 10 pCt werkelijk dienst voor de Duitsers. 

Het spijt ons. mijnheer Peelen. doch wij misten in Uw hoek 
de beschrijving van de ware verzetsgeest. En terneer spUt 
ons dit, waar ons uit Uw weerwoord bleek, dat ge toch :::c lf 
in de afgelopen jaren mee in onze rijen gestaan hebt. .\11. 

• 

De redactie had het voorrecht enkele inlichtingen 
te krijgen ter oriëntering over het verzet in Ne
derlands-Indië. Bij velen in Nederland leeft de 
gedachte, dat in Nederlands-Indië geen verzet ge
pleegd is tegen de Jappen. Dat is beslist onjuist. 
Zo zijft b.v. voor Java reeds 1400 gevallen ille
gale werkers geregistreerd. Er zullen er vermoe
delijk nog meer zijn, maar de moeilijkheden op 
Java maken registratie buiten het gebied, dat on
der controle staat van de Nederlands-Indische re
gering, onmogelijk. 
Dat is dus een zeer groot aantal en de lezer zal 
er· wel benieuwd naar zijn in welk opzicht er dan 
verzet in Indië gepleegd is, en wie dat verzet 
pleegde. 
Dat waren Nederlanders binnen en buiten de con
centratiekampen, Javanen en vooral Ambonnezen 
en Menadonezen. Verder waren dat Amerikanen 
en Australiërs, die in Indië achtergebleven waren 
en verder mag niet vergeten worden het verzet 
van de Chinezen. 
Reeds zeer spoedig na de. inval ontstond er een 
sociale organisatie, die in Batavia onder leiding 
stond van Dr. Kramer en op de factorij onder lei
ding van P. Colijn. Zoals bekend werden vrouwen 
en kinderen, gescheiden van hun mannen, ge
ïnterneerd. In de .kampen van deze vrouwen was 
groot gebrek aan voedsel en geld, en de organisa
tie was er vooral op uit, hierin langs geheime we
gen te voorzien. De Nederlanders, die buiten de 
kampen in deze organisatie zaten, beschikten van
zelf sprekend over echte of valse "Ausweise", al
daar "Pendafteran" genoemd. 
Deze organisatie stond in nauw contact met de 
militaire organisatie, die op het oog had, alk 
oud-militairen in verband te houden. Hierin zaten 
ook veel Ambonnezen en Menadoq.ezen. Deze heb
ben overigens in alle verzetsorganisaties een bui
tengewoon belangrijke rol gespeeld en het is goed, 
dat het Nederlandse volk eens gaat bedenken, 
wat het met name aan deze trouwe medeburgers 
in ons gemenebest te danken heeft. Dit geldt na
tuurlijk voor allerlei groepen Indiërs, maar het 
is toch opvallend, dat deze twee groepen steeds 
weer speciaal genoemd worden. 
Van de vele personen, die in deze militaire or-

• ganisatie een leidende rol speelden, noemen we 
Kapitein de Lange in Bandoeng en den Heer Wer
ning, hoofd van een geheime zender in Buiten
zorg.
De militaire organisatie stond in nauw contact
met de Chinese verzetsorganisatie, die in recht
streekse verbinding stond roet Ts jang Kai Tsjek.

Zeer belangrijk waren de querillatroepen in de. 
bergen. Gewapende Hollanders, inlanders, Austra
liërs en Amerikanen hadden zich in groepen in
de bergen teruggetrokken, teneinde van dienst te
zijn bij de herovering van Indië, die men binnen 
zes maanden verwachtte. Verschrikkelijk is het 
lijden geweest, waaraan die mensen in de drie en 
een half �aar, waartoe die 6 maanden zijn uit
gegroeid, hebben blootgestaan Er ontstond na
tuurlijk op de duur gebrek aan alles en er is niet
veel verbeelding voor nodig om ons voor te stel
len, hoe de hygiënische toestand en de voedsel
toestand bij deze troepen na jaren was. 
Hun actieve werk bestond in sabotage, vooral op
treintransporten, uitvallep op J apansche stellin
gen en spionnage in de "Kempetai", de Japanse 
S.D.
Vermelding verdieneIJ uitvallen op de Japanse 
stellingen te Poed jang, Babo en Blitar. Om een 
voorbeeld te noemen van de wreedheden der Ja
panners vermelden we, dat bij een dezer uitval
len 60 Australiërs gevangen genomen werden, die
door de J ap�nners in manden in zee verdronken. 
werden. 

• 

Tenslotte mag '!1iet onvermeld blijven de organi
sa-tie van het verzet in de concentratiekampen.

Men verzamelde daar wapens en men had er soms 
zelfs zenders in gebruik. Deze organisaties be
reidden zich vooral voor op een werkzaam aan
deel bij de bevrijding. 
D� Indiers en vooral. de Ambonnezen en Menado
nezen hebben ook na de bevrijding nog belangrijk 
werk kunnen doen in het beschermen van con
centratiekampen en interneringska.rnpen tegen de 
extremisten. Ook voerden zij voedsel aan voor de
ze kampen. 
Wij hopen, dat deze, zij het nog zeer summiere 
gegevens over het 'verze"t in Indië, zullen bijdragen 
om een leemte in de kennis van zaken in Neder
land, betreffende Indië in de bezettingstijd te vul
len. 
In verband met het grote aantal verzetsslachtof
fers is in Indië een soort zusterorganisatie van de 
Stichting 1940-'45 opgericht, de F.I.W.I., de 
Federatie van ex-Illegale Werkers in Indië. Ter
zelfdertijd is in Nederl11nd door .gerepatrieerden 
de Bond Indisch Verzet opgericht. Deze laatste is 
thans als een zelfstandige afdeling in de F.I.W.I. 
opgenomen. 

Waarom doen de KP-ers 

daar niets aan? 

* 

H. v. R. 

Mijn 5-jarige zoon leeft momenteel in de periode, waarin 
hij lichamelijke krachten tegen elkaar afweegt. Bij het 
zien van �en vriendje, vraagt hij zich af: ,.of ie hem 
hebben kan" en in twijfelgevallen probeert ie met een 
robbertje vechten aan de weet te komen, of hij nu wel 
.. sterker" is. 
ln gevallen, die hij zelf niet langs proef-ondervindelijke 
weg kan uitvinden. moet pappie uitkomst brengeq en 
antwoord geven. op vragen als: 
.. Is een Tommie sterker dan een Canadees?" 
.. Is e:en Mof sterker dan een Tomrnie?" 
.. Is een KP-er sterker dan een Mof?" 
Onlangs bezocht ik met hem een Katholieke kerk. Zijn 
oog werd getroffen door een van de Kruiswegstaties. 
voorstellende: de val van Christus onder het Kruis. 
Op die muurschildering komt een Romeins soldaat voor, 
in malknkolder. die met een geselroede slaat naar de 
liggende Christusfi9uur. Op de vraag van zoonlief: 
"Waarom slaat die man met die ijzeren jas aan?" wist 
ik niet anders te antwoorden dan: 
"Hij is boos. omdat Onze Lieve Heer niet gauw genoeg 
opstaat''. 
Even keek hij donker voor zich heen en flapte er toen 
uit: 
.. Waarom doen de KP-ers daar niets aan?" 
'k Heb 'm een zoen gegeven en gezegd. dat ie een 
fijne kerel was. Misschien overdreven, maar...... bloed 
kruipt nu eenmaal. waar het niet gaan kan. 

JOOP 



• 

Door een abllls van de Redactie Is van dit. In 
No, 44 van "De Zwerver" geplaat•te artikel, 
een belangrijk &tuk weggevallen. Het utikd 
wordt thans In zijn geheel, mau zonder het 
;ommentau der Redactie Luplaatst. 

Het Is niet omdat Iemand zijn houding In bezettingstijd tracht 
goed te praten. dat doen alle Nederlande<S op het ogenblik. 
de N.S.B,-ers lncluf•, dat we de vinger willen leggen op 
een publ!catle uit de laatste tijd. Iedereen tracht zijn positie 
,o sterk mogelijk te maken en daarom doet mM een beroep 
op de verzetsgeest t�t voor het Internationale Tribunaal te 
Neurenberg toe. · · _ 
Dat Is dus niets ongewoons. 
Maar het Is omdat ons verietsmotlef wordt aangetast, omdat 
men In bet goedpraten van eigen atandpunt, de handel wij•�, 
van de anderen "onnozel. dom, tot op het misdadige af" 
noemt. 
We doelen bier op een publicatie van het dagblad "De 
Standaard", dat zijn houding In de bezettingsjaren tracht te 
verdedigen In een brochure van 16 pagina's en die aan alle 
oud ... abonné • s werd toegezonden. 
Hierin le,en we op bi%. 10, 

"Het feit van de bezetting alleen maakte on• volk na 
de formele capitulatie van den opperbevelhebber. die 
door H.M. de Koningin met de hoogste staatkundige 
volmachten was toegerust, naar ons Inzicht met ge
rechtigd allerlei veriet en sabotage te plegen.. Berst 
toen. !n strijd met alle beloften en met alle voorschrif
ten van het landoorlogsreglement, die ten doel hadden 
de bevolking van bezet gebied te beschermen tegen 
ongerechtigheid van den bezetter. een terreur op ons 
volk werd uitgeoefend, zonder weerga, was verzd niet 
alleen geoorloofd.. maar plicht. Daarna kwam de wijzi ... 
ging In de mllitaire toestand door de op 6 Juni 19-H 
aangevangen Invasie, dte alle krachten tot verzet opriep 
tot medewerking aan onze bevrijding, 
Daarenboven, de. sabotage - men vergete dit nfet _.,, 
richtte zich In de eerste jaren voornamelijk op vernieti
ging van voedsel e.d. Het ging Immers toch naar Duits
land, Deze handelswijze was onno,el en dom, op het 
misdadige al", 

OPPORTUNISME, 

We zullen ons met verbazing afvragen, hoe mensen, die 
principieel willen denken en dle een brochure schrijven om 
hun houding tijdens de oorlog principieel te verdedigen. deze 
dingen kunnen nee.uchrijve.n. Het betekent dit. dat als we 
binnen afzienbare tijd weer eens bezet gebied worden, en 
deze mensen een leidende rol zouden vervullen. ze het op
nieuw verkeerd zouden doen. Het standpunt dat hier wordt 
verkondigd is zuiver opportunisme: eerst dan handelen als de. 
doelmatigheid blijkt, 
In de oorlog Is gebleken, hoe ontzettend veel van deze men· 
sen er zijn geweest. Ook in de christelijke levenskring. Het 
ging om het redden wat te redden was, Men zag den bezet
ter als overheid, die men had te gehoorzamen en waartegen 
geen ver.zet geoorloofd was. Eerst toen bleek. dat deze be
r;etter het oorlogsrecht met voeten trad. en dat constateerde 
men in het algemeen eerst in 1944, en toen de invasie kwam, 
werd verzet plicht. 
Voordien was het duo dom onnozel. dom en op het mlsda· 
dige af. Het standpunt van de September-artlsten. 
Gelukkig hebben de mensen van het verzet het anders ge ... 
zien, Op dit punt herinneren we ons het moedige principiële 
artikel van Prof. Mr. V. H. Rutgers over het karakter van 
het oorlogsrecht. Het landoorlogsreglemen4 zo was zijn be
toog, bindt niet de onderdanen van het bezette gebied, docb 
de bezettende macht, die zich bij de uitoefening van de be
zetting gebonden zal weten a.Jn de n.v. beperkingen, en dan 
volgens de bekende artikelen. 
Dat wil dus dit zeggen, dat verzet te ellen tijde gerechtigd is, 
evengoed als we het recht van Ïnaatregelen daartegen van 
de zijde van den vijand moeten erkennen. Handhaving van 
rust en orde iegt hem dat op. Het landoorlogsreglement 
gaat daar trouwens ook van uit als het spreekt van den 
.,vijand", die het l�nd heelt b«et. 
Bezetting maakt een oorlog niet ten einde. zelfs capitulatie 
van het leger doet dat niet. Wij blijven in oorlog en staan 
tegenover den vijand. \V"elnu. een vijand ls geen overheid 
e,n dat bepaalde onze houding. Een vijand moet benadeeld 
worden, waar mogelijk, sabotage tegenovir hem is plicht, 
werken voor hem is) plichtsverzaking en ongeoorloofd. In 
volle oorlogstijd en in gevechtshouding spreekt het sterker·: 
dan schiet je hem dood. 
Trouwens. zelfs vanuit het standpunt van "De Standaard'\ 
dat we niet aanvaarden, moet geconstateerd worden. dat hij 
vier jaar te laat was met zijn "verzet". 
Immers, was de verradèrlijke overval van 10 Mei 1910, zon· 
der voorafgaande oorlogsverklaring. al niet een flagrante 
schending van het oorlogsrecht! Indien "De Standaard" op 
,ljn standpunt prlnclpleel had willen •iJn. zou hij vanaf dat 
moment de verzetshouding In hebben moeten nemen. Onder 
leiding van Dr. Colijn heeft men dat ook inderdaad gepoogd, 
doch na de loslating van dezen hoofdredacteur en de aan
vaarding van Max Blokzijl als dwarskijker, was men totaal 
van dat chapiter af. In het begin van de bezetting was er 
reeds veel meer, dat in directe strijd was met het land
oorlogsreglement. Wij denken aan de Jodenmaatregelen, aan 
de opgelegde boeten en zoveel andere dingen meer. Om deze 
redenen ook was toen reeds sabotage en verzet tegenover 
den vijand plicht, Niet in de latere Jaren en niet na Sep• 
tember 1914, doch vanmeetal. Niet om de doelmatigheid, doch 
om principe. 

"De Standaard" had dit trouwe,u kuanen weten, 11ls bij 
geluisterd had naar het woord van onze wettige souvereine. 
H.M. de Koningin, die reeds In 1910 tot veriet opriep. 
Dan had hij niet tot In 1914 de Duitsen als wettl9i\' overheid 
verdedigd en dan zou hij Illegaal werk nooit "spelen met 
vuur" hebben genoemd. 

NIET OP DE HOOGTE. 

Blijkens de laatste alinea van het gewraakte citaat blijkt de 
schrijver van de Standaard-brochure ook niet met het verzet 
op de hoogte te zijn, .. In de eerste Jaren beotond het verrel 
in ,hooldiaak In het vernietigen van levensmiddelen" iegt hij. 
Wat een illusie. J ulst In de eerste Jaren gebeurde dat niet. 
Die jaren hebben we benut voor' de oproep tot principieel 
verzet. Toen heeft de versterking van de geestkracht van on.Si 
volk plaats gehad en daarop groeide geleidelijk aan on• ver
•etswerk van L.O., LKP .. .. Trouw", Schoolverzet, enz. 
De 1chrijver ,egt wel niet, dat dit onnoiel en dom waa, 
maar dit was tocb het door bem als ongeoorloold gequal!ll
ce�rde veuet. Toen waren de eerste 18 doden reedt gevallen 
en de 72 reeds gefusilleerd. De Indische gijielaars zaten al 
maanden, die van de A.R. partij eveneens. Schouten wu al 
ten tweede male In de gevangen!• en het Vaderlandse Co
mito! (In wording) al gegrepen. Toen was er al: het -venet 
tegen de jodenmaatregelen, :et venet van de A.R.-partij. het 
veriet tegen de gel!j kochakel!ng van de vair.bonden. de attl• 
kelen van Prof. Schilder in .. De Reformatie... het verzet 
van de scholen. de eerste getuigenissen van de Bisschoppen. 
..Vrij Nederland" draaide, het viel alles In de eerste Jaren, 
Het andere was er niet. dit wel. dus dit noemt •. De Stand
aard" onnoiel. dom. op het ml•dadige af. 
Hee blijkt maar al te dull!elljk. dat "De Standaard In het 
geheel niet heeft begrepen, wat er woelde en werkte achter 
de verzetshouding van onze mensen, omdat ht} zelf opportu ... 
nistisch en niet principieel handelde. 

ONS VERZETSMOTIEP. 

Er Js een ding, dat erger is fn heel deze argumentatie van 
.. De Standaard", Dat Is. dat men het karakter van de oor• 
log en daarmede het verzetsmotfef nu nog niet begrijpt. De. 
oorlog van 1910 was geen militaire botsing zoals In 1914-
1918. Achte( de Duiue legers aan rolde de Ideologie van het 
Nat. Socialisme. over ons land en op de dag van de capitu
latie, 11 · Mei 1910, begon in Nederland de gelijkschakeling. 
Het zij ons vergeven, dat we dit van meetaf niet zagen. en ... 
kele uitzonderingen daarge1aten. Maar toch was het zo. 
Dit Nat. Socialisme, dat met de kracht van de Duitse wape• 
nen werd gevestigd. wa.S duivels in heel zijn opzet. 
De "terreur zonder weerga'" was niet alleen. zoals "De 
Standaard" suggereert, een gevolg van' het overtreden van 
het landoorlogsregement. doch het was tevens goddeloos 
systeem. Jodenvervolging. rechtsverkrachting, agressie zonder 
oorlogsverklaring, mishandelfng en concentratfe·kampen wa
ren er de consequenties van. 
Toen het kwam behoefden we ons niet te verbazen. We wis· 
te;i het. Daarom was elke medewerking aan de Duit.se dienst 
medewerking aan dFn duivel en daarom moest het "neen" 
over de gehele linie weerklinken. 
Het is daarom. dat wij een blad als "De. Standaard" zo 
graag principieel zouden hebben willen zien, om te weigeren 
alles wat naar het nat. socialisme. zweemde. Dan was hij ver
dwenen. Men kan nu wel heel vroom zeggen, dat men veel 
niet opnam, doch men schame. zich over wat wd werd opge
nomen. 01 herinnert men zich op 31 December 1912 het oude,, 
Jaarsartikel van Dr. Seyss lnquart niet meer met het duivelse 
slot: .,Hem ( den Pührer) Is alles gegeven, den Führer hei!!" 
Het stond in "Oe Standaard" op de voorpagina. Ons ver
zetsmotief was, dat wij niet stonden tegenover Duitsland, 
doch tegenover het Nat. Socialistisch beginsel van de ;otali
taire staat, Zoals we nu het communisme afwijzen. zo wezen 
we destijds als anti-christelijk' het Nat. Socialisme af, Wij 
weigerden alles! Dat "De Standaard'' dit nu nog niet ziet, 
dat is erg. Dat wil zeggen. dat zij bij een eventuele volgende 
gelegenheid nog eens zou trachten een "reddingspoging"' te 
doen. We hebben daaraan geen behoefte. Wat we behoeven 
Is een houding. die door principe en niet door opportunisme 
wordt bepaald. 
Deze krant wil nu terugkeeren. Het kan omdat geen enkele 
wetsbepaling In Nederland het verbiedt. Doch we houden 
ons hart vast als dit de lijn wordt, waarin straks ons volk 
polit:ek zal worden opgevoed. Wij hopen echter, dat de 
vroege.re �bonné's dit opportunisme zullen voorkomen. 

Barendrecht. B. VAN RULLER . 
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CJ: EDENKTEKEN 

GESNEUVELDE 

STOOTTROEPERS 

Maanden geleden kwam bij enige jon
gens van de Stoottroepen de idee naar 
voren, dat het toch goed en noodzake
·lijk zou zijn ergens een plaats te heb
ben, waar zij blijvend hun· gesneuvel
de makkers zouden kllnnen gedenken.
�iet echter het gedenken alleen zou
de hoofdzaak moeten worden. Dit ge
denkteken zou tevens het Nederlandse
volk moeten tonen, wat de "soldaten
van ·het eerste uur", na een nooit ge
kende en hopelijk ook nooit meer mee
te maken bezettingstijd, voor God, Ko
ningin en Vaderland gedaan hadden
en op welke wijze zij tot het laatste
toe hun plicht hadden vervuld.
Toen de idee vastere vormen had aan
genomen, bleek al spoedig, in welk een
behoefte een dergelijk monument zou
voorzien. Dit is weer overduidelijk en
prachtig gebleken op de eerste her
denkingsdag, die Zondag 13 Oct. j.1. te
Leeuwen-Beneden werd gehouden.
Bij het verder overwegen van dit plan
kwamen natuurlijk diverse moeilijkhe
den naar voren, waarbij ook gevoels
argumenten een rol speelden. Maar
steeds· bleef het uitgangspunt: Het op
richten op een bepaalde plaats van
een gedenkteken voor alle gesneuvelde
Stoottroepers, die · als vrijwilligers
dienst namen.
De keuze van dé plaats, waar het mo
nument (dat de vorm van een kapel
krijgt) zou komen - in de kloostertuin
der Zusters te Leeuwen - gaf geen
moeilijkheden. Er zal zeker niemand
zijn, die een plaais kan bedenken, waar
een dergelijk monument beter tot zijn
recht zou komen dan hier. Hierbij die
ne men te bedenken, dat de tuin van
het klooster gelegen is aan een nieuw
gepro jecteerde rijksweg, zodat dus hel
front van de kapel aan deze weg komt.
De besprekingen met den Pastoor, de
Moeder-Overste en den Burgemeester
ter plaatse voerden dan ook tot voJlè
dige overeenstemming en algehele me
dewerking.
Intussen is ook begonnen met de in
zameling van gelden voor deze kapel.
Er is veel geld voor nodig. Omtrent de
stand van zaken zal eerlang weer in
dit blad worden geschreven, evenals
spoedig d� ruwe begroting, samenstel
ling van het comité enz. zullen volgen.
De architect zal de heer Grips uit
Vught zijn.
De kapel zàl en moèt er komen. Helpt
dus allen en vormt, ieder in eigen
plaats, kleine werkcomité's. Geef dit
op aan onze administratieve man Leo
van Druenen, .,De Hut", Lieshout en
stort alle gelden, met vermelding 'vau
"voor de kapel Leeuwen" spoedig op
giro no. 270897 van onzen "centen
man" A. Jenke�, Van Spaenstr. 5, Nij
megen.
Zet al Uw mensen en U zelf aan het
werk, bedenkt, waarom en waarvo,Jr
het geschiedt en "het sal waerachtig
wel gaen".

SJEF DE GROOT. 

•



HENDRJK :ERNST DE HAAN 
(Lange Henk) 

Geb. 4 .Mei 1920 te Batavia N.O -'1ndit 

In 1938 kwam de familie de Haan met ver
lof uit Nederlands Oost-Indië in Neder
land. Toen zij in 1939 scheep gingen, bleef 
Henk in Nederland achter om zijn studies 
te voltooien. Hij maakte de oorlog Mei 
1940 mee. Verbetenheid lag op 1ijn gezicht, 
toen hij hoorde van de capitulatie. 
Spoedig volgde toen de overval en onder
gang van Indië, zijn geboorteland. Hij stu
deerde in die tijd nog wel, maar zijn hart 
was er niet bij. 
Bij de studentenrazzia's in Febr. 1948 de1ok 
Henk onder bij zijn oom in Loppersum, waar 
hij al spoedig in contact kwam met Harm 
Molenkamp. Toen zijn verblijf bij zijn oom 

niet meer voldoende veiligheid bood, kwam 
hij bij de ouders van Harm in huis. 

- Aanvankelijk nog studerend, gaf hij al
gauw zijn krachten aan · het plaatselijk ver•
zet. . . . en gewaardeerde krachten. Rustig,
fors, krachtig ging hij zijn weg. Menig 
plan, door hem ontworpen, bleek uitvoer
baar te zijn. Menige moffenknecht, politie
agent en bewaker moesten hun vuile ju�as
handjes opsteken, wanneer Henk, het liefst 
vooraan, een gemeentehuis of distributie
kantoor binnenstapte. 
Zijn geliefde wapen was een ouderwetse
koevoet; geen deur, geen raam en geen 
kluis, bleken dan bestand tegen zijn grote 
kracht. Met recht werd hij genoemd: ,,De 

stoottroeper der Groninger KP". En wan
neer zijn meisje, Beppie, hem er aan her
innerde, dat zijn leven voortdurend in ge
vaar was, dan was zijn rustig bescheid: 
"Beppie, ik moet dit doen, het is mijn 
plicht, ook tegenover mijn ouders!"
Toen kwam 21 Juli 1944. Na een geslaag
de overval op het distributiekantoor te
Slochteren, werd Henk het slachtoffer van
verkeerd geïnterpreteerde plichtsbetrach
ting van Nederlandse am!Jtenaren. Met een
gedeelte van de buit vertrok hij naar zijn
onderduikbasis te Eenum. Bij hem waren
Jan Lever en Kees Roeters. Een haH uur
later stopte plotseling een auto van. de SD
voor het huis van Molenkamp; de JOnl?ena
doken weg in een bos je in de tuin. Dezr
bood echter te weinig dekking en ze wer
den ontdekt. Dao volgde: vuurgevecht; pis
tolen leeg, vluchten. Automatisch vuur van 

de SD achterhaalt hen. Hendrik Ernst de
Haan en Jan Lever vallen neer. Hun bloed
kleurt het wuivende riet van de Groninger
sloten.
Twee jonge kerels vol idealen, vol vrij
heidszin, vol gloeiende ijver voor Vader
land en Volk sterven aan de rand van een
poldersloot, als honden neergeschoten. Kees
wordt gearresteerd, hij sterft later in een
Duits kamp.
Geliefden gingen en treurenden bleven
achter, doch niet als degenen, die treuren
en geen hoop hebben. Dit geldt ook voor
jou, Beppie, die hoop moet ook jouw �e�d
verzachten. Henk, broeder, vriçnd, wem1g
waren je woorden, maar in je daden zullen
wij ons voorbeeld zien en dóórzètten.

H.B. 

HARM MOLENKAMP 
(Anne) 

Geb: 29 Januari 1921 te Zeerijp, Gr. 

Het is niet zo ·eenvoudig om in dit kort bestek 
weer te geven datgene, wat Harm Mo.lenkamp 
dreef tot het v�rzet. 
Was het zijn rechtsgevoel dat hem dreef? Was 
het zijn overtuigd Christen zijn? Ik geloof van 
beide. 
In de Meidagen van 1943,was het Harm, die niet 
stil kon blijven zitten, doch door een contact in 
de stad Groningen al spoedig de leiding had van 

een uitgebreide, eerst plaatselijke verzetsafdeling. 
Er werden kranten rondgebracht, stencils met 
nieuws verspreid, bonkaarten bezorgd enz. 
Al spoedig bleek het dorp Eenum (Gr.}, waar 
Harm woonde, te klein te zijn voor zijn jonge, 
bruisende activiteit. Wie heeft den Groninger 
LO- en KP-Harm niet gekend? Waar je ook kwam 

overal ontdekte je Harm of zijn werk. Zijn op
geruimde lach, 'zijn jeugdige vrolijkheid werkten 

aanstekelijk voor hen, die wel eens in de put za-
ten. • 
Toen .... 31 Januari 1944; overval van de S.D. 
op zijn ouderlijk huis. Harm en de anderen (Klaas, 
Griet, Otto, Karel en Lange Henk } het veld in. 
Niemand werd gegrepen. Alleen Harms vader 
werd meegenomen. Gelukkig kwam deze veertien 

dagen later weer vrij, na zware verhoren en mis
handelingen. Hij had niets verteld. Het ergste was 
toen voor Harm, dat de S.D. z�jn verloofde Alie 
arresteerde en naar Vught bracht. Wat een zor
gen heeft Harm toen gehad. Wat haastte hij zich • 
om in Vught contact te zoeken en het duurde maar 
hçel kort of Harm had df:: verbinding gelegd tot 
in het kamp. 
Persoonlijk heeft schrijver dezes de ervaring hoe 
een grote steun Mevrouw Temminga hierin is ge
weest. Toch liet Harm zijn ander werk niet los. 
Integendeel; steeds meer begon hij zich te ont
plooien als een LO-er van formaat. Thuis kon 
Harm niet meer komen dan met levensgevaar. 
Eén keer is hij nog in zijn ouderlijk huis gewee5t. 
Bij het afscheid gaf zijn moeder hem dit mee: 

,,Waartoe die bange zorgen; 
Wie toch bestuurt ons lot? 
Moet gij Uw ziel zo plagen? 
Hebt gij geen trouwen God? 
Want morgen, ook morgen, 
Zal Hij weer zorgen." 

Het was Harm die zei: ,,Nu Moeke, tot de vrede 
en anders .... bij Jezus!" 
Het is nu toch heerlijk vo·or Pa en Moeke Mo
lenkamp om met deze vaste afspraak van hun eni
gen jongen het leven in te gaan. 
30 September 1944 werd Harm gegrepen. De 
Grüne Polizei hield een uitgebreide klop jacht in 

de bossen van Anlo, waar Harm met vele ande
ren een hut bewoonde. Tezamen met Gerard Oos
ting en Jaap Bruggema liep hij de Grüne in han
den. Naar Assen; Groningen, Scholtenshuis
Lehnhof. Verhoor .. mishandeling, niets bekennen, 
fiere houding, zijn ondervragers ondervragen en 

terechtwijzen, gunsten weigeren behalve één n.l. 
een peer. Deze gaf Harm later in de cel aan 

Jaap Bruggema te eten, die zelf al niet meer eten 

kon. Zt, was Harm; ook in 't kleine trouw tot in 
de dood. 
Toen kwam de vroege morgen van 12 October 
1944. Ergens op de Drentse hei , staan mannen, 
zo juist aangevoerd uit Groningen. Dan knallen 

schoten. De Drentse bodem kleurt zich rood van 

het bloed dat hier uit 17 jonge levens wegvloeit. 
En nu? Wij moeten het geloven ' hoe moeilijk het 
ons ook gemaakt wordt: Toch waren zij en ook 

onze Harm in dit opzicht meer dan overwinnaars. 
H. B. 

' ALBERT JAN ROZEMAN 

Het is nu al meer dan twee jaar geleden, 
dat Albert Rozeman in de duinen bij Over
veen werd gefusilleerd. Twee lange en veel
bewogen jaren� die evenwel niet voldoende 
zijn geweest om zijn nagedachtenis te doen 
verflauwen in de kringen van hen, die 
hem gekend hebben. 
Juist deze tijd met zijn moeilijke principiële 
vragen maakt het missen van Albert zo 
voelbaar; hij was degene geweest, die 
voor de jonge vrienden, welke hii in zo 
grote getale bezat, een zuiver oordeel had 
kunnen vellen over de ernstige vragen, die 
tegenwoordig gesteld worden. 
Als voorzitter van een jongdingsvereniging 
rekende hij het tot zijn voornaamste taak in 
de bezetting de leden op te wekken tot ver· 
zet tegen den vijand. Persoonlijk zorgde hij 
voor de adressen waar ze konden onderdui
ken. 
Deze en dergelijke eigenschappen maakten 
van Albert den waren verzetsman; van het 
begin van de beze.tting af wierp hij zich op 
alle terreinen met ijzeren wilskracht in de 
verzetsstrijd en wist hij steeds de voorlich
ting te geven die van de zijde, waarvan ze 
verwacht kon worden. onuitgesproken bleef. 
Logischerwijze was hij zo al spoedig lén 

van de voornaamste illegale werkers in zijn 
woonplaats Hoogeveen. 
De wekelijkse vergaderîng van de L.O. 
werd, ondanks het feit dat hij de jongste 
van de medewerkers was, meestal door hem 
gepresideerd. Door zijn toedoen werd het 
huis van zijn vader het centrum van aller
lei ondergronds werk. En hoewel deze zeer 
goed bekend was met het risico, was het 
hem een dagelijlss weerkerende vreugde 

.mensen, die actief aan de ondergronse 
strijd deelnamen, om zich heen te hebb�n. 
Steeds vuurde hij ze aan om de strijd toch 
voort te zetten tot het uiterste. Hierbij 
vergat hij echter nooit er op te wijzen, dat 
er gestreden werd voor een heilige zaalç, 
een zaak waarvoor het de moeite was <'c-n 

strijd op leven en dood te vberen: de in• 
standhouding van Christus Kerk tegen het 
moderne heidendom van den bezetter. 
Tenslotte heeft Albert in �ze strijd het 
grote offer moeten brengen van zijn nog 
jonge, maar zo vruchtbare leven. Zijn laat
ste brieven getuigden nog van zijn zorg 
voor de vrienden, waarmee hij werkte; 
nogmaals maande hij ze aan toch voorzich· 
tig te zijn in werk en streven, terwijl hij te
vens een getuigenis gaf van zijn levend ge
loof, dat ook aan zijn medegevangenen nog 
tot grote steun is geweest. 
Als een rijpe vrucht in Gods boomgaard ia 
Albert gevallen om in te gaan in de Eeuwi
ge Voorraadschuur van ziin Koning. 
Wij echter verloren in Albert een trouwen 
vriend en een principieel denkend mens, 
dien wij nooit zullen kunnen vergeten. 

NICO. 



•DAAGJE RUBRl(!Ç_.VJU'j J>� CONTACTCOMMISSIE
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lE<RETARIAAT: /\.H. DEUl 

KANKEREN. 

Volkomen eens ben ik het met C.C. dJe Qnder bovenstaand 
opschrift in onze rubriek van 2 November schreef en ook de 
anderen zullen wel van dezelfde gedachte zijn. ..Een soldaat 
moet eens kunnen spuien". Juist, zo is het precies! Eens 
loopt de maat wel eens over. En als we dan mopperen, dan 
behoeft een buitenstaander nog niet te denken dat het bij ons 
niet "botert". Zoals de Comp. al met zovele moeilijkheden 
te kampen heeft gehad. zo weten we ook dat de regeling van 
het nazenden der gelden niet aan ons ligt, maar dat die 
regeling van hogeraf komt. De feiten zijn toch in elk geval 
deze, dat Wij recht hebben op dat geld. En of er nu al eerst 
een kledingsvermissingsrapport ingeleverd moet worden doet • 
aan de zaak niets af. Dat geld is ons geld en ons geld al
leen, geen ander heeft daar recht op. Betalen moet men ons 
toch, dat zal wel blijken. Ook moet men niet denken als wij 
eens mopperen, dat de geest eruit is. Niks hoor, ik mopper 
wel eens. veel zelfs. maar als het moet ben ik weer van de 
partij. En wat het kankeren overigens Qetreft. och. sinds 
enige weken lee:s ik de "Haagsche Post" en. als je die l�est 
word je optimist. Hoor slechts, wat in één der Sept.nummers 
geschreven wordt. overgenomen uit de Times: 

"Aan den oud-solda·at Edward H. Ocnny· werd heden 
de som va:n 93 pond· toegewezen voor reiskosten, door 
hem voorgeschoten aap. de regering. Hij wachtte hierop 
sinds 1899. toen hij de militaire dienst verliet op de 
Philippîjnen, na te hebben meegevochten in de Spaans
Amerikaanse oorlog en grote moeite had om thuis te 
komen''. 

Is dat nu niet om optimistisch te worden? �j wachten pas 
bijna 3 maanden op ons geld. Die soldaat wachtte bijna een 
halve eeuw.. En we hebben nog lang· niet het jaor 2000. Dus 
hebben we nog '.niets te mopperen, 0 ::;o! En zïngen daarom 
vrolijk: .. En van je hela, hola. houdt er de moe.cl maar in" 
en:. en::;. 
(H.O.). Intussen is van verschillende mensen bericht binnen
gekomen, dat zij geld heooen ontvangen. Voor zover we heb
ben kunnen nagaan. zijn de eerste ze;ndingen 29 October ver
::onden. Men mag dtis redelijk verwachten. dat nu ieder 
spoedig in het bezit is van het hem toekomende. Echter zitten 
we dan nog met die f 200.--- kledinggeld. Dat was ons toe
ge:egd en !�ter is deze belofte weer ingetrokken. Maar het 
is ons bekend. dat er hier en daar kledinggeld is verstrekt 
aan hen, die pas op 9 Mei 1945 in dienst traden. In verband 
hiermede is door éën on:er een gezegeld stuk, na door een 
advocaat te zijn opgesteld, naar den minister gezonden. Bij 
wij:c van proef is di� gedaan. Zodra we iets naders weten. 
volgen natuurlijk verdere gegevens. 

HOE IK BIJ DE COMPAGNIE KWAM (S). 

Het was op een zonnige namiddag dat ik mij meldde op het 
Comp.bureau aan de Garst te Winschoten. Nadat ik voor 
de tc.stcommissie verhoord was en "zuiver'' was bevonden. 
verwees men mij naar de scb.ool waar de Comp. haar lege
ring bad. De ontvangst daar verliep geheel anders dan ik mij 
voorgesteld bad. maar hoe dat kwam zult U aan het slot wel 
horen. Ik kwam dan aan het hek waar de schildwacht stond 
en deze hiefd mij staande. ·Nadat ik hem het doel van mij:1 
komst uitgelegd had, zei hij. ,.Zo, dus je wilt soldaat wor
den. Ga dan eerst eens in de houding staan. hakken tegen 
elkaar, kop omhoog". Toen ik hem wilde vertellen dat hij 
mij misschien verkeerd begrepen had en ik dergelijke dingen 
nog niet geleerd had. zei hij: .. Ieder die hier komt is meteen 
soldaat, dus ...... hakken tegen elkaar, kop omhoog, strak die 
handen". Hij keek me daarbij zo vechtlustig aa11, dat ik het 
bevel maar direct opvolgde en dacht bij mezelf: .. Nou, hier 
pakken ze de zaak ook ineens goed aan''. 
Toen kwam er een officier en de schildwacht deelde hem 
mee dat er een nieuweling was en wees op mij. Toen ik een 
beweging maakte om iets te zeggen, brulde de officier: .. Hou 
je kop dicht, vent, je bent nu soldaat en je praat alleen, 
als je wat gevraagd wordt''. Weer stond ik verstomd van 
zulk optreden. ik had gedacht, eerst wel een beetje "inge-

1werkt" te worden, maar alles was stram militair. De officier 
liet me driemaal rechtsomkeert maken en driemaal linksom� 
keert (!!) en zei: .. Kom mee. dan zal ik je een plaats aan
wijzen". Terwijl we de school ingingen vroeg hij plotseling: 
"Zeg. ben je al bij deQ.. dokter geweest?' .. Nee", antwoordde 
ik ... Nee? Kun je niet met twee woorden spreken? Je m'bet 
zeggen: Nee, meneer de officier. Begrepen?" .. Ja, meneer de 
officier". 
Toen kwamen we in een lokaal. Alle manschappen sprongen 
in de houding en de officier vroeg: .. ls de dokter hier al 
geweest. mannen?" ,Neen'. klonk het algemeen antwoord. 
.. Prachtig", aldus de officier, .. Dan zal hij straks wel ko
men". Net had hij dit gezegd. of de deur ging open, de 
dokter kwam binnen. netjes in het wit. terwijl een assistent 
met een rode kruisband om zijn arm en een grote tas met 
gereedschappen en instrumenten, hem begeleidde. Alles sprong 
weer in de houding en de kamerwacht meldde ze present bij 
den dokter. ,,Mooi", zei deze ... ga allemaal maar je gang. 

Zijn er nog zieken?" Het bleek dat er één op bed lag en 
verbonden moest worden. Een tweede klaagde over zijn keel 
en kreeg een drankje. Toen zei de kamerwacht: .. Daat staat 
ook nog een nieuweling. dokter'' . .. Ja. dat heb ik ook ge
hoord", sprak hij. keek eens rond. zag mij en kwam op me 
toe. Wat er toen met me gebeurd is vergeet ik mijn hele 
leven nooit meer, maar daarover in het volgende stukje. 

6 en 7 Augustus zijn door'mij (H.O.) 6 foto's genomen, 
w.o. het laatste appèl, waar nagenoeg de hele Comp. op 
staat; een groepje dat De Ruijter en Van Ginkel omringt 
tijdens guitarenspel; het innemen van het laatste rapport; en 
nog drie van het defilé:. met de brencfrriërs er bij. Zij die 
deze herinneringsfoto's willen hebben, Qeven dit vóór de l e  
Januari a.s. op. 6 Stuks tezamen f 1.10. 
Wie kan ons aan de adressen helpen vali.: C. ten Hove. Hor� 
lings. T. Boltje. G. Blok. B. Steenhoek. P. Visscher, G. 
Slager. F. Bos en G. Bos? Deze oud-leden hebben nog geen 
bericht van het bestaan van onze contactgroep. 
De eerste reünie zal gehouden worden in Februari a.s. te 
Paterswolde: .• Wij verwachten voorstellen hoe d�ze dag door
gebracht moet worden. Gelieve steeds bij correspondentie 
postzegçl in te: sluiten. 

WIE KAN 

INIJCETINGEN VERSCHAFFEN? 

' .• 1 rif753 E. Jongstra, hoofd der School te Zwartsluis, geb. 11-3-1902, gearr. 20 Juli 1944 van Zw.sl. naar Zwolle gebracht. Na 5 dagen naar Arnhem, na 6 weken naar Amersfoort, na 10 weken naar Neuengamme ongeveer half October, daar - ziek geworden, half December weer op transport met onbekende bestemming. Volgens berichten overleden in Bergen-Belsen, 18 Febr. 1945 aan ingewandsziekte. 7 54 Piet Ursem, geb. 3 Februari 1925, beroep: kapper. Op 7 Juni '44 gearr. door de Feldgendarmerie te Spierdijk N.H. Eerder a:chtervolgd te Hoorn. In Amersfoort P.D.A. was Ursem kapper. Op 9 Sept. 1944 vervoerd n. Neuengamme. Uit Sandbostel op 25 .Mei bericht over hem ontvangen. Nadien niets meer gehoord. 
755 Tijmen Hoekstra, (alias Willem etc.), geb. 3 Januari 1893. S.M.I. bij de motordienst, gearr. op 31 Maart '42 in de Rijnbar te Amsterdam-2, heeft gevangen gezehm te Scheveningen, Amsterdam (Gartmanplants.). Haren (Seminarie), Süchtelen (Dld.) en het laatst te Utrecht (Gansstraat). Hij was betrokken bij de laatste O.D.-ploeg, hijgen. "Org. des Doods", waaronder zich Gèn. Roëll en Ma j. Ve\u bevonden. Deze ploeg v. 7 man is vanuit Haren naar DuitsL vervoerd. Hoekstra is teruggekomen en naar Utrecht gebracht en aldaar berecht. Hij was geeste5-ziek of heeft dit gesimuleerd. Op 4 Sept. '44 bericht in de pers, dat hij tegelijk met Joan Gelderman, Johannes Cier en Hendrikus Limbeek zou zijn gefusilleerd. Het is niet· uitgesloten dat Hoekstra i.v.m. Dolle Dinsdag niet is gefusilleerd, doch overgebracht n. Amersfoort en vandaar naar Neuengamme. Hier zou hij no·g gesignaleerd zijn in April 1945. Verzoeke inl., in het bijzonder over de periode van zijn gevangenschap in Utrecht en evt. Amersfoort-N euengamme. 

' VERANTWOORDING 
INDIË·ACTIE 

Vorige verantwoording f 179.30. D. P. V. te M, f 19.-; 
D. J. S. te R. f !.-: J. van E. te 's G. f 0.75: G. W. A. M. 
te R. f 1.50; Mevr. E. P. te V. f 1.50; F. B. te 's Gr. 
f 2.50; A. van Z. te W. f 1.-; Mevr. H. 0.-M. te 0. 
f 6.-; Mevr. K. v. P.-M. te B. f 1.50; F. V. te S. f 1.50; 
Mr. A. S. te A. f 6.-; F. C. W·. te H. f 1.50; H. W. P. 
te V. f 1.50; J. J. W. te H. f 1.60: ). P. te A. f 3.50, 
D. J. S. te R. f 1.-; J. H. K. te E. f 5.-; Mej. J. P.-G. 
te Z. f 3.-; Mevr. G. G. S. te D. f 1.50; G. J. S. te I-1. 
f 6.-; G. S. te T. f 2.-; Mevr. van L. S. te- W. f 10.-; 
J. van W. te Z. f 1.50; Mej. C. ). K. te Z. f 1.50; D. H. 
te S. f 1.50; H. K. te Z. f 2.25; F. A. V. te L. f 24.-: 
diverse kleinere bedragen (5.13. Totaal:· f 294.03 . 

(lnlichtingen en Diversen) 

,,Het Hoofd van de P.R.A., District Groningen, Westerkade 10 te Groningen, verzoekt inlichtingen omtrent de misdragingen van HERMANNUS JAN SIJTSE CORNELISSEN geb. 14 December 1913 te Groningen, wonende te Appingedam, Bolwerk 25, thans gedetineerd, die tijdens de Duitse bezetting als S.S. kampwachter te Vught werkzaam is geweest. Signalement: Groot, stevig gebouwd;' grote handen, rond hoofd, schoenenmaat 44, blozende gelaatskleur, blond-achterovergekamd haar, blauwe ogen, grote mond, heldere stem, heeft op linkeronderarm een' paardenkop met hoefijzer getatoueerd." Het Hoofd van de Politieke Recherche District Groningen, 
]. NIENHUIS. 

• 

A D VERTE NTIES 
(familie-advertenties prijs f 0.10 per m.m.) 

FIEN PE({SENS en HUB. JAMIN hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomer, Huwelijk, waarvan de plechtige inzegening enH. Mis zal plaats hebben op Dinsdag 26 November1946 om 10 uur in de parochiekerk van St. Johannes Baptist te Oud-Valkenburg. Valkenburg: Oud Valkenburgerweg B 1 d. Nuth (L.): Schoolstraat 9. 
HARM MULDER en BOUKJE G. v. d. VEEN geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op Vrijdag 22 Nov. 1946. Huwelijksinzegening door den Weleerw. Heer Ds. A. van der Ziel, in de Noorderkerk, Akkerstr. om 2.30 uur. Termunten, A 69. Groningen, Paterswoldseweg 14 7. Gelegenheid tot feliciteren van 4.30-6 uur m het C.J.M.V. gebouw Spilsluizen 9, Groningen.I Toekomstig adres: Termun_ t_e _n _A_6 _9_._ -------V. PH. VERMEER (Martin)en H. C. VERKUYL (Ina)/ geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk. Dè voltrekking zal D.V. plaats vinden te Hoofddorp op 21 November a.s. Kerkelijke bevestiging te Bad-hoevedorp nam. 2 uur door den WelEerw. Heer Ds. ]. v. d. Leek. 

V e r l o o f d :_ SARY GEERDES en BOB SIDERIUS 
I Leeuwarden, 12 November Spoorstraat 64. Ruysdaclstraat 49. 

1946. 
De Heer en Mevrouw EVERWIJN LANGE-PAOLI (Evert Jan L.K.P.) geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon EVERTJAN. Haarlem, 10 November i946. Crayenest�rlaan 132. 
(Fersnnee! gevraagd en aan gebod�. f OJOp� 
Oud L.0.-er in het Gron. platteland vraagt voor zijn textieldetailbedrijf een flinke COUPEUR. Prettige werkkring. Brieven onder No. 60 Adm. van dit blad. 

(lnlichlingen en Diversen). 

Door een abuis onzerzijds is de eigenaar van nevenstaande foto ons onbekend. Gelieve deze zijn naam te berichten aan: N. de Boer, Groenlandschekade, Vinkeveen.

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 p� m.m.) ,en boerderij groot 20-40 H.A. te huur of te_ koop gevraagd door landbouwer met gezin. Brieven onder No. 65. Adm. van dit blad. 
Door wie wordt men verzekerd? Meestal door Vrienden, Bekenden of Vreemden. Wie waren tijdens de bezetting: Uw Vrienden? 

I Altijd zij die met U streden en de gevaren deelden. 
Toen was elkanders hulp onontbeerlijk, maar ook 
thans nu men ons laat staan en wij onze eigen weg moeten zoeken WILT GIJ u VERZEKEREN? Collect. Pe111'lioens, Levens-, Ongev. en Varia, schrijf dan onder No. 69 adm. v. d. blad en ik kom bij U, ook voor de kleinste post. 

STUDIO "LELOX" voor:Reclame - Advertenties - Briefhoofden Feestgidsen - Huwelijks- en Geboorte-aankondigingen. - Ex-Libris - enz. Sprekende ontwerpen tegen speciaal tarief voor L.0.-ers en K.P.-ers. Artistiek werk. D. 32 a. LIESHOUT. 
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LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP 

WAT ÖNS VERENIGT 
In "De Zwerver" van 2 November j.l. is het 
boof dartikel "Wat doen we met de winst?" 
gewijd aan de samènwerking tussen Katholie
ken en Protestanten in het verzet en de gro
tere wederzijdse waardering, welke daaruit is 
voortgekomen. Dit hoogst belangrijke onder
werp heeft de aandacht van velen en ook zij, 
wier ervaringen van die samenwerking in het 
verzet buiten het terrein der L.O. liggen, zul
len het toe juichen, dat in "De Zwerver" ge
zocht wordt naar hetgeen we met "de winst"
kunnen doen. Maar dan is het noodzakelijk dat 
van het begin af de zaken zuiver worden ge
steld. 
Het komt ons voor dat V. B. in zijn bijdrage 
,,Waarom ik als Katholiek aan de L.O. mee
deed" de zaak nodeloos ingewikkeld heeft ge
maakt. 
Op de vraag "Waarom werkten Katholieken 
en Protestanten samen in de L.O.?" is het 
eenvoudige antwoord van Ambrosius: ,.Het 
duikwerk is een nationale zaak en hier past 
interconfessionele samenwerking". 
Evenmin als een verstandig mens behoefte 
gevoelen kan aan een Protestants leger of een 
Katholieke brandweer, evenmin konden zij, wie 
de hulp aan onderduikers ter harte ging, sa
menwerking afwijzen waar deze geboden was 
toen het werk te groot werd voor de eigen be
perkte kring. Dat is dan ook de kwestie niet 
en daarom kan hetgeen V. B. mededeelt om
tr.ent de reden van zijn keuze weinig licht 
werpen op de samenwerking tussen Katholie
ken en Protestanten. 
Ongetwijfeld zijn binnen de Nederlandse Unie 
nuttige contacten tot stand gekomen en is daar 
voor sommigen het inzicht gegroeid in moge
lijkheden tot samenwerking, maar dat is ook 
bij andere gelegenheden en in ander verband 
vroeger en later het geval geweest. De waarde 
van zulke toch altijd min of meer sub jectieve 
ervaringen blijft betrekkelijk en zij verheldert 
ook niet voldoende het inzicht in de grote ver
houdingen. Immers het inzicht "dat Katholiek 
en niet-Katholiek heel veel gemeen hebben" 
heeft altijd bestaan, maar de nadruk is meestal 
meer gelegd op hetgeen hen scheidde dan op 
�etgeen hen verbond. En wat hen •scheidde 
waren niet alleen de essentiële en nog altijd 
bestaande verschillen, maar ook en vooral vele 
bijkomstige omstandigheden. Dit is wat V. B. 
noemt "ons befaamde isolement". Maar dat 
isolement was niet vrijwillig gekozen. 
De Hervorming ging in ons land, voornamelijk 
doordat politieke oogmerken de toestand ver
troebelden, gepaard met een felle botsing, 
waaronder beide partijen, maar tenslotte voor
al de Katholieken, zeer hebben geleden. Wij 
behoeven er nu elkaar niet meer kwaad om 
aan te kijken, wanneer wij vaststellen dat ,k 
Katholieken in Noord-Nederland eeuwenlang 
burgers van de tweede rang zijn geweest. Wij 
behoeven dat nu, waneer wij menen dat dit 
definitief tot het verleden behoort, toch niet 
te loochenen, om elkaar te kunnen waarderen. 
De Katholieken hebben hun rechten en vrij
heden in moeizame strijd moeten heroveren. 
Die emancipatie, dat zich ontworstelen aan het 
het "mancipium" d.w.z. aan de handgreep, aan 
de vuist hunner niet-Katholieke landgenoten, 

heeft heel lang geduurd. Zij moesten zich ver
enigen en strijden voor de vrijheid in de uit
oefening hunner eredienst, voor hun gelijkheid 
voor de wet op het punt van benoemingen enz. 
enz. Het isolement was daarbij niet zo volko
men als V.B. schijnt te menen. Waar het de 
nationale belangen gold: in de strijd tegen de 
Spaanse en later ·tegen de Franse overheersing 
streden Katholieken en Protestanten tezamen. 
En ook waar het om het herkrijgen hunner 
rechten ging, wezen zij geen samenwerking af,' 
waar deze mogelijk was. In vereniging met cie 
liberalen verwierven de Katholieken hun 
g�ondwettelijke vrijheden. Zijde aan zijde met 
de Protestanten vochten zij in de schoolstrijd. 

· Maar de noodzaak dreef hen tot het gesloten
verband. De harde noodzaak dwong steeds weer
tot een strijd met al zijn onverkwikkelijkhe
den, waarin keer op keer, nu van deze, dan
van gene zijde nadruk gelegd werd op wat
scheidde.
We kunnen die achterstand en dat inhalen I 

daarvan en de daarmede gepaard gaande strijd
betreuren of begrijpen, maar we kunnen die
niet loochenen. Er is maar heel weinig inzicht
voor nddig om te begrijpen, dat zowel die 
emancipatie als de rea ie er op van de an
dere zijde in de gegeven omstandigheden vrij
wel onvermijdelijk waren, in zekere mate af
breuk moesten doen aan de waardering voor
elkanders oprechte, overtuiging, maar tenslotte
van voorbijgaande aard zouden zijn, omdat cle
partijen elkander moesten vinden in het aller
belangrijkste, wat hen verenigde: in Christus.
En dat gebeurt. We behoeven ons niet de illu
sie te maken, dat heel die lange ontwikkeling
al voltooid zou zijn en nergens meer resten
van de oude verwijdering zouden zijn overge
bleven. Maar zoals er de eeuwen door aan
weerszijden Christenen elkaar in blijde ver
rassing hebben herkend, zo hebben het velen
gedaan in het verzet, to�n Christelijke levens
waarden werden bedreigd En wij kunnen vei
lig aannemen dat zulks in Gods plan lag en 
dat Hij van ons verlangt dat wij onze winst 
behouden en vergroten. Dat kunnen wij wan
neer wij ons bewust blijven dat wat ons nu ook
nog scheiden mag, in het niet zinkt bij het
geen ons verenigt.

ROGIER VAN AERDE. 

Er is een verheugende openhartigheid in dit 
artikel. De schrijver heeft niet geaarzeld, om 
de bron van argwaan en terughoudendheid ;n 
R.K. kringen bondig te noemen. Het is niet 
mijn bedoeling om als protestant, hierop in te 
'gaan. Ik kan in dit verband volstaan met te 
zeggen, dat ook in onze kring reeds lang het 
besef leeft, dat in het vuur van de strijd rond
om de Hervorming veel onrecht aan de onder-
liggende partij js gedaan. 
Veel beter is het een ogenblik stil te staan bij 
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de laatste passages van dat artikel. 
Iedere Nederlander, die in de bezettings jaren 
weigerde geestelijk te capituleren, is in de rich
ting van zijn laatste fundament gedreven. 
Steeds weer werd hij voor de keus geplaatst te 
capituleren of weer 't een of ander welvaarts
niveau te verlaten. 
Weigerde hij te zwichten, dan werd h;i bij wij
ze van spreken schil voor schil uit zijn maat
schappelijke positie gepeld. Zo zijn velen in
derdaad tenslotte op het laatste bolwerk, de 
kern ·van hun levensbeschouwing, geworpen, 
bij anderen kwam het zover niet, weer anderen 
gaven de strijd halverwege op bij gebrek aan 
moed en geestelijke spankracht; zij redden nog 
iets al was dan de eer verloren. 
Voor Christenen is zo'n afbraakproces tot het 
naakte fundament om meer dan een reden van 
grote betekenis. Zo'n strijd op de puinhopen 
en soms niet eens strijd meer, maar slechts een 
van binnen staande blijven, werkt als een lou
ierend vuur, hardt tot Christelijk staal, dat is 
het staal der geestelijke vrijheid, dat is vrij
heid, omdat Christus vrijgemaakt heeft, dat is 
staan blijven, omdat er een fundament is, dat 
onverwoestbaar is: ,,Christus en Dien gekrui
sigd", zegt Paulus - en meer wil hij niet we
ten. 
Tenslotte herkent men op dat fundament in 
de puinhopen mede-Christenen, die hetzelfde 
huis bewoond hebben, maar in andere vertrek
ken, anders ingericht en vooral goed afgeslo
ten. Een openbaring is dat. Voldoende om je 
een levenlang bewust te blijven, dat je door
muren en bemanteling heen tot op de kern 
moet kijken, om jezelf daar te herkennen. Let 
wel, men moet muren en bemanteling niet weg
kijken. Zij zijn zeer reëel en uiting van ont
plooiend beginselvast Christendom, dat zich op 
dat fundament in breedte, hoogte en structuur 
[eschikt maakt om .dienstbaar te zijn in de we
reld. 
Als we in die ontplooiing naar onze overtui
ging verschillend moeten denken en handelen, 
welnu we zullen in deze verscheurdheid zo
lang het nodig is, berusten, daar we geleerd, 
neen sterker doorleefd hebben, dat hetzelfde 
fundament ons draagt. Dat kan zijn uitwer
king niet missen. Aan ons om de oogst er 
van binne� te halen. 

H. v. R.
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G. BRETELER, E n s c h e d e, 14 November 1946.
Gronausestraat 323 

Open Brief,aan Ir. H. van Riessen 

inzake de kwestie Hirschfeld. 

Mijnheer van Riessen, 

Na lezing van het bericht in de dagbladen 
over het eerherstel van den Heer Hirschfeld ben ik 
niet meer·in staat U met Henk aan te spreken of het 
onder vrienden gebruikeltjke je te gebruiken. 

Uw felle aanklacht tegen den Heer 
Hirschfeld in de Zwerver van enige weken geleden 
breng ik U in herinnering. Met verontwaardiging 
hebben wij toen kennis genomen van de z.g. manipu
laties van den Heer Hirschfeld. Het feit dat U 
Mijnheer van Riessen dit geschreven'had, versterkte 
ons in de mening, dat hier een droef spel gespeeld 
werd. Want wij hebben tot voor enkele dagen een onbe
perkt vertrouwen gehad in Uw objecti vi tei t en rechts
gevoel. 

DIT IS MET ÉÉN SLAG VERDWENEN. 

Want er z�n maar twee m0gelijkheden: 
le. Dat, wat U geschreven hebt is T-aar - en dan is 
de uitspraak een slag in het gezicht van de verzets
beweging, speciaal in dat van de L.O. - L.K.P., of 
2e. de beslissing van de Overheid is juist en dan 
is Uw aanklacht een pertinente leugen. 

En daar ik het woord en de daad van cnEe 
Regering nog altijd hoger aansla, dan Uw veelgeroemde 
objecti vi tei t en rechtvaardigheidsgevoel, noem ik Uw 
aanklacht een vieze poging om een achtenswaardig man 
als den Heer Hirschfeld een dergelijke trap in zijn 
rug te geven. 

Nu ben ik op onderzoek uit geweest en mtjn 
vermoeden bleek juist te zijn. U moet ook leven�n 
er zijn altijd wel een paar felle tegenstanders van 
den Heer Hirschfeld, die er een slordige duit voor 
over hebben om hem te nekken. 

Alleen dat U, Mijnheer van Riessen, zich 
hiervoor geleend hebt, kan ik niet begrijpen. •· 

U weet toch, dat de gehele verzetsbeweging 
in de handen heeft geklapt van blijdschap toen de 
tweede di�trlbutiestamkaart kwam. Toen waren toch 
alle moeilijkheden opgelost. Met de mensen van de 
verzets beweging bedoel ik de werkelijke verzets
mensen; niet de Septemberartisten en Meikevers 
van Clara. 
Maar ik begrijp nu, dat ook U Mijnheer van Riessen 
tot de beide laatste categorieën behoort, anders had 
U niet zo geschreven en had U beter geweten. 

Aan het dagelijks bestuur van de L.0.-L.K.P. 
stel ik twee dingen voor: 

le. Het onmiddellijk aftreden van U, Mijnheer van 
Riessen, als Voorzitter. 

2e. Ter rehabilitatie van den Heer Hirschfeld hem 
een legitimatiekaart, zowel van de L.O. als van,de 
K.P. te verlenen. En met deze speciale opdracht: 

MIJN HARTELIJKE DANK VOOR UW SPECIALE 

DIENSTEN VOOR DE T.D.-ACTtE. 

OPPERSTE L.K.P.-LEIDER 

HITLER. 

TABLEAU! 11 G.1 Breteler 

Enschede, Slachtmaand. 
(Gerrit.) 

; 

[;Es TE GERRIT, 

Ik vind 't jammer, dat je eindelijk lont geroken hebt. 
Nu zit 't alleen nog een beet je anders dan je denkt. 
't Was nL een doorgest�ken kaart met de rcg1:ring 
en de Raad van State. En 't resultaat is schitterend, 
dat zie je. De Heer Hirschfeld is in ere hersteld· en 
de jongens kunnen hun ergernis en opwinding af
reageren op "De Zwerver". 
Nu zul je ook wel begrijpen, dat mijn open brief, die 
ik hieronder publiceer, volkomen in de stijl van dit 
spelletje is. Als 't ware een passend slot van een ge
daagde truc. 
Ondanks al je bezwaren, blijf ik de toegenegen, 
dienstwillige dienaar van jou en het vaderland, 

HENK. 

GEACHTE MINISTERS, WAARDE 

LEDEN VAN DE RAAD VAN STATE, 

Dat de Heer Hirschfeld slechts eervol ontslag kreeg, 
bij wijze van berisping voor zijn houding in bezet
tingstijd, hebben wij niet begrepen. 
Dat de Heer Hirschfeld daartegen in beroep kwam, 
hebben we wel ho-grepen. 
Maar U moogt niet veronderstellen, dat we er iets 
van begrijpen, als U thans ook dit eervol ontslag 
intrekt, om daarmee dezen heer volkomen zuiver te 
verklaren. 
Het duizelt ons daarbij. Is dan alles relatief? Is dan 
soms de gehele twee<le distributiestamkaart er ook 
nooit gewee&t? Of heeft de heer Hirschfeld daar 
nooit mee te maken gehad? 
Wij zijn gaarne bereid ons neer te leggen bij de be
slissingen van de regering, wij zijn er nog consti
tutioneel genoeg voor, maar waarom doet de regering 
't uiterste om ons dat onmogelijk te maken door be
slissingen als deze? 
Er zijn slechts twee mogelijkheden: Of de Heer 
Hirschfeld is werkelijk zonder smet of blaam en 
dan is er bij ons van boven iets niet in orde, maar 
legt 't ons clan uit, excellenties, toont dan aan, hoe 
dwaas ons denken is; of wel de Heer Hirschfeld 
heeft fouten gemaakt in zijn hoge functie (om nog 
maar te zwijgen van pet doelbewust dwarsbomen van 
de onderduikbeweging). Als dit laatste het geval is, 
excellenties, waarom wordt de Heer Hirschfcld dan 
toch in ere hersteld? Wat zit daar dan achter? 
Waarom durft U of wilt U dan geen recht doen? 
Recht doen ook aan De Vilder en talloze aanne
mers, die zich beroepen op adviezen van den Heer 
Hirschf eld en die nu "brommen", recht doên aan 
kleine .sloebers van ambtenaren en zakenmannet jes, 
die gestraft of berispt zijn, omdat ze zo klein wa
ren, in hun functies en in hun hart? 
Legt 't ons uit, excelle�ties, niet alleen om ons, maar 
om heel ons volk, dat niet haatdragend is en zelfs 
niet op wraak uit, ook niet als 't meent, dat de T.D.
actie (van Hirschfeld?) mensenlevens gekost heeft 

.maar, dat een overheid verlangt, die de dingen recht 
zet, die krom zijn, en straft, waar de zaak van het 
vaderland in bezettingstijd verzaakt is. 
Ja, zegt ons desnoods, dat U er niet tegen op kunt, 
tegen de klit van vrienden der duisternis, tegen de 
collaboratiestroop, dat U moet zwichten. 
Zegt ons dat dan tenminste. Wij zullen het respecte
ren, ja wij zullen, als 't belang van het land er 
mee. op het spel staat, ons er zelfs tenslotte bij neer
leggen. 
Maar geloof niet, dat Uw- daad respect afdwingt, 
als U hem zo snel mogelijk onder de grond werkt en 
.er het zwijgen toe doet. 

't Welk doende enz. 

En gij, hooggeroemde oud-illegale bladen, PAROOL, 
TROUW, DE WAARHEID, VRIJ NEDERLAND, 
waarom zwijgt ook gij? Zijn de beslommeringen des 
politieken levens U te veel geworden, passen deze 
kleine zaken niet meer in Uw raam? Storen ze U? 
Ook gij hebt ons doen duizelen. 

H. v. R.
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Doch de 4de September wordt in de. bunker van Vught een dag van 
teleurgestelde hoop, die het hart krenkl Want ook deze dag klinkt 
in het middaguur de stap van het commando des doods hol en drei
gend in de gangen en ditmaal zijn het weinige deuren, die worden 
overgeslagen. Ook de deur van Jan Hendrikx' èel wordt geopend. In 
vreze en beving staan de drie celgenoten daar. 
Wien zal het gelden? 
Jan Hendrikx moet zich gereed maken. En hij weet waarvoor. 
Het is hard het jonge leven te moeten vaarwel zeggen. Er is zoveel, 
dat de moeite wáard is om voor te blijven leven. Hij denkt aan zijn 
moeder en broers en zusters. Kan hij nog iets voor hen doen? 
Ja. 
,,Alsje vrijkomt", zo zegt hij tot Fokker, ,,ga dan naar secretaris Moo
nen van het Bisdom Roermond en vraag hem of hij er voor zorgen 
wil, dat mijn moeder ook na mijn dood datgene krijgt, wat ik haar 
altijd heb kunnen geven." I;Iet is niet veel. Een bedrag van enkele 
tientallen guldens per maand. En dan moet hii ook de hulp van den 
den secretaris inroepen om zijn zuster een plaau te bezorgen in een 
klooster of school. , 
Ze nemen afscheid, de vrienden, naar zij menen voor eeuwig. Een 
handdruk en een blik, ze zeggen meer dan woorden vermogen. 
Ambrosius wordt weggeleid, doch moet in een andere cel ,vermoede
lijk tezamen met Henk Dienske, den L.0.-leider van Noord-Holland 
en Amsterdam, wachten tot ze zullen worden weggevoerd. En uit deze 
eel is het dat Ambrosius door de verwarmingsbuizen contact zoekt met 
zijn vri'enden uit de organisatie. 
Hij zegt hun, dat ook zijn ure gekomen is en hoort van de velen, die 
met hem zullen gaan. Hij vraagt hen die achterblijven, zo ze ooit 
mochten w�erkeren, zijn vrienden en familie te willen groeten. En dan 
bidt de man, die altijd zo stillekens voor zich heen zijn gebeden zegde 
in de cel, waar hij zolang vertoefde, met en voor zijn vriendep. 
Was het niet altijd zo in zijn leven, dat hij eerst sprak als anderen 
zwegen? Zo ook nu. Nu niemand woorden heeft, vindt hij de kracht 
om met en voor hen te bidden. 
De LO-man, die in de cef"boven de zijne vertoefde en tot ons weer
keerde, heeft het aan de vergetelheid ontrukt. En daarvoor zijn wij 
dankbaar. 
,,Nooit vergeet ik dat gebed", zegt hij. En niemand van ons, die over
gebleven zijn, mag het vergeten. 
"Ik weet wat ik gedaan heb; ik weet ook waarom. Maar ik weet ook 
waar ik heeflga," zegt Ambrosius. En dan bidt hij voor zijn vijanden 
en voor zijn vrienden, die buiten de strijd verder voeren. Hij bidf 
voor onze Koningin, voor ons volk, dat op de drempel der vrijheid 
schijnt te staan. Hij vraagt Zijn God, dat h,et straks de vrijheid waar
dig dragen moge. Om eenheid na de vrede bidt hij. 
Zijn stem is helder en klaar en duidelijk onderkent men het Lim
burgs accent, dat ook op de vergaderingen zo'n warme tint aan zijn 
woorden verleende. 
Dan wordt hij weggevoerd naar de binnenplaats, waar zovelen met 
hem staan, wachtend op het einde, waarheen de auto hen voeren zal. 
Hoevelen zijn er al gegaan? Ze weten het niet. Maar plotseling komt 
het bevel, dat de overgeblevenen naar een zaal in de bunker moeten, 
worden gebracht, waa,r ook gevangenen uit Haren aankomen. 
De volgende morgen gaat het gerucht, dat het Roode Kruis het kamp 
zal overnemen. Doch weldra komt het bevel, dat allen op de appèl
plaats moeten aantreden en wordt het duidelijk, dat het gehele kamp 
op transport gaat naar Duitsland. Dan ontdekken de vrienden van 
Ambrosius hem en nog vele anderen, die zij reeds doodwaanden, in 
de colonnes. Doch hoevelen ·ontbreken er, wier lichamen in het zan
dige Brabantse land een laatste rustplaats vonden. 
Vijf lange uren, van 9 tot 2 staan de gevangenen daar, vóór het 
Abmarschbefehl gegeven wordt. Dan verlaten ze door de poort het 
kamp. Terzijde van het poortgebouw staat de commandant, behangen 
met riemen, kijkers en kaartentass:n en er onder staat een Fcldwebel 
te krijsen, dat ze de "Lausekappe abnehmen müssen". En als dat niet 
vlot genoeg gaat, slaat hij ze er wel af. En dan gaat het in looppas 
naar de trein. 
De K.P.'s hebben koortsachtig gewerkt om het transport naar Duits
land te verhinderen. Jongend uit heel Brabant en Limburg, uit ,Zee
land en Rotterdam, zijn hier bijeengekomen om, als het moet, met 
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geweld, qit transport te ontzetten. Er worden spoorlijnen opgeblazen 
om het transport langs een bepaalde lijn te dwingen en daar op een 
eenzame plaats de aanval te kunnen inzetten. Doch er is een ongeor
ganiseerde ploeg, die juist deze lijn de lucht inwerkt. De bewapening 
van de jongens blijkt bovendien volstrekt onvoldoende om een zwaar
bewapend transport te nemen. Er zijn alleen maar pistolen en elk 
zwaarder wapen ontbreekt. Er wordt gesaboteerd tot het uiterste, zo
dat er geen locomotieven en wagons beschikbaar zijn voor het trans
port. Om e.v. auto-transport te voorkomen worden de wegen, waar
langs deze wagens e.v. zouden komen met kopspijkers bezaaid. Er wor
den plannen beraamd om wissels onklaar te maken, wanneer de Duit
sers uiteindelijk toch het materiaal bijeen brengen. 
Het mag alles niet baten. Geallieerde wapens zijn er niet. De eerste 
zijn nog slechts enkele dagen geleden in Twente en op de :'eluwe "ge
dropped". Op directe hulp der geallieerden, waarvoo: emge mensen 
zijn uitgezonden, mag men niet rekenen. En het verhmderen van het 
transport zonder de ge'llllngJnen te kunnen bevrijden, zal wellicht hun 
dood verhaasten. 
Zo gaan op 5 en 6 September 3600 gevangenen, waarva�. 2800 Neder
landers, op transport naar Duitsland, in beestenwag�ns b1Jeengedr.even.
In elke wagen worden er omstreeks 80 geperst. Rmmte om te liggen 
is er niet voor allen, zodat er steeds een 20 à 25 �oeten staan. De toe
stand in de wagens is zeer verschillend. In sommige wagens _staan ga
mellen gort met varkensvlees, is er voldoende_ brood, doch in andere
is vrijwel niets beschikbaar. En het water 1s overal onvoldoende. 
Slechts één enkele gamel per wagon. Zwaar-gewapend gele.ide zit op 
de trein. 
Aldra worden er briefjes gekrabbeld met mededelingen over het ver
trek en uit de trein gegooid. Daaraan wordt door bedreiging met de 
vuurwapenen een einde gemaakt. 

. Op het emplacement in Den Bosch raakt de locom��i�f defec_t en het 
oponthoud duurt hier zo lang, dat vden_.een bevnJdmgspogmg ver
wachten. Er worden ontvluchtingspogingen beraamd, waartoe het gaas 
van de luchtroosters wordt losgepeuterd. Doch de angst van medegc-
vang,enen verhindert velen daarin. . , Als de tocht in de avonduren wordt voortgezet en men m de omge
ving van Oss is aangekomen, zien de gevangenen plotseling v�urver
schijnselen in het veld. Velen zijn van mening, da:t er een pogmg tot 
o�tzet wordt gedaan. Doch het blijkt, dat 6 of 7 gevange�7n hebben
kans gezien uit een der wagons te ontsnappen. De laatste is e��ter in
de wisseldraden gevaJlen en daar aàngeschoten. De anderen ZIJD .�nt
komen. De ongelukkige wordt in de wachtcoupé geslagen en W1Jker 
schiet met zijn revolver door de coupé, waaruit de betrokkenen. ont
vluchtlen. Hij roept om een automatisch wapen, doch hij krijgt het 
niet. Zijn schoten hebben één der gevangenen gedood, terwijl een an
der door de hand geschoten wordt. 
Terwijl een schone zomeravond over het land ligt, rijdt de trein met 
de ter dood gedoemden naar het land der Teutonen. Via Nijmegen rij
den ze naar de grens. Als bakens in ondiep vaarwater liggen links en 
rechts van den weg de brandende Duitse steden. Het zijn de bakens 
langs de weg naar de hel. 
(Slot volgt). A.. D. 

• 

*) In ons zesde artikel schreven wij, op gezag van enkele onzer in-
. formaties, dat de slachtoffers van de overval op Weert eerst naar Ha

ren vervoerd zijn. Sef M., de enig-overlevende van deze groep, schrijft 
ons thans, dat zij onmiddellijk naar "de bunker van Vught vervoerd 
zijn. Zij stonden derhalve geruime tijd op de binnenplaats van de bun
ker. De verhoren en de daarbij gebruikelijke mishandelingen (voor de 
mensen van Weert was een algemene machtiging tot verscherpt ver
hoor) hadden plaats in de z.g. verhoorbarak, die een eindweegs van de 
bunker verwijderd was. Ströbel en Nitsch hadden er zelfs hun vrije 
Zondag voor over om deze verhoren zoo spoedig mogelijk "af te wer
ken". Daar de normale verhoren op de Dienststellen der SD plaats 
vonden, was hiervoor een speciale machtiging nodig. Daar men in 
Maastricht een overval vreesde, deed men dit echter in Vught af.. -
Wij nemen hiervan gaarne nota. 



DE BESCHRIJVING VAN DE GESCHIEDENIS 
VAN DE LO en KP. 
De zaak van. ons ged{nkboek - het is geen nieuw 
geluid voor ons - is geen zaak van enkelen. Zij is 
een aangelegenheid, die ons allen raakt. leder,· 
LO-er, iedere 1?.P-er, of hij nu de gevaarlijkste kra
ken op zijn reputatie heeft staan, dan wel of hij 
verzet heeft gepleegd in de vorm van licht koe
rierswerk, is daarbij geïnteresseerd. 
Het is onze lezers bekend, dat een groot aantal 
medewerkers gedurende enige maanden druk is ge
weest met àe verzamelactie. Deze verzamelactie is 
volgens een bepaald systeem opge:tet en uitgevoerd, 
en thans is, met uitzondering van enkele zeer spe
ciale gevallen, in het algemêen dit werk beëindigd. 
De Gedenkboekcommissie was van oordeel, dat 
men tot in het oneindige kan voortgaan met het 
verzetswerk onzer organisaties te rlconstrueren, en 
adviseerde met het oog hierop, er thans•definitief 
een eind aan te maken. 
Met dit advies is rekening gehouden en - zoals 
reeds hierboven opgemerkt - achter de vhzamel
actie, sf,eciaal achter die met betrekking tol de pro
vinciale historie, is thans definitief een punt gezet. 
De bedoeling is nu, om de vele verzamelde rappor
ten en gegevens zo. spoedig mogelijk te rubricerell 
en de binnen gekomen materialen te rangschihken. 
Dit werk vraagt ook nog enige tijd. Het is overi
gens onze bedoeling om hier achter - zoals steeds 
- zoveel mogelijk vaart te zetten.
We hebben ook hiervoor Uw medewerking nodig.
Een groot gedeelte van de door onze medewerkers.
samengestelde rappo'f'.ten of verslagen zijn nog in
het bezit van onze LO-ers en/of KP-ers. De be
doeling is, dat deze gegevens worden geverifi
eerd, van een handtekening voorzien, en daarna
worden teruggezonden.
Wij hadden gehoopt, en er min of meer op ge
rekend, dat deze stukken niet langer in het be
zit van onze LO-ers en KP-ers zouden blijven,
dan strikt noodzakelijk was.
In deze verwachting zijn wij in sommige gevallen
enigszins teleurgesteld. Nog veel van de door
ons opgemaakte verslagen bevinden zich i'1 het be
zit van onze leden.
Dit stagneert in ernstige mate de voortgang van
ons werk. Wij willen met het oog op deze stag
natie nogmaals een dringend beroep doen op onze
lezers. De f1lannen· voor het verzamelwerk zijn
vaak afhankelijk geweest van de medewerking, die
wij van de "buitenwacht" ondervonden.
Onze plannen, om aan het einde van dit 7aar ge
heel klaar te zijn, om met het bestuderen en hef
beschrijven te kunnen beginnen, zijn nu nog weer
afhankelijk van deze medewerking.
Om de gehele voorraad bouwstof, waarop wy be
slag hebben kunnen leggen, volledig te lmmum
rangschikker., moeten deze rapt,orten e11,_ versla
gen ten spoedigste naar Amsterdam worden g,·

tonden.
HieFvoor kan als uiterste datum 1 December '16
worden genoemd.
Een ieder zende zijn gegevens naar ons op!
Niemand stelle ons thans meer teleur! .,FRITS".

Alles wat voor het Gedenkboek 
nodig is, moet voor· 1 December 
a.s. naar het Secretariaat in Am
sterdam worden gezonden.

DE LO. PLA�UETTES KOMEN I

�et eerste exemplaar is thans op het 
c.a. gearriveerd. Nadere mededelin
gen zullen in "De Zwerver" volgen.
Tijdelijk is het niet mogelijk, nieuwe
bestellingen in te dienen.

RED, 

Temperament 

of beginsel? 

In een schrijven, dat ik dezer dagen ontving 
en dat handelde over het verschil van inzicht, 
over de toelaatbaarheid van transporten, ar-. 
restaties e.d., die in bezettingstijd op bevel 
van de bezettende macht, door de Nederland
se politie hebben plaats gevonden, kwam o.m. 
een standpunt naar voren, dat ik hieronder 
gaarne even nader belicht. 

,,In deze hele kwestie" - aldus de oppo
"nent - ,,openbaart zich een verschil in 
,,zienswijze, dat in hoofdzaak tot een ver
,,schil in temperament is terug te voeren. 
"De opvatting van den verzetsman mag 
,,niet leiden tot een miskenning van hen, 
"die onder bepaalde omstandigheden een 
"ander handelen met hun vaderlandse 
,,plicht in overeenstemming achtten." 

Het lijkt me niet onbelangrijk hierbij even stil 
te staan. 
Ik kan mij moeilijk neerleggen bij deze karak
terisering van het verschil. Er openbaarde zich 
tijdens de bezetting in ons vaderland - helaas 
ook onder hen, die voor de oorlog dezelfde 
beginselen beleden - veelal een verschil aan 
inzicht. Deze verschillende visie had m.i. meer 
met een principiële overtuiging en minder met 
temperament te maken. 
Het verschil ligt niet hierin, dat de ene partij 
meer impulsief, meer fel- en de andere partij 
meer bedachtzaam en met overleg op de daden 
van onzen bezetter reageerde. 
H7t verschil - en hiermee is naar mijn oor,
deel het wezen der zaak precies aangeroerd -
ligt m.i. hierin, dat de één samenwerking mel 
den Duitser, onder bepaalde omstandigheden 
en op enkele punten - transporten, onderricht 
landwacht, arrestatie, e.a. - wel geoorloofd 
vond, "terwijl de ander deze handelwijze vol
ledig ONgeoorloofd achtte. 
Met dit alles hangt ten nauwste samen een ver
schil van opvatting over de betekenis van de 
geestelijke weerstand tegen den vijand, die 
door den één, vooral wanneer de gevaren van 
ontslag, arrestatie of concentratiekamp dreig
den, minder hóog werd aangeslagen dan door 
den ander. 
Als gevoelsmens ontkomt men niet altijd aan 
het gevaar om aan deze argumenten geheel of 
gedeeltelijk tegemoet te komen en _vooral in 
een na-oorlogse tijd, waarin veel ongerechtig
heid uit de bezettingstijd aan de dag treedt, 
heeft men wel eens de neiging om het verleden 
met de mantel, der liefde te bedekken. 
Doch wanneer men hier nuchter het verstand 
laat spreken en de zaken principieel wil zien, 
dan moet het als on juist worden aangemerkt 
om deze tegenstelling te verduisteren door 
haar als een verschil van temperament te ka
karakteriseren. 
Het is een teken des tijds om alle principiële 
verschilpunten op deze wijze te verdonkerema
nen. We gaan accoord met de opvatting, dat 
bij de beoordeling van onder dikwijls moei
lijke omstandigheden begane fouten, gematigd
heid geboden is. 
We kunnen ons ermee verenigen, indien men 
het probleem van de zuivering een uiterst 
moeilijk en gecompliceerd vraagstuk vindt. 
Ook wij staan er zo tegenover. In dit opzicht 
moge ik o.m. naar het door mij in één der vo
rige nummers van "Dé Zwerver" gepubliceer
de hoofdartikel "Het , oude chapiter" verwij-,
zen. 
Maar laten we er ernstig voor waken, dat we 
geen fouten verduisteren. Een transport blijft 
een transport. Onderricht aan landwacht blijft 
onderricht aan l.i:-ndwacht. Arrestatie blijft ar
restatie. 
En men moffele een fout niet weg achter een 
verschil van temperament of achter andere 
oorzaken, terwijl het principe als zodanig in 
de hoek wordt geduwd. nFRITS". 
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Mijn artikel over bundeling van oud-illegale 
werkers heeft de discussie over dit onder
werp heropend. 
In het nummer van 26 October j.l. verklaart 
G. J, v. d. W. kort, maar bondig: .,Ik ben
voor bundeling" en in een enthousiast be
toog verdedigt hij zijn standpunt.
De redactie van ons blad is van oordeel,
dat er wellicht aanleiding bestaat tot ver
dere discussie over dit onderwerp; gaarne
grijp ik de mogelijkheid tot repliek aan.
Reeds zeer dikwijls is mondeling over deze
aangelegenheid van gedachten gewisseld;
het is goed, dat de argumenten "pro" en
,.contra" thans eens op schrift worden uit
eengezet.
Jammer vind ik het dat •G. J. v. d. W. niet op
mijn betoog is ingegaan; dientengevolge
dreigen we al discussierend langs elkaar
heen te gaan.
Ik wil daarom een andere methode gebrui
ken en het artikel van G. J. v. d. W. zoveel
mogelijk op de voet volgen.
Mijn opponent begint met de aanhaling uit
het Oudejaarsnummer 1945 van "Je Main
tiendrai"; geheel onderschrijven doe ik niet, 
hetgeen dit blad schrijft; ik zal daarop ech
ter niet in den brede ingaan, aqngezien er 
een gevaar dreigt, dat onze discussie dan in 
politiek vaarwater zou verzeilen, hetgeen nu 
één keer in ons blad niet gaat. 
Ik ben het evenwel geheel met "Je Main
tiendrai" eens, als dit blad schrijft: 
"Politiek scheiden zich onze wegen en ook
ten aanzien van de geestelijke uitgangspun
ten moeten wij van mening verschillen. Ook 
de illegaliteit kon in ons Vaderland slechts 
een eenheid in verscheidenheid zijn." 
Juist daarom ben ik het zeer beslist niet eens 
met genoemd blad, als het schrijft: .,Maar in 
de verzetsgeest waren we een". 
We waren het volkomen eens over een der 
doeleinden: de verdrijving van den vijand, 
maar de geest, waaruit het verzet voort
kwam, was zeer verscheiden. Er is geen 
sprake van, dat de geest, waaruit het ver
zet der communisten voortsproot, dezelfde 
was, als die ons dreef; de bekende begin
selverklaring uit de bezettingstijd was er 
het gevolg van. 
Zo gezien is het zelfs een onmogelijk.heid 
om - zoals "Je Maintiendrai" wil - deze

, verzetsgeest (enkelvoud!) vast te houden. 
. Het is nodig dit nog eens duidelijk uit te 
spreken; de moeilijkheden over beginsel
verklaringen der onderscheidene bonden 
van oud-illegalen spruiten m.i. daaruit ook
grotendeels voort; dit is geen "gezanik"
zoals G. J. v. d. W. in zijn enthousiasme 
schrijft, maar eenvoudig het gevolg van de 
verschillende geesteshoudingen, die ten 
dienste met de onderscheiden levens- en 
wereldbeschouwingen samenhangen. 
Afgezien reeds van de vraag, of bundeling 
al dan niet juist of ,wenselijk is, zal het al
leen daarom m.i. nimmer vrijwillig tot een 
volledige bundeling komen; nooit zal men 
het eens worden over grondslagen en doel 
van een dergelijke vereniging; de practijk 
heeft dit ons· reeds bewezen; de G.0.1.W. 
en het "Voormalig Verzet Zuid-Holland"
staan beide bundeling voor op basis van in
dividueel lidmaatschap; de G.0.1.W. stelt als 
voorwaarde van toetreding "Trouw aan 
Oranje" hetgeen het V.V. niet wil, aange· 
zien dan de communisten zouden worden 
geweerd. 
Blijkbaar voelt G. J. v. d. W. ook, dat een 
vrijwillige bundeling niet zal slagen -
staakt hij nu ook zijn arbeid voor Voorma
lig Verzet Zuld-Hollandî - hij stelt nu -
om een einde te maken aan alle mo�lijkhe
den - plotseling voor, dat de bundeling 
van regeringswege in het leven zal worden 
geroepen. Een "Koninklijke Unie van het 
Nationaal Verzet" ziet hij thans in ieder
geval als zijn ideaal. 
Hier rijzen uiteraard opmiddellijk diverse 
vragen. 
Geloof je nu waadijk, waarde strijdmakker, 
dat de Regering, ooit het initiatief zou ne
men om tot een dergelijke Unie te geraken? 
Is in tegendeel niet keer op keer, o.m. bij 
de slotvergadering der G.A.C. duidelijk ge
bleken, dat de Regering de liquidatie van 
de oud-illegale organisaties toejuicht? Eer
lijk gezegd, dacht ik bij het lezen van dit 
art\kel van G. J. v. d. W.: .,Behoort hij ook 
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al tot de utopisten, die schone en minder 
schone dromen droomden, maar ge�peend
Waren van iedere werkelijkheidszin�" 
Maar bovendien, zelfs al zou de Regering 
tot de oprichting van een dergelijke Unie 
initiatief nemen, dan zouden daartegen m. i. 
toch overwegende bezwaren zijn in te bren
gen; enkele wil ik noemen: 
in de eerste plaats zou ik er niets voor ge
voelen om lid te zijn van een dergelijke 
door �e. Regerin!! opgerichte vereniging; 
de �osme van zo n Unie tegenover de Re
g�nng zou wel zeer moeilijk af te bakenen 
z11n; een dergelijke Unie zou het karakter 
yan een oud-strijdersbond krijgen en in 
teder geval zou de reeds bestaande kloof 
tussen de oud-illegalen en de rest van ons 
Volk opnieuw worden vergroot; bovendien 
zouden .�.e daarmede in het geheel niet uit
de moe1h1kheden geraken; er zou opnieuw 
gediscussieerd moeten worden over. grond
slagen en doel; nogmaals zouden we de el
lende van de ballotage moeten doorworste
len; bi;llnen een dergelijke Unie zouden de
Ver�ch1�len - naar de onderscheiden gees
tesnchtmgen - zich opnieuw openbaren en 
het zou dan nog moeten blijken, dat er een 
krant zou zijn, om van de rest maar te zwij
gen. 
De �ergelijking met de Koninklijke Schaat
senn1dersbond en de andere genoemde bon
den gaat trouwens in het geheel niet op· die 
bonde1;1 zijn geen van alle van regerlngs
Wege m het leven geroepen; zij zijn resul
t�at van particulier initiatief en het prae
d1caat "Koninklijke" werd pc;rs verleend na
dat die bonden hun concrete doeleinde� ja
renlang hadden nagestreefd. 
Gezien het vorenstaande lijkt het mij over_ 
hodig verder in te gaan op de taken, die de 
Voorgestelde "Koninklijke Unie" zou moe
te� hebben. In mijn eerste artikel heb ik 
lll1Jn standpunt ten aanzien van rechtsher
stel, zo�g voor de nagelaten betrekkingen, 
berechting en zuivering, uiteengezet; daar
op wordt door G. J. v. d. W. niet ingegaan. 
De. bestrijding van de zwarte handel e.a. is
�.1. geen speciale taak voor de oud-illega
\tteit, de thans allerwege in het leven ge
roepen plaatselijke commissies kunnen de 
strijd daartegen bovendien veel beter voe
ren. 
De Stichting 1940-1945 dienen we te steu
nen met alle kracht, die in ons is; de zorg 
Voor de nagelaten betrekkingen ligt primair 
op onze weg. Laten we ons voor de rest 
althans nu niet meer, aaneensluiten. ord
een vergelijking te maken: 
Wanneer een dijk bezweken is, scharen al
len, die de gevaren en nadelen daarvan in
zien, zich eendrachtig ineen; zij grijpen 
naar de schop én gaan aan het werk om te 
trachten het g�t te dichten. Is het beoogde 
resultaat bereikt, dan is er bij allen die 
aan het dichten van het gat hebben 'mee
gewerkt, blijdschap en zij voelen een zekere 
eenheid; dan gaan die werkers zich niet 
aaneensluiten in een of andere vereniging 
Welke o.�. zou beogen na te gaan, wie i� 
gebreke 1s geweest ten aanzien van het on
derhoud van de dijk en wie bij het dichten 
Van het gat niet hebben meegewerkt of zelfs 
hebben tegengewerkt; dit wordt dan uitge
maakt door de reeds bestaande lichamen 
(�.m. door de Waterschapbesturen), die 
Uiteraard bij het vaststellen van de feiten 
Zich kunnen laten voorlichten door de per
sonen, die bij het herstel van de dijk heb
ben meegeholpen. 
En nu weet ik wel, dat iedere vergelijking 
lllank gaat, maar toch zou ik zeggen zo zie 
ik o�k in hoofdlijnen de t.aak van de' illega
len m en na de bezettingstijd. Ons land 
Werd overstroomd door den vijand; zij, die 
gevoelden, dat de onderdrukker moest wor
den wederstaan, sloten zich aaneen. Nu de 
Vijand verdreven is, moeten wij de regeling 
Van berechting en zuivering overlaten aan 
Regering en Parlement en daarvt>or in het 
leven geroepen instanties; via de politieke 
kanalen kunnen wij individueel trachten op 
die regeling invloed uit te oefenen en wij 
hebben gelegenheid te over gehad om die 
feiten ter kennis te brengen van gemelde in-
s�anties. 
Zo handelen wij m.i. het meest in het be
lang van het vaderland. 

A. J. M. 

.,Dat weet toch zeker iedereen!" zult U op deze 
vraag antwoorden. 
"De achtergebleven families van de gesneuvelde 
vrienden helpen - moreel en materieel - waar 
en wanneer zij kan." 
Accoord. Met dit antwoord behoort U niet uitge

praat te zijn. Er is nog zoveel, dat de Stichting: 
1940-'45 voor die achtergeblevenen èn voor de 
nog levende oud-illegale werkers doet, dat het 
de moeite waard is, er iets over te vertellen. 
Wanneer U nu verteld wordt, dat de Stichting -
onze Stichting dus - in noodgevallen ook fietsen 
en kleding verzorgt, dan moet U niet direct gaan 
piekeren, wat U het best kunt aanvragen. Ont
houdt altijd dat er veel mensen zijn, die om be
paalde zaken meer verlegen zitten dan U. En de 
toe te wijzen producten zijn slechts klein in aantal.
,,Wat doet de Stichting?" Welnu, het Hoofdbu
reau in Amsterdam verwerkt, naar ideeën en on
der toezicht van het Hoofdbestuur, de plannen en 
richtlijnen en controleert de uitvoering. Dat er 
evenwel meer werk verricht w�rdt, dan in de�e 
paar woorden wordt gezegd, zult U stellig begrij
pen. Daarover een andere keer meer. • 
Hetzelfde geldt voor de provinciale of districts
besturen en -bureaux, die hetzelfde werk verrich
ten, maar hier al minder uitgebreid. Hier komen 
vooral de moeilijke gevallen terecht, waarin de 
plaatselijke of rayonbesturen geen beslissing kun
nen nemen. Deze plaatselijke besturen' (het is lo
gisch, dat die ook in Uw woonplaats behoren te 
zijn ) deze plaatselijke besturen met hun medewer
kers dan zijn (niet de sociale werkers van de dis
trictsbureaux) in feite de uitvoerende organen, 
d'e handen van het lichaam, dat Stichting 1940-
'45 heet. Het is nu eenmaal zo, dat de meeste 
hulpgevallen moeilijk vanuit één centraal punt 
beoordeeld kunnen worden. 
In al de gevallen, waarbij de Stichting haar hulp 
moet toezeggen, wordt art. 2 van de statuten er 
bij gehaald. Hierin wordt gezegd, dat slechts zij 
zullen worden geholpen, die "tijdens de Duitse be
zetting door daad of houding tot het binnenlands 
verzet hebben bijgedragen". Hier zijn natuurlijk 
ook evt. nabestaanden bij inbegrepen, voor zover 
zij hulp zouden nodig hebben. 
U ziet het: Deze woorden sluiten geen enkele 
vorm van hulp uit. ..Een hulp, die in de praktijk. 
dan ook zoveel mogelijk wordt gegeven aan hen, 
die dat werkelijk nodig hebben. Behalve de gel
delijke hulp aan nabestaanden is er dan nog cle 
verstrekking van textiel, rijwielen, banden, de ar
beidsbemiddeling en - niet te vergeten - de 
Stichting Herstellingsoorden. Dan zien we, dat de 
provinciale bureaux soms hun krachten lenen tot 
bemiddeling van alles, wat de noden van nabe
staanden en verzetsmensen kan verlichten. We 
zien dan verder de morele hulp, die huisbezoekers 
(veelal huisvrienden) en sociale werksters (vak
kundige, begrijpende ex-koeriers�rs e.d.) zoveel 
in hun vermogen ligt, bieden. 
Maar bij het beschouwen van dit alles komt door
lopend sterk naar voren, hoeveel hulp er verleend 
moet worden, hoeveel medewerkers daarvoor no
dig zijn; en bovenal, hoe men zich persoonlijk ge
heel moet inzetten en welke enorme sommen er 
voor dit werk verzameld moeten worden. 
Over dit alles te schrijven: Het zou teveel zijn 
voor één keer. Daarom zult U voortaan gcrege_ld 
iri "De Zwerver" kunnen lezen, hoe bepaalde af
delingen functioneren en hoe deze werkzaamheden 
in de praktijk verlopen. Uw sympathie voor de 
Stichting zal er door vermeerderen - Uw werk
kracht, door het begrijpen van dl organisatie stij
gen. Dat is Uw plicht en zal Uw opdracht blij
ven; uit vriendschap voor Uw gesneuvelde en nog 
levende vrienden uit de bezettingstijd. PETER. 

* HET UITROEUH VAN HET VERRAAD
Een dagorder van het Belgische oudstrijders-ver· 
bond. (U.F.A.C.) (Union Fraternelle des Anciens 
Combattants). 
"In aanmerking pemend, dat het slappe ingrijpen 
ten aanzien van de 1.600 verrnders uit de oorlog 
1914-1918 het nationaal gevoel in België ernstig 
verzwakt heeft en dit tot gevolg had, dat daardoor 
een groot aantal Belgen hun plicht verzaakt heb
ben gedurende de oorlog 1940-1945;
"In aanmerking nemend, dat de kwijtschelding 
der straffen dezer verraders, ondanks de ertegen 
gevoerde oppositie der oud-strijders, treurige ge
volgen heeft gehad, komt de U.F.A.C. ten sterk
ste op tegen elke amnestie voor landverraders. 
De U.F.A.C. oordeelt, dat voorwaardelijke invrij
heidsstelling kan toegepast worden op lichtere g(!
vallen. Doch om te geraken tch een herstel và,n 
het moreel in het land en om de goede richtlij
nen aan het volgend geslacht te geven, is het no
dig, dat de volledige tenuitvoerlegging der door 
Krijgsraden en Hogere Raden uitgesproken von
nissen doorgevoerd wçirden. Vooral van die, wel
ke betrekking hebben op grote verraders en oor
logsmisdadigers, en in het bijzonder al die geval
len, waarin Belgen de dood hebben gevonden. 
(Overgenomen en vertaald uit "Le Soir", Brussel.) 

.... in het Gedeukboek ,J)e Zaanstreek" in blijde
en droeve dagen'' een gedeelte voorkomt, onderte
kend door een KP-leider, waarin verteld wordt, 
hoe een politieman door de illegaliteit met de 
kogel werd bedreigd, wanneer "hij door wu gaan 
met zijn "werkzaamheden" .... 
... ,deze politieman thans na "zuivering" bevor
derd is tot ad judant .... 
.... dat voor een ander gedenkboek, dat binnenkort 
verschijnt (,,De mannen van Overste Wastenaec
ker), de illustraties zijn verzorgd door een teke
naar, die gedurende de bezetting lid was van de 
Landgtand en de " Cultuurkamer" ....
.... dat een collega van hem, die de kop van het 
illegale "Trouw" �twierp en zich duchtig ge
weerd heeft tegen den bezetter, hiervoor niet in 
aanmerking kwam .... 
. ... er geen zwarte prijzen gevraagd worden door 
de advocaten .... 
. ... een advocaat zijn "cliënt", een NSKK-man
"slechts" f 450.- voor zijn verdediging vroeg, bij
vooruitbetaling .... 
.... ,,door de poort van Minister Maarsseveen 's 
barmhartigheid" is getreden: Alex de Meester ... 
.... deze heer tot aan de capitulatie van Duits
land, omroeper was bij de Bremerzender en de 
,,Hollandse'' uitzendingen verzorgde? 

6�f5TWJK L[Vf N AC�Tf Q 
CElOEUR tN PRIKKTLORMO 
ÉÉN DfR 1-lOOFDST\JKKEN UIT: 

. DfN VIJAND WtDERSTMN" 
De "voorloper" van het grote L 0-
L K.P. Gedenkboek verschijnt vóór St. 
Nicolaas LV olgt bijna 20.000 anderen 
en bestelt met spoed. Anders is de 
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Er is een geheimzinnige mist blijven bestaan rond
om de beroemde Sectie V van de 0.D. En de le
zer zal zich mijn enthousiasme kunnen voorstellen, 
toen de titel van een artikel in "De Ingenieur" van 
25 October 1946, mij deed vermoeden, dat deze 
mist zou optrekken. Eindelijk zou ik dan gelegen
heid krijgen om ook onze lezers aan de hand van 
dit artikel nader over het werk van deze Sectie V 
in te lichten. 
Helaas is deze vreugde bij het lezen spoedig in 
wrevel veranderd. Niet zo zeer, omdat er geen in
lichtingen gegeven worden, maar vooral, omdat 
met de bekende O.D.-arrogantie ongeveer alle eer 
van het verzet voor die organisatie werd opgeëist. 
"Daar zijn de schutters", dus na l.Yz jaar, om van 
hun roemrijk verleden getuigenis af te leggen voor 
het Nederlandse volk. Spijtig voor hen zijn wij er 
ook nog om de missers te tellen. 

Laat ik voorop stellen, dat het artikel een kort 
verslag is van een c edevoering, gehouden door J.
Kok, kolonel der g.:nie en dat het ons dus slechts 
mogelijk is in te gaan op dit kprt v�:slag. . Laat ik verder vooropstellen, dat blJ al onze cn
tiek geen twijfel is aan de betekenis van de Sectie 
V der O.D. Hoe ..geheimzinnig dit lichaam ook ge
bleven is, het is ons wel bekend, dat het met name 
op waterstaatkundig gebied, belaqgrijk werk v�r
richt heeft. Naar ons gevoelen was het de emge 
afdeling der 0.D., die voor September 1944 actief 
verzet pleegde. 
Laat ik bovendien, om misverstand te voorkomen, 
mededelen, dat onze critiek niets te ma:ken heeft 
met het moedige verzetswerk van de z.g;. oude O.D.
die in de eerste jaren van de bezettmg- zo veel 
slachtoffers heeft gehad. Over deze moedige kereli; 
niets dan lof. Zij worden al veel te veel vergeten. 
Het was juist, omdat deze oorspronkelijke organi
satie zulke zware klappen kreeg, dat de ons be
kende 0.D. zich alleen instelde op .de taak van het 
handhaven van orde in de vacuumperiode na het 
verdwijnen van de Duitsers. 
En tenslotte mag ik niet nalaten op te merken, dat 
het verre is van ons om mensen, die zich ook in de 
O.D. in de bezettings jaren voor het vaderland ga
ven, te disqualificeren. Wij uitten slechts onze. be
zwaren tegen eenzijdige en tendentieuze voorlich
ting. 
De onbevooroordeelde lezer, die 1::et geheel over
ziet, krijgt n.l. de indruk, dat het verzet cle O.D. 
was en dan nog eens de 0.D. en dan een hele tijd 
niets en tenslotte enig onbelangrijk wctl: ·van an
dere organisaties. En als de spreker de B.S. behan
delt, dan blijkt ook die organisatie m feite niet veel 
meer dau de O.D. te zijn. 
In de inleiding noemt Kok, den kolonel Jhr. P. ].
Six, den onvolprezen leider van het militair geo�
ganiseerde verzet in ons land. Wel, wel. dat is 
nieuw voor ons. Alle eer aan iederen illegalen 
werker, dus ook aan Six en we laten maar in het 
midden of hij onvolprezen was, maar de leider was 
hij in ieder geval niet. V6ór September 1944 niet, 
want toen werd er alleen gewapend verzet ge
pleegd door K.P. en R.V.V. en dacht de leiding 
van de 0.D. hier zelfs niet aan omdat'haar orga
nisatie te kwetsbaar zou worden en ... . omdat zij 
hier niet op was ingesteld (we zonderen nog steeds 
de geheimzinnige sectie V uit). En nà September 
1944 niet, want loen was generaal Koot de com
mandant van het militair verzet. En enkele maan
den voor de bevrijding ook niet, want toen was 

. 

onder generaal Koot, ,.Peter Zuid" commandant 
van het strijdend gedeelte, d.w.z. van de troepen, 
die voor de bevrijding actief gewapend verzet 
pleegden. 
Eveneens onder generaal Koot was Six comman
dant van de bewakingstroepen; d.w.z. de' troepen, 
die pas na de bevrijding op mochten treden. Als er 
een onvolprezen leider van het militair verzet ge
noemd moet worden, wel dan was dat "Frank", 
die in de- strijd gevallen is, en die, toen de heren 
in Amsterdam aan het organiseren en bureaux in
richten waren, om het verzet te gaan leidden(!), 
met zenders en telefoonlijnen de gewapende strijd 
vanuit Rotterdam voerde en die, toen hij naar Am
sterdam kwam en zich onder generaal Koot stelde, 
de leider van het gewapend verzet bleef tot aan 
zijn dood toe. Wij willen eveneens noemen lange 
Jan van R.V.V. die eveneens een krachtige leider 
was van het gewapend verzet. 
Volgende fout je: ,,In de laatste jar.en van de be
zettingstijd gingen zij (andere spionagegroepen, 
Red.) er meer en meer toe over haar gegevens aan 
Sectie V van de 0.D. ter beschikking te stellen, 
welke elk bericht op de juiste waarde, in verba�d 
met het grote geheel kon toetsen en zo noèhg. mhaar voor Londen bestemde rapporten en tekemn
gen kon verwerken". 
Hoe belangrijk Sectie V van de O.D. ook g��eest 
mag zijn (wij kunnen .dat niet beoordelen) ZIJ was 
er slechts één uit vele en die andere organisaties 
(wel 25) dachten rt niet over hun spionnagev.:erk 
over die secti� t: laten lopen. Zij hadden zelf mins
tens zo gQede verbindingen en v�ak een beter 
,:J:onnagé-apparaat. 
�elf heb ik vlak voor September 1944 een bespre-

. king meegemaakt tussen verte�enwoordigers van _3spionnage- en inlichtingengroepen, waaronder dte 
van de O.D., met het doel om deze drie te coördi
neren en dan in die vorm, dat de O.D. daarbij de 
leiding zou krijgen. Daar trapten de anderen na
tuurlijk niet in, want ze wisten wel wat ze har:lden 
en niet, wat ze krijgen zouden. De practijk na Sep
tember 1944 wees uit, dat de C.I.D. het meest doel
treffendst was voor de B.S. en dat de groep Al
brecht bij de geallieerden welhaast het hoogst 
stond· aangeschreven. 
Dan een nieuwtje. 

"Ruimtegebrek belet spreker in dit kort verslag 
,.dieper in te gaan op de techniek der geheimhou
,.ding, het systeem der schuilnamen, valse per
,.soonsbewijzen, ,.Ausweise" en andere legitimatie
,.papieren, het spionnage-, verk�nnings- en teken
.,werk, fotografeer- en lichtdrukwerk, administra
.,tief werk, archiefwerk, koerierswerk en onder
,.brenging van bureaux met illegale telefoonaan
"sluitingen, verzorging, voeding en· beveiliging 
"van personeel in gastvrije huizen met geheime 
"bergplaatsen voor personeel en archieven en op 
,.de gevaren, welke het Sectie V werk bij voort
,.during met zich bracht. 
Wel, wel, nu weten we tenminste waar onze val
se P.B.'s en onze "Ausweise" 'vandaan kwamen en 
wie er voor voedsel in de hongerwinter zorgde. 
Dat geheim is dus ontsluierd. De 0.D. zorgde 
hiervoor en ook de LO was dus een vertakking 
van de O.D. 
Laten we den argelozen lezer maar uit de droom 
helpen. Dit is weer een listig staalt je van ver
zetsvoorlichting. Er staat niet met zoveel woor
den, dat de 0.D. er alleen voor zorgde, maar de 

argeloze lezer loopt erin en zal al deze werk
zaamheden voor rekening van de 0.D. brengen. 
Welnu: valse persoonsbewijzen en "Ausweise" 
werden verzorgd door de P.B.C. en door de twee 
afdelingen van de LO, de F.C. en de P.B.S. De 
illegale voedselwerving en distributie is door de 
illegaliteit opgedragen aan de LO en wat de ge
heime telefoonaansluitingen betreft, de O.D. mag 
er wat aan gedaan hebben, maar in hoofdzaak is 
het nd gebouwd door de C.I.D. 
Het lust ons niet, dit artikel in verband met der
gelijke slimmigheden verder op de voet te vol
gen. Het is vrij melig om in dit artikel overal 
waar de 0.D. alleen genoemd wordt duidelijk te 
maken, dat het de 0.D. alleen niet was, ook niet 
in de eerste plaats en soms helemaal niet, dat er 
nog meer verzetsorganisaties waren, die zich over 
het algemeen zelfs minder specialiseerden in het 
bureauwerk en meer op het daadwerkelijk verzet. 
Genoeg hierover. 
Op twee zaken wil ik echter nog ingaan. Op de 
toestand rondom September 1944 en op de ont
wikkeling in de laatste maand van de oorlog. 
We beginnen met een citaat: 

"In het voorjaar vàn 1944 werden de drie 
grootste on,dergrondsche organisaties O.D., 
.,R.V.V. (Ráad van Verzet) en K.P. (Knok
,.ploegen) door den moeizamen en gevaarvol
.,len arbeid van eenige vooraanstaande ille
"gale werkers, waaronder in de eerste plaats 
"moet worden genoemd de tegenwoordige 
.,directeur-generaal der P.T. en T., L. Neher, 
,,tezamen gebracht en vereenigd tot de Del
"ta, later de B.S., Sectie V - 0.D. werd nu 
.,Sectie V - Delta, later Sectie V - B.S . 

Wij willen zo vriendelijk zijn te veronderstellen, 
dat deze serie fouten voortkomt uit de onbekend
heid van · den schrijver met het verzetswerk. Om 
te beginnen waren de 0.D., R.V.V. en K.P. niet 
de grootste ondergrondse organisaties. 
Ja toch, de O.D. was de grootste verzetsorgaois,itie 
op papier, 110.000 man sterk. Na de bevrijding 
was dit "de ondergrondsche". 
De grootste in de practijk was de LO. De R.V.V. 
en de K.P. waren kleine selecte gewapende ver
zetsorganisaties, die vóör September 1944 geheel 
en na September 1944 voornamelijk het gewapend 
verzet voerden. 
Heeft de schrijver nooit van De Kern gehoord? 
Alle eer aan den Heer Neher, die daarin ook zit
ting had, maar hij was toch niet het enige lid 
van De Kern. Welnu op initiatief van deze Kern 
zijn drie vertegenwoordigers van respectiçvelijk 
O.D., R.V.V. en K.P., in het voorjaar van 1944 
bij elkaar gekomen, zulks in verband met ge
wijzigde opvattingen in de O.D., voorzover na te 
gaan vanwege de aandrang uit Londen en uit 
de organisatie. Daarvoor zag de O.D. als hoofd
taak de voorbereiding van een organisatie voor 
ordehandhaving in de vacuumperiode. Medio 
1944 meende de O.D. nu ook voorbereidingen te 
moeten ,gaan trefH:n om vóór de bevrijding aan 
het gewapend verzet te gaan deelnemen voor de 
bescherming van objecten. En zoals dat meer 
gebeurt, deze nieuweling eiste natuurlijk direct de 
leiding. 
Dat onheil is gelukkig tot het eind toe voor
komen. Na September 1944 traden O.D., R'.V.V. 
en K.P. als gelijkwaardige organisaties in de B.S. 
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L. VERMEER

Hij luisterde steeds naar de berichten 
van de Engelse radio en wat konden zijn 
ogen tintelen, als hij je goed nieuws kou 
mededelen. 
De Heer Vermeer, Evangelist te Oost
voorne, was een gelovig mens en een vu
rig vaderlander, die, zoals hij dikwijls 
beweerde, graag zijn leven voor ons land 
overhad. Nimmer was hem dan ook iets 
teveel, wanneer het de goede zaak be
trof. En dat er veel te doen was op- dat 
Zuid-Hollandse eiland, daar zorgde een 
Inselkommandant, die nergens voor te
,rugdeinsde, wel voor. Groot was het 
verraad, ook al door de vele vreemde 
mensen, die aan de bunke'i-bouw mede
werkten. De vergaderingen van de LO, ' 
<lie, om alle moeilijkheden op het eiland 
te bespreken, geregeld bij den He,.er V.: r
meer gehouden werden, waren dan ook 
dringend nodig. 
Op 9 October 1944 waren weer LO-ver
tegenwoordigers van alle plaatsen pre
sent. Eerst werd naar Radio Oranje ge
luisterd, de stem van strijdend Neder
land, die ook den Evangelist zoveel 
steun gaf om verder te vechten in het 
belang van zijn geliefde vaderland. In
eens werd er hard gebeld. Onraad -
moffen. Nog net was er gelegenheid, 
om de radio in de kunstig bedachte 
schuilplaats te laten verdwijnen, of de 
deur werd opengemaakt. De indringers 
aan het zoeken.· Steeds weer hoorde men 
de heer Vermeer zeggen: ,,Ik heb geen 
radio." Het mocht niet baten; en toen 
plotselirig een radio onder de preekstoel 
van de naast zijn huis gelegen kerk, werd 
gevonden, die de heer Vermeer voor 
anderen had verborgen, moesten allen, 
ondanks dat er een dikke laag stof op 
het toestel lag, mee. 
Op de Hecsterhof werden allen opnieuw 
gefouilleerd. Na een kort verhoor werden 
allen afzonderlijk in cellen opgesloten. 
De volgende morgen: opnieuw verhoor, 
maar nu op de gebruikelijke methoden: 
mishandeling, uitspelen van verdachten. 
Ook Vermeer werd er bij gehaald. Zwaar 
gewond stond hij voor zijn beulen. 
Niettemin liep hij de volgende .dag fier 
en ongebroken naar de plaats, waar het 
peleton stond opgesteld. Ongeblinddoekt 
werd hij gevonnisd. 
Nooit zal Oostvoorne den heer Vermeer 
vergeten, die, als hij had gesproken, 
tientallen mensen hetzelfde vonnis had 
kunnen bezorgen, als hem nu werd aan
gedaan. 
Deze kleine man, is als Evangelist klein 
voor God, maar als een groot voorbeeld 
voor zijn landgenoten gestorven. 
Moge zijn strijd niet vergeefs gestreden
zijn. ' 0. 

HENK TEMME 

Toen de moffen hun zovee1ste represaille-moord 
begingen aan Henk Temme, sneden zij weer een 
leven af, dat zo zeer van nut was en nog had 
kunnen zijn voor otls allen in en na de oorlog. 
Reeds in de eerste dagen der bezetting stond 
Temme vooraan in de rijen van die verzetsmen
sen, die het vervaardigen en verspreiden van 
,,Vrij Nederland" tot hun taak hadden gemaakt. 
Zijn medewerkers (o.m. Lenglet) werden gearres
teerd, doch Hen� kon nog ontsnappen. Op· elk 
gebied strekte zich zijn activiteit uit en zo speel
de hij o.m. een rol bij het vertrek van een bepaald 
vliegtuig in begin J 942.
In Februari 1943 volgde voor de tweede maal 
een inval en weer kon Henk zijn huis op het 
laatste nippert je ontsnappen, doch thans werd zijn 
vrouw door de moffen medegenomen. 
In Amsterdam werd nu de grond wel heet onder 
zijn voeten en zo werd het werken hem een tijd-
lang bijna onmogelijk. 
Enige tijd later sloot hij zich bij de LKP Amster
dam aan en van die tijd af heeft hij actief .aan 
ons werk deelgenomen. Tijdens een van deze ac
ties werd Henk gearresteerd en als represaille 
voor Rauter, gefusilleerd. 
Het is een schrale troost voor ons, dat hij vele 
malen gewroken is. 
Het besef van zijn einde kan ons groter troost 
geven, n.l. het einde van een doelbewust man. 
Deze levende herinneringen zijn het, die voor ons 
ten opzichte van de toekomst een reeks van ver
plichtingen vormen. 

Ochtendgloren 

Ze hebben bij die dijk gestaan 
Zo even buiten Amsterdam 
De mof heeft daar zijn moord begaat, 
toen nog geen zon ter kimme kwam. 

Ze stonden in het prille licht 
van d'ochtend, die de laatste was. / 
Hun blikken 111it het strak gezicht 
groeten de eerste dauw op 't gras. 

En door hun harten klinkt een kreet, 
die haat doet worden stom en stil: 
strijdende makkers, nooit vergeet" 
waarom ik vecht en sterven wil! 

Die kreet vindt weerklank in ons hart 
en elke vriend gedoemd 'te scheiden, 
een nieuwe kiem, gezaaid in smart, 
die groeit ..... geoogst in bet're tijden. 

Ddt =aad is niet vergeefs gezaaid! 
Dié oogst de stuwkracht die ons drijft 
en gij, die eens dit koren maait: 
Eén geest, die in ons hart steeds blijft: 

Tot óns keerde het leven weer. 
Zij hebben bij die dijk gestaan ....... . 
geen angst voor sterven sloeg hen neer 
Hoog de banier en breekt de baan! 

' 

I 

CHIEL PLOEGER 

Hij woonde in Amsterdam en zou naar Duits
land moeten. Het �as niets voor Chiel zich zo 
maar over te geven en dus zei hij: ,,Ik ga 
niet". Zo kwam hij in Enschede onrlerduiken. 
We hadden een. Bijbelkring in Enschede. En 
op een avond zat hij daar. Zonder de aandacht 
te trekken. Zonder lawaai. Rustig zat hij te 
luisteren met volle aandacht. Zo is Chiel Kos
ti:!r in ons leven gefomcn. 
Voorjaar 1944 vertelde:; · ,hij me, dat Johannes 
van de Twentse KP hem had gevraagd toe te 
treden tot de ploeg. ,,Doe je 't?" vroeg ik. Hij 
knikte een paar keer en voegde er aan' toe: 
"Ja". Zo was Chiel. Hij zei nooit "nee", als 
het vaderland vroeg. Zo heeft hij zijn intrede 
gedaat1 in de Twentse KP. Eerst werkte hij met 
bonnen, onderduikers, geallieerde piloten, il
legale lectuur. Later deed hij meer aan het werk 
te velde. Na September 1944, toen alles onder 
hoogspanning ging werken, had hij het pas recht 
naar de zin. Toen kon hij zijn hart ophalen. 
Twee maal is hij aan een ogenschijnlijke zekere 
dood ontsnapt. De eerste keer in Zenderen, bij 
een SD-overval op het KP-hoofdkwartier, Huize 
"Licluina". Chiel is er levend uit gekomen. De 
twc�dc keer in Vasse, waar de SD een overval 
deed op de boerderij, waar een lading wapens 
was geborgen, die Chiel mede in ontvangst had 
genomen op het dropterrcin. Hij is er levend uit 
gekomen. 
Toen moest hij een tijd je rust houden van ho
gerhand. Hij mocht alleen wat klein werk doen. 
Maar Chiel kon dat niet. Met klem heeft hij ge
vraagd weer aan het werk te mogen. Stralend 
vertelde hij me, dai hij toestemming had gekregen. 
Het was nog wel niet je ware, alleen maareen 
zender bewaren en begeleiden, maar het was toch 
.weer wat. 
Dat is Chiel's laatste werk geweest. Zijn laatste 
opdracht. Want eind November 1944 werd hij 
met den marconist, den Ier Bunny, gepakt. Tot 
Maart 1945 is hij in de gevangenis geweest. Toen 
is hij met vele anderen bij Woeste Hoeve neer
geschoten. Daar heeft hij gelegen als een misda
diger, maar met de erenaam "terrorist". Daar is 
hij begraven. Zo is hij uit ons leven verdwenen. 
Dat was Chic!. 
Is dit beeld volledig? Neen. Het belangrijkste is 
nog niet genoemd: de reden, dat hij altijd "ja" 
zei voor een gevaarlijk karwei, de basis van zijn 
verzet: zijn geloof. Heel simpel en alles omvat
tend: ,,Ik geloof in God den Vader, Schepper van 
Hemel en Aarde en in Jezus Christus, zijn Enig
geboren Zoon, onzen Heer". Onze Heer, de Heer 
van ons leven. Die Zijn le:ven voor ons gegeven 
heeft en Die zegt: ,,Die zijn leven verliezen za� om 
Mijnentwil, die zal het behouden." 
Zo heeft Chiel zich geofferd, want hij doorzag 
de aard van de strijd tegen het Nationaal-Socia
lisme. 
"Opdat hij vromelijk tegen de zonde, den duivel 
en zijn ganse rijk strijden en overwinnen moge", 
heeft de gemeente van Christus gebeden, toen 
Chiel gedoopt werd. God heeft dit gebed ver
hoord. Op Donderdag 25 October 19:45 is Chiel te 
Amsterdam met militaire eer begraven. Drie ge
weersalvo's hebben de regenlucht gescheurd en 
gebleken trouw bezegeld. 
Een nieuw accent heeft dit gelegd op onze nieu
we taak in dc11:c nieuwe tijd. Zal onze trouw blij
ken? C. H. 

'�-----------J..---�--·---------------..--� 
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en op de duur keerde de eerste voor een groot 
deel naar haar oorspronkelijke taak terug, ter
wijl de laatste twee het gewapend verzet voor 
de bevrijding voerden. Maar laten we ons ver
haal over het overleg vervolgen. Dit heeft prac
tisch geen resultaat gehad. Toen vlak na Dolle 
Dinsdag op de Kernvergadering aan den· ver
tegenwoordiger van de O.D. de categorische 
vraag werd gesteld of het overleg tot zodanige 
resultaten had geleid en of de voorbereiding van 
de O.D. zelf zodanig was geweest, dat men een 
eventuele capitulatie van de Duitsers het hoofd 
had kunnen bieden, moest deze vertegenwoordi
ger antwoorden, dat dit niet het geval was. Toen 
eerst is de Delta der drie organisaties opgericht. 
Van dat ogenblik af heeft de O.D. geworsteld om 
overal en in ieder opzicht de leidende posten te 
bezetten. Zoals gezegd, dat onheil is voorkomen. 
En wat de sectie V van de O.D. betreft, die 
Sectie V van de B.S. zou geworden zijn. Dat zal 
wel, want ze moest toch ergens Sectie V van 
zijn, maar deze opmerking houdt niet in, dat deze 
dienst al het spionnagewerk, het verbindingswcrk 
en het contact met de overkant onder zijn beheer 
had. De C.I.D., had het leeuwenaandeel in deze ' 
werkzaamheden. afgezien van 1het zelfstandige
spionnagewerk van b.v. de groep Albrecht en de 
G.D.N., welk werk als onze inlichtingen juist 
zijn op het punt van spionnage door de gealli-
eerden het hoogst werd aangeslagen. 
Verder zijn we zo vrij te betwijfelen, dat de 
spoorwegstaking door de directie der N.S. in 
overleg met Londen grondig voorbereid was, zo
als Kok mededeelt. We hebben wel andere in
lichtingen. In ieder geval heeft ( en dat is wat 
wij er van weten) de L.O. met behulp van het 
N.S.F., niet alleen voor de spoorwegmannen ge
zorgd, maar tevens hebben L.0.-ers in tal vao 
plaatsen door persoonlijke inmenging de staking 
tot een feit gemaakt. Tevens is het dwaasheid, 
dat Sectie V overleg gepleegd zou hebben met de 
N.S. wat de spoorwegsabotage betreft, die n.l. 
uitgevoerd is door de L.K.P. en R.V.V. in B.S.
verband. 
Tenslotte beroemt de schrijver zich er op, dat het 
overleg van vertrouwensmannen en de B.S. met 
de Duitsers, zulke heilzame gevolgen voor ons 
land heeft gehad. 
Wij zijn geneigd dit sterk te betwijfelen. Over 
dit punt zullen in de naaste toekomst nog belang
rijke publicaties het daglicht zien. Daarom volgen 
hier in dit verband slechts enkele losse opmer
kingen. De beginfout was, dat de overleginstan
ties vergaten de hoogste verzetsinstantie in N e
derland, . de Centrale Commissie van de Grote 
Advies Commissie in hun plannen !e betrekken. 
Deze fout wreekte zich reeds spoedig, want de 
C.C. zou de compromissensfeer van dit overleg
nooit geduld hebben. Er werd namelijk een koop
gesloten tussen de overlegsinstanties en het bleek
al aanstonds. dat de immorele Duitsers beoogden
van de verzetsbeweging concessies te krijgen, om
daarbij van hun zijde zich niet aan hun deel v�n
de overeenkomst te houden. Zij gingen rustig 
door met fusilleren en inunderen. 
Dat dit monsteraccoord geen ernstiger gevolgen 
heeft gehad is te danken aan de snelle capitula
tie van de Duitsers. 
Om de sfeer van het overleg met den vijand te 
typeren.· delen we nog mede, dat een vertrou
wensman en een O.D.-man (voor de B.S.) in ver
band met dit overleg de merkwaardigste crossing 
hebben meegemaakt van de gehele bezettingstijd. 
Dat was n.l. een crossing onder leiding en toezicht 
van de Duitsers. met Duitse vervoermiddelen en 
dit keer eens voorzien van echte Duitse papiç:ren! ! 
We zouden nog wel enigen tijd door kunnen gaan 
doch. eindigen hier met ons commentaar. 
Het is diep te betreuren. dat voorlichting over het 
verzet van dit genre mogelijk is, maar we leven 
nu eenmaal in een vrij land. Dat geeft ons aan de 
andere kant de mogelijkheid om de zaken recht 
te zetten. Om eerlijk te zijn, we hadden een der
gelijke stunt van de O.D. al eerder verwacht. 
In deze orgitnisatie zijn de voormannen er metho
disch op uit geweest, de leiding (niet het risico) 
in het verzet op zich te nemen en de eer voor 
zich op te eisen, nogmaals de goede elementen 
niet te na gesproken. 

' We hebben ons daar in de bezettingstijd tegen 
geweerd, omdat het verzet er door in gevaar 
kwam, we verweren er ons thans tegen, omdat de 
geschiedbeschijving er door in gevaar komt. 

H. v. R. 

• 

WIE KAN 

INLICETINGEN VERSCJIAFFEN ?

• 1 ,,,

7 56 Hermannus, Engelbert, 
Klaassens, geb. 13 Nov. 
1921 te Groningen. Over
leden 25 Dec. '44 in kamp 
Buchenwald. Betrokkene 
werd 14 Sept. 1944 te 
Dusseldorf gearr. Zijn adr. 
in Buchenwald was Nr. 
102946 Block 17 en hij was 
gekleed vermoedelijk in 
manchester (post)uniform. 

7 5 7 Martinus Schaap hok, geb. 
11 Juni 1922 te Bedum. 
Gearr. 1.9 Aug. 1944, ver
voerd n. Groningen, ver
volgens naar Ommen en 
daarna naar Amersfoort 
(kamp nr. 5809, blok 10). 
8 of 9 Sept. d.a.v. naar 
Neuengamme, later te
werkgesteld in Hüzem. 20 
Oct. 1944 ziek opgenomen 
en te Neuengamme over
leden, 23 Jan. 1945. Be
graven op het Friedhof 
Hamburg-Ohlsdorf. Wie kan inlichtingen 
ovier zijn leven in de kampen en ov..:r zijn 
sterven geven? 

i 58 Franciscus P. H. Staff-
horst, geb. 21-12-1911 te 
Nijmegen. Is woonachtig 
geweest te Arnhem, van
daar geëvacueerd naar 
Putten. Van Putten ver
voerd naar Amersfoort, 
vanwaar na een verblijf 
van 10 dagen op trans
port gesteld naar Meppen 
bij Hamburg. Duur van 
verblijf te Meppen onbek. 
Op het laatste ogenblik 
van Meppen overgebracht 
naar Neuengamme. Daarna niets meer ver
nomen. Kenteken: mist van één zijner han
den de ringvinger. 

7 59 De Heer Boiten, als ille
gaal werker gearr. op 14 

'--- Juli 1942 door de SD, n. 
Huis van Bew. te Arnhem 
gebracht. Van hier naar 
Scheveningen-Amersfoort-

Vught-Haaren-Amersfoort
Natzweiler (Elzas) - Da
chau-Allach-Dachau-Neu 

engamme-Aulrich-Neuen
gamme en hierna naar 
Nordhausen, een buiten
commando van Buchen
walde waar hij op 3 
Maart 1945 is overleden, hij kwam ongeveer 
half Januari 1945 in Nordhausen, nooit ièts 
van hem vernomen. 

A D V E RTE N TIES 

(familie-advertenties prijs f 0.10 f,6r m.m.) 

Heden behaagde het den Heere na een kort-

1 stondige ziekte onverwachts in Zijn Heerlijk
heid op te nemen onze innig geliefde Moeder, 
Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw de 
Weduwe 

M. VAN DER VEGTE-WINTERS.
Mattheüs 5 : 8 en 9. 

Mede namens de familie 
Haar bedroefde kinderen: 
A. VAN DER VEGTE
L. VAN DER VEGTE.

's-Gravenhage, 5 November 1946. 
Pieter Bothstraat 41. 

(Personeel gevraagd en aangeboden-p-:;:-fo.io�m�) 

Steller dezes, 38 jaar, gehuwd, G.G., oud illegaal 
werker en B.S.-er S.G., met politie opleiding en prac
tische dienst, zoekt plaatsing als Portier, Controleur, 
Vertegenwooi'diger of iets dergelijks. Van prima ge-
tuigen voorzien. \ Brieven aan den Heer H. B. Lichtenberg, Secreta-1 
riaat G.O.I.W., Landstraat 27 te Aalten (Gld.). 

Oud illegaal werker, 31 jaar oud, 15 jaar werkzaam 
geweest zijnde in de Houthandel op administratief 
gebied, zoekt betrekking als bedrijfsleider of verte
genwoordiger voor gerenommeerde firma. 
Brieven onder No. 72 Adm. van dit blad. 

Echtpaar zonder of met enkele k., bij zeer g.gst. gevr., 
als huisbewaarders op landg. Gelderl. Vrouw gen. 
het huis goed te onderh., de man voor Tuinw. Gel. 
volledige inlichtingen, voorwaarden, getuigschr. enz. 
te zenden onder No. 74 Adm. van dit blad. Volwas
sen kind kan ook in betr. treden. 

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.) 

Wie helpt oud-illegaal werker aan woning m Rot
terdam (W.). Gezin bestaat uit 9 pers. 
Brieven onder No. 73 Adm. v. d. blad. 

Haast U, nog slechts enkele abonné's kunnen 
wij noteren voor 

"DE ENCYCLOP AEDIE 'vooR DEN 
AQUARIUMHOUDER" 

(gratis prospectus bij J. J. Hoedeman, Roose
veltlaan 180. Amsterdam Zuid. 

WJ\.ARSCHUWING. 

Door de Redactie en den Uitgever van "DE PRINSE
STAD" is aan alle afdelingen van de NEDERLANDSE 
VERENIGING VAN EX-POLITIEKE GEVANGENEN 
UIT DE BEZETTINGSTIJD een schrijven gezonden. on
dertekend door het HOOFDBESTUUR en de REDACTIE 
en den UITGEVER van genoemd blad. 
Zowel tegen de inhoud van bedoeld rondschrijven, als tegen 
het feit, dat de schijn wordt gewekt, dat deze brief door de 
Redactie van , .De Prinsestad'' tezamen met het Hoofdbe
,tuur der Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Ge
vangenen is uitgegeven, wordt door het Hoofdbestuur ern
stig geprotesteerd. 
Voorts dient algemeen bekend te worden, dat "De Prinse:
stad" niet meer fungeert als "het officiële orgaan der N.V. 
E.P.G., alsmede dat er geen enkele samenwerking meer 
bestaat tussen dit blad en de Vereniging. 
Mede zullen wij, Ex-Po1itieke Gevangenen en Oud-Illegale 
werkers er voor waken, dat in de toekomst niet meer gecol
porteerd zal worden met "De Prinsestad' onder het motto: 
.. ten bate voor de Ex-Politieke Gevangenen'', daar dit op 
onwaarheid berust. 

Zo juist bereikt ons bericht. dat op Donderdag 
28 November a.s. een mouument zal worden ont
huld op de begraafplaats in Drieberg..:n ter 
nagedáchtenis van Frank en Paul. 
Nadere_ inlichtingen kunnen worden in:;cwonnen 
op ons Centraal Bureau, telefoon 44102-44566. 

Geef "D,e 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: --·· .. --,·--·--------- ---·------·�··-.. ·�-····-·····----·------· --·----·--·---- c: 
?'" 

Adres: ----------------------
___ ......... , _____ ,,_,, ______ - ?=

Plaats: -------·------...... ,.,_ .. ______ ·- -·-

Provincie: 

Ingang abonnement: -----------·--------·-·------- ��
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of 
kwitantie betaald. 

bij aanbieding van een post· N 

Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LJCP-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Nlnwe aboa.ncmentea �ea op <lke willekeurige delulll lagOAG1 voor zover � nummere 'Horradig :ijn, ook met taugwu• 

\tauie: kracht, 4och aUee:a aan het dnd vaa e.ca kalc.nde.rkwartaal vuvalleu . 
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LANDELtJ KE ORGANISATIE VOOR HULP 

Z 
oals over 't algemeen wel bekend i:al
zijn, brengt men het verschil tussen de 
Volkerenbond en de UNO dikwijls te
rug tot deze woorden. De Volkerenbond 

zou bedoeld hebben op de basis van het 
recht de Internationale verhoudingen op te bou
wen en de internationale conflicten te beslechten. 
De UNO daarentegen zou veeleer de veiligheid
der naties beogen. (Men denke hierbij b.v. aan de 
ideeën van Roosevelt, die zich een internationaal 
accoord voorstelde, dat voor de volkeren o.a. de 
bevrijding zou brengen van de druk der behoeften 
en van de angst, een accoord dus, dat op veilig
heid gericht zou zijn. Men denke ook aan het pro
test, dat als ik mij goed herinner, van Nederland
se zijde tegen deze verschuiving in het zwaarte
punt gemaakt is, van het recht naar de veilig
heid). 
Deze verschuiving is niet toevallig, maar type
rend voor onze tijd. Hierop zullen we straks te
rugkomen. 
Wanneer het recht de toorts is, die het interna
tionaal gezelschap .der volkeren voorlicht en de 
weg naar afspraken en sancties tegen kwaadwil
lenden aanwijst, dfn is daarmee een veel juister 
standpunt ingenomen, dan wanneer men zijn han
delen laat bepalen door de vraag naar vi:iligheid 
en vrede. 
Stelt U voor, dat binnen een staat het tweede 
standpunt ingenomen wordt, dan zal in die staat 
de overheid uit veiligheidsoverwegingen tal van 
maatregelen tegen de burgers kunnen nemen, die 
zelfs het karakter van een straf kunnen hebben, 
en die alleen bt:Joden het een of ander te voor
komen. 

B.v. het veilig opbergen van personen, die wel
eens lastig kunnen zijn; alle personen, die aan
leg tot inbreken en moorden hebben, zou dat b. 
kunnen treffen. Dat systeem lijkt zo wel aardig, 
maar de consequenties zijn verschrikkelijk. De 
overheid kan om zichzelf te handhaven b.v. alle 
politieke tegenstanders vastzetten, de pers brei
delen enz. 
U begrijpt het wel, de consequenties van het
standpunt waarin men veiligheid vóór recht laat 
gaan, hebben wij bij de nazi's meegemaakt en in 't 
algemeen is dit de visie der machtsstaten. Op de 
weg van beveiliging, ongeacht de vraag, of hier
mede recht gedaan wordt aan alle betrokkenen, is 
geen• halt, is de wreedste dictatuur ten behoeve 
van de veiligheid het laatste station, waarachter 
de zwarte nacht van het nihilisme (geen normen, 
dus ook geen recht).
Sla ik nu niet een beet je op hol, althans ten
aanzien van de UNO? Natuurlijk, met de UNO is 
't nog niet zo ver en zal 't ook wel niet zo ver 
komen. Ik gaf echter dit vervolgverhaal van de 

rechtsdegradatie om twee redenen: om onze tijd 
te typeren en om op latente gevaren in de UNO 
te wijzen. 
Wilt U het concreter? De UNO staat en valt met 
het accoord van de grote vier. Hun gezamenlijke
kracht maakt de veiligheid van de wereld uit. 
Hun blijvend verschil van mening zal de UNO 
als een kaartenhuis ineen doen zakken. 
( .1:aar het gevaar is, dat hun overeenstemming ten 
koste van de kleine naties zal gaan, dat het recht 
der naties aan de wereldveiligheid geofferd zal 
worde1à 
De Voikerenbund droeg '- vaan van het recht, 
maar had geen machtsmiddelen om het recht door 
te zetten. ('t Uitblijven van sancties tegen Italië). 
De UNO wil slippendrager van veiligheid en 
vrede zijn en wil voor alles de machtsmiddelen 
(uit de overeenstemming van de grote vier) om 
die veiligheid te geven en die vrede te bewaren. 
Op grond van het bovenstaande noemt men nu 
de volkerenbond idealistisch en de UNO realis
tisch. Dat realisme beschouwt men als winst. De 
UNO staat meer met beide benen op de grond, 
in de feiten, zoals men tegenwoordig zegt. 
Dat is niet geheel onjuist, maar men l'noet toch 
de ogen niet sluiten voor de grote verliespost, 
die bij die verschuiving is ontstaan. En daartoe is 
het nodig deze zaak in een breder verband te 'We
zien. 
Na de eerste wereldoorlog waren rk volkeren vol 
enthousiasme. Er zcu nooit een Jorlog meer ko
men. 't Humanisme zou de oorlog uitbannen ('t 
Oude Ideaal). Men behoefde slechts internationaal 
�:: ::r\��e� b:t:����eren en I de oorlog zou tot 
In 20 jaar tijd is dit humanisme gekraakt 1 een 
nieuwe oorlog heeft alle hoop op blijvende "ede 
ver jaagd. Ja, erger nog, er zijn beginselen gaan 
doorwerken, die zich reeds lang in de filosofie 
aankondigden en waarin het geloof aan norm.en
voor dit leven ondermijnd werd (dus ook aan 
geldend recht), waarin slechts de taal der f ei
te11 zou gelden. Zo is b.v. het hebben van de 
macht zo'n feit. Niet het recht, maar de macht 
beslist, heet het dan. 
Voorbeelden? Voor den Germaan geldt een ander 
"recht" dan voor den Jood of den Romaan. Voor 

'den proletariër geldt een ander "recht" dan voor 
den kapitalist. En men moet de macht verwerven 
om dat vetschil in recht te realiseren en te hono
reren. 
Het is duidelijk, dat waar dit standpunt ook ver
tegenwoordigd is in de UNO, er daar geen sprake 
meer kan zijn van overeenstemming over interna
tionale rechtsbeginselen. Zo moet men dus, die 
hoge toren verlaten en naar het plateau zakken. 
waar de feiten (de macht van de grote vier) be
slissen over vrede en veiligheid. Dat is 't grote 
gevaar van de UNO. 

Loase nummers 20 cent 

Een nog verborgen gevaar. Maar 't openbaart zich 
buiten de UNO reeds overal in de wereld in de 
vormen van nihilisme en dictatuur, die zo dicht 
bij elkaar staan. Zo is dan. de winst in realisme 
een bedenkelijke winst voor de UNO. 
Want dat realisme van de taal der feiten (der 
macht) is tegelijk het nihilisme van de rechts
degradatie. 
De wereld maakt een ontwikkeling door van het 
idealistisch humanisme met zijn absolute rechts
normen, zijn zedewetten, zijn democratie enz., naar 
het vertwijfelde nihilisme en bij het verlaten van 
het eerste, treden machtsstaten, leugenpropaganda, 
intimidatie en rechteloosheid op. (En ergens in 
deze ontwikkeling is de UNO opgehangen aan 
de dunne draad van de overeenstemming der 
machtige naties en van binnen uit ondermijnd 
door groeiende twijfel aan de overeenstemming 
betreffende internationale rechtsbeginselen). 
Dan zal in die ontwikkeling, die zich steeds her
haalt, ook een wezenlijke trek van het menselijk 
leven schuilen. Zo is het ook inderdaad. 
God heeft Zijn wetten en normen voor dit leven 
in ons hart gelegd. Dat is het eerste. Maar wij 
zijn van nature niet geneigd daarnaar te hande
len, de zonde trekt er ons van af, en we spelen 
struisvogelt je met Gods geboden. Dat is het 
tweede. 

Zo is er dan recht, dat boven de feiten staat, 
dat de mens in alle gebrekkigheid tot uitdrukking 
moet brengen en na moet volgen. En om het 
tweede feit, is er ook gerechtvaardigde uitoefe
ning van macht, ten einde de naleving van dat 
recht te waarborgen. 
Het idealistisch humanisme nu (rondom de Volke
renbond b.v.) begrijpt iets van dit recht boven de 
feiten (al kent het daarin God niet) maar is blind 
voor de zonde in de feiten. Als de zonde van 
mensen en overheden dan toch een streep zet door 
dit idealisme, dan weet het geen raad meer, dan 
is er geen hoop meer, dan begint men alleen te 
geloven in het tweede feit (zij 't dan niet gezien 
als een zo\idigen te�en Gods geboden), dan valt 
men in het andere mterste en ontkent het bestaar 
van normen voor het leven, (nog eens, dit alles 
openbaarde zich in eerste aanleg reeds in de vo
rige eeuw), dan staat het nihilisme voor de deur 
De Volkerenbond faalde, omdat men de verschrik
kingen der zonde niet zag, de UNO zal falen, als 
ze daarboven Gods genade in Christu� niet op 
ziet lichten, een genade, waardoor het mensen
en volkerenleven nog mogelijk is, als men naar 
Gods geboden weer gaat leven, als men in Chris
tus den Redder der Wereld gaat belijden. 

H. v. R.
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RIJ- E.N WERKPAARDEN 
In "Uitkijk" van April 1946 trof mij het stuk je 
over den bekenden oorlogscorrespondent Ernie 
Pyle; één v�n de weinigen die nu eens niet schreef 

over het gebeuren in de hogere militaire regionen, 
maar die vertelde over de oorlog van den kleinen 
man, den man in de troep. 
In dat artikel wordt de volgende uitspraak van 
den schrijver John Steinbeck aangehaald: ,,Er zijn 
in werkelijkheid twee oorlogen en die twee heb
ben niet veel met elkander te doen. Daar is de 
oorlog van stafkaarten, legers, divisies, regimen
ten en veldtochten; de oorlog van de generaals 
(voor Nederland de oorlog van de bureaux}. Dan 
is er de oorlog 'Van mannen, uit alle hoeken van 
het land bijeengegaard, die ergens ver weg zijn 
gestuurd, van hun vrouwen en hun kinderen of 
ouders vandaan én die heimwee hebben. Ze was
sen hun sokken in hun helmen, fluiten onbe
schaamd naar de meis jes en knappen de gevaar
lijkste karweit jes op, waaraan uiteindelijk de 
wereld de overwinning der democratie te danken 
heeft. Ze zijn elke dag weer moedig, omdat het nu 
eenmaal hun plicht is moedig te zijn." 
Daar ligt het begrip rijpaarden en werkpaarden. 
Het probleem in iedere w.erkgemeenschap, hetzij 
militair, hetzij �iviel; hoe wordt het netto pro
duct van de gezamenlijke arbeid van deze beide 
categorieën, die elkaar nodig hebben, aan ieder 
toebedeeld? 
Om bij het militaire terrein mij te bepalen: hoe 
moet gewaardeerd worden de prestatie van den 
generaal die naar beste weten een plan ontwerpt 
en doet uitvoeren en de prestaties van qe troep, 
die doordat "ze elke dag weer moedig zijn, om
dat het nu eenmaal hun plicht is moedig te zijn" 
de verwezenlijking van het plan mogelijk maken? 
De oplossing van dit probleem zal altijd becriti
seerd wordep, maar ons gezamenlijk rechtsgevoel 
verzet zich toch als de generaal de eer en roem 
ten deel vaUen en de troep ledig wordt heenge
zonden, of in het heden, wordt veronachtzaamd 
en vergeten. Alleen deze laatsten zijn moe_dig, 
stomweg moedig, iedere dag weer. De generaal 
en de bureàux dragen dit kenmerk niet, zij ver
toeven in een andere sfeer. 
De moedigheid wordt in de troep zo vanzelfspre
kend en ik wil U dit illustreren. Een sergeant
titulair wordt op 25 Meter afstand door een extre
mist onder vuur genomen; hij vliegt op den man 
af en slaat den verbaasden extremoon met zijn 
sten meer dan "buiten westen". Een eenvoudig 
soldaat en een sergeant-majoor zien 3 inheemse' 
kinderen door de branding weggesleurd; de ,ol
daat redt er twee met uiterste krachtsinspanning, 

Er ::ijn in ons land fngen{eurs. die zich met 
berechting bezig houden. Dat Is hun goed recht. 
Ook bestaan er rechters. die genid:n zijn en 
constructief werken, Wij moesten meer van zul
ken hebben. Maar dan leeft Jn Amersfoort een 
ingenieur, die noch een genie. noch rechtvaar
dig is en zich ::eker niet met de bestraffing van 
politlemann7 kan bezig houden. Dit laatste 
bewees hij, door In de Amersfoortse Courant te 
vrage:n. waarom een agent, die in 19i4 de prij· 
zeuswaardige daad verrichtte. om een kraak op 
een distributiekantoor te verhinderen', nu wel 
3trafbaar IJ. De fr. schrijft verder: ,,De agut 
wordt gestraft ( aboe - Pet). maar wie zijt gij, 
illegalen (Illegalen • Pet). en welke waren des
tijds Uwe bedoelingen? (Mannetjes als Jr. van 
Veen van bonkaarten voorzien, wanneer ze 
tenmin,te durfden onderduiken - Pet). Kunt gij 
deze, be.halve voor de. re.c:h.ters ( waarom rech
ters?) - Pet) ook voor Uw medeburgers (voor 
U? - Pet) verantwoorden?" {We vertrouwden 
elkaar. Ir. Van Veen! • Pet). 
)e pera is gezuiverd. dus durfde de Amers
foortse Courant - hij mocht daorom eens ver ... 
boden worden - ean deze: vragen geen critiek 
toevoegen. Terecht, want als men boter op het 
hoofd heeft, steekt mea de hand niet In het 
vuur uit angst, dat de boter door de warmte 
zal smelten. 
Ir. van Veen, deze overval was .,door een 
troep z.g. illegalen" op touw gezet. omdat die 
z.g. illegalen zo'n hekel hadden aan bepaalde 
Ingenieurs. Bovendien wilden ze eens een ver" 
zetje hebben. Begrijpt U het nu? Moet däàr nu 
een rechter bij te �as komen 1 Dat die agent 
schoot. maakte de zaak. alleen maar wat avon
tuurlijker. 
\V"at jammer. mijnheer Van Veen, dat U deze 
regels niet leest. Stond er deze weck nfet in 
de bladen. dat zekere Ir. W•. van Veen uit 
Amersfoort door de P .R.A. was gearresteerd, 
verdacht van collaboratie en daarop attent \l'C
maakt door zijn eigen publicatie? Jammer, want 
dan zou U dit kraakje misschien hebben kun
nen gebruiken voor Uw verdedlglag. lllegalea 
(z.g.) houden van recht, Ir. vu Veen! PBT 

cfe sergeant-majoor en 1 kind spelen levenloos aan 
Er wordt niet lang meer over gesproken, want 
"ze zijn iedere dag weer moedig, omdat het nu 
eenmaal hun plicht is moedig te zijn". 
En bij ieder bataljon hopen zich zo de heldenda
den van den kleinen man op. De plichtsvervul
ling wordt bij de troep, relatief, in hogere graad 
aangetroffen dan op de bureaux. De laatste slui
ten om 5 uur en trachten, zoals nu over de ge
hele lijn bewerkt wordt, hun rang verhoogd te 
krijgen. Hier tegenover stel ik nu eens 'n nooit ge
noeg te waarderen man uit de troep: den kok. Hij 
moet er het vroegst uit, zweet het meest, heeft de 
meeste zorg om het -allen, rijst- en aardappellief
hebbers, naar de zin te maken, vertoeft in dé 
gecombineerde hitte._ van zon en oven, is het laat
ste van allen klaar en is ook bij menige nachte
lijke actie nog van de partij. En wat valt hem 
ten deel? De nieuw doorgevoerde reorganisatie 
vermindert het aantal koks per compagnie van 
'a.rie tot twee; hij kan hoogstens bij de compagnie, 
soldaat le klasse worden (10% ·van het totaal} of 
één van de drie korporaal-koks bij een bataljon 
zijn en na 1 jaar dienst op deze wijze krijgt hij, 
ongehuwd :tijn'de, een periodieke verb.oging van 
f 51.- per jaar. 
Alle weldaden vallen de hogere , regionen ten 
deel: de rangen van de officieren bij de troep 
worden zinloos opgezet ( en de leiders van de bu
reaux rijzen mee). Nu gun ik deze troepofficieren 
het wel, want ook zij behoren bij dat éne deel 
van het leger, de troep. Maar waarom de positie 
van de !ageren niet verbeterd? Alleen omdat dat 
niet in het Engels handboek je staat. 
Waarom nu t.a.v. een soldaat niet bijvoorbeeld 
bepaald: 
a. na een jaar dienst en gunstige beoordeling,

automatisch bevordering tot soldaat le klasse,
b. daarmee gepaard gaande een merkbare perio-

dieke verhoging.
Welke officier uit de troep zal het niet met mij 
eens zijn, dat een goede compagnieskok korporaal 
behoort te zijn? 
Zo zijn er zoveel van die, van bovenaf gezien, 
kleine dingen, die, van onderaf gezien, zulke 
grote belangrijke dingen zijn. 
En van bovenaf ziet men deze dingen niet; men 
zoekt alleen zichzelf. 
Maar aan den kleinen man, de gevcchtstroep, 
heeft "uiteindelijk de wereld de overwinning der
democratie te danken". 
Die roem kan hun niet ontnomen worden, al krij
gen de anderen ook de klont jes en de aaiende 
hand. • MAX. 

MEDEDELING 

Ondergetekende, Hoofd. van de Nationale Docu
mentatiedienst der Illegaliteit, Burgemeester Mei
neszlaan 110 te Rotterdam,· bericht hiermede aan 
alle belanghebbenden, dat hij zich door overstel
pende werkzaamheden, tot zijn spijt genoodzaakt 
ziet, het werkterrein van deze dienst te beperken. 
Zulks opdat ook in den vervolge de snelle, soe
pele en ob jectieve behandeling en behartiging van 
zaken, de voormalige illegaliteit betreffende, ge
waarborgd zij. 
Te dien einde zullen vanaf 1 December a.s. geen 
zaken meer in behandeling genomen kunnen wor
den, vallende buiten de provincie Zuid-Holland. 
Tevens wordt medegedeeld, dat vanaf 1 Januari 
a.s. de werkzaamheden van de Documentatiedienst
zullen worden overgenomen door het districtsse
cretariaat van het district Rotterdam van "Voor
malig Verzet-Zuid-Holland" en door het provin
ciaal secretariaat van "Voormalig Verzet-Zuid
Holland", beide gevestigd op hetzelfde adres.
Àan ondergetekende is -verzocht de leiding van
het Provinciaal secretariaat op zich te nemen.
Tenslotte wordt van deze gelegenheid gebruik ge
maakt om een bijzonder woord van dank te rich
ten aan alle officiële en semi-officiële instanties,
bureaux en diensten, overal in den lande, op wier
vertrouwelijke medewerking nimmer een vergeefs
beroep is gedaan en die door hun vertrouwen en
hun medewerking er naar vermogen toe hebben
bijgedragen, dat de belangen der voormalige ille
galiteit op de best mogelijke wijze konden wor
den behartigd.
In voorkomende gevallen hoopt het Provinciaal
Secretariaat van "Voormalig Verzet-Zuid-Hol
land" ook in de toekomst een beroep op deze
medewerking te mogen doen.

G. J. VAN DE WAAL. 
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Bevrijding, bezetting, herstel, vernieuwing, 
door Mr. W. P.J. Pompe. 
Het nieuwe tijdperk en het Reçht, door Mr. 
W. J. P. Pompe. 
Uitgaven van de Uitgeverij Vrij Nederland. 
Twee werk jes van den oud-adviseur der LKP 
Prof. Mr. W. J. P. Pompe van Utrecht! Een 
reden te meer om deze boek jes te beoordelen, 
niet, zoals elders, van juridisch, politiek, alge
meen maatschappelijk of literair standpunt,
doch van het standpunt van "De Zwerver",
zijnde de gezichtshoek van den Oud-KP'er of 
LO'er. 
Laat mij beginnen te zeggen, dat de schrijver 
een open oog heeft voor de verdienste van het 
verzet-van-de-daad. ,,In de volle en ware 
zin van het woord wordt het verzet slechts ge
pleegd door degenen, die met hun hele per
soon en met voortdurend gevaar voor hun le
Yen zich beschikbaar stellen .... " Evenwel 
spreekt hier een bezadigd vaderlander, die 
wars is van overijldheid: ,,Het eert ons volk, 
het eert vooral de verzetsgroepen, dat de Re
gering te Londen meermalen moest waarschu
wen tegen voortijdig actief verzet. Dit em e

ren eert ook onze Regering in ballingschap 
meer dan aanhitsing .... " 
Niettemin kunnen zulke uitspraken - en er 
staan er vele zo in deze boeken - mij niet 
ten volle bevredigen. Men heeft aan juristen 
wel eens verweten, dat men nergens verder 
van recht en gerechtigheid verwijderd is, dan 
op een advocatenkantoor. Nu heeft Prof. Pom
pe voor het juridisch fanatisme een open oog. 
rn de hoofdstukken over de overheersing der 
geschreven Wet en het geheel in de Rechts
orde in Het Nieuwe Tijdperk komt dit o.a. 
goed uit. Wat hij in het laatstgenoemde caput 
zegt over de waarde van de juridische leek 
in de rechtspraak is helger en voortreffelijk. 
Hier spreekt de praktische theoreticus;. die 
met verstand oordeelt. En toch mis ik iets. Zo 
zou ik - b.v. in het hoofdstuk over Wet en 
Rechtsbeginselen - met uitvoerigheid over 
eigen richting en zelfverdediging, over het 
ambt en het recht en dergelijke onderwerpen 
hebben willen horen. Darl zouden we meer 
onze oren gespitst hebben. De K.P. ging toch 
immers "op de stoel van den rechter" zitten, 

_weet U wel! Prof. Pompe is iets te veel prak
tisch jurist, iets te weinig rechts-zielkundige 
en rechts-wijsgeer. Dáardoor is niet de daad, 
maar wel de geest van het verzet iets te kort 
gekomen. 
We moeten bij het lezen dezer boeken even
wel niet vergeten, dat ze resp. Voor jaar '45 
en Najaar 'H voltooid werden. Geschreven 
werden ze dus toen voor velen alles, met in· 
begrip van lijf en leven verloren was, behalve 
de eer en de geest. Thans, anno 1946, is het 
veeleer omgekeerd .. Toen sprak het voor ons 
vanzelf, dat we een actieve mede-verantwoor
delijkheid droegen voor de toepassing van het 
recht in de Nederlanden. Ik geloof, dat die 
verantwoordelijkheid ook nu, na de bevrijding, 
bestaat. Maar hoe? 
Vrij Nederland heeft er goed aan gedaan deze 
twee boekjes uit te geven. Ons verzet was een 
rechtsstrijd. Maar de rechtskundigen, vooral de 
ambtelijke, lieten in meerderheid verstek gaan. 
Zulks in tegenstelling met de artsen. Daarom 
is dit werk van een hooggeleerden juridischen 
yerzetsman dubbel lezenswaard en lezens-aan
bevolen. PIET. 
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t IX. (Slot).

Drie dagen duurt de reis van Vught naar de plaats van bestemming.
Het is· een vreselijke reis. Wie niet door honger gekweld wordt, moet
de marteling van een naar water dorstende keel doorstaan.
En daarbij blijft het niet. Want het zijn niet alleen politieke gevan
genen in dit transport. Er zit veel kaf onder het koren. Er zijn veel
mensen bij, wier botte egoïsme en zucht naar geld hen in handen der
Moffen deed vallen. Van hen heeft niemand heil te verwachten. Zij
kennen geen saamhorigheidsgevoel, geen erbarmen. Ze komen niet
verder dan het eigen "ik".
De gesprekken zijn hier, waar men niet naar verwante zielen kan uit
zien, dan ook voor velen een marteling. Er zijn er, die bij het passe
ren van de grens hopen op het gezamenlijk zingen van het "Wilhel
mus". Maar dat kan men niet inzetten als de rest in een wagon "Die
mooie molen" galmt. \
Toch verliest men de moed niet. Deze reis zelf, hoe moeilijk ook, is
een bewijs van de tanende Duitse macht. En dat niet alle politieken in
Vught gefusilleerd zijn, bewijst toch, dat er ook bij de Duitsers nog
overwegingen moeten zijn, waarom ze zulks achterwege lieten.
Als de Vrijdag is aangebroken krijgen de gevangenen antwoord op de
vraag waar het voorlopig einddoel van hun reis ligt. Het is Oraniën
burg (Sachsenhausen). In het voormalige Russenlager moeten ze op
het grasveld wachten. Daar zien velen oude bekenden weer. Fokker,
die van Ambrosius het verzoek ontving, wanneer hij vrij mocht ko
men, zich in verbinding te stellen met secr. Moonen, hoort hier
iemand, die priester blijkt te zijn, met ,.secretaris" aanspreken en
bemerkt al spoedig, dat ook Secr. Moonen zich bij de g-evangenen be
vindt. Zo ontmoeten ook Ambrosius en Secr. Mooncn elkander weer.
Dat moet een grote vreugde voor Ambrosius geweest zijn. Er is in
de illegaliteit een hechte band tussen beiden gegroeid. De secr. van
het Bisdom Roermond was de geestelijke adviseur der illegaliteit.
Alle mogelijke problemen werden hem voorgelegd.
Het eigen leed is er niet minder om, wanneer men trouwe verzetsmak
kers in gelijke omstandigheden ontmoet. Doch begrip, troost en be
moediging vindt men bij hen het e·erst en het meest.
Weinigen zullen de behoefte gevoelen hier nog eens weer ten voe
ten uit de elleude der concentratiekampen getekend te zien. Wij mo
gen daarover kort zijn. De nieuw-aangekomenen moeten ontluisd
worden. ,,Sauberkeit" heet nog altijd "Punkt eins". De kleren wor
den verzameld en allen spiernaakt bijeengedreven om de voorge
schreven "reiniging" te ondergaan. Dan krijgen allen een jas, broek
en hemd; althans iets dat daarmee enige gelijkenis vertoont. Met de
schoenen, die ze mochten behouden, vormt dat de garderobe, waàr
mee ze de volgende morgen om drie uur moeten aantreden. Het is
koud, die morgen. En zeker voor mensen zonder voldoenden weer
stand en kleding. Doch ze moeten tot 10 uur staan voor het bevel tot
de afmars gegeven wordt. Het is een afstand van 10 K.M. naar de
Heinkelvliegtuighal, waar ze zullen worden ondergebracht. SS. met
honden flankeren de stoet-, om te zorgen, dat ook de onmachtigen, die
er met doorgelopen voeten bij neervallen, de töcht vqlbrengen, al
than8 niet levend langs de weg blijven liggen. Voor degenen, die nog
kracht genoeg hebben en op de treinreis voldoende konden eten, be
tekent deze tocht door de vrije natuur echter een verademing. Maar
hoevelen zijn er dan nog in dit leger der miserabelen?
De Heinkelfabrieken stonden in Germersdorf; eens een ontzaglijke fa
brieksstad, nu een puinhoop, waarin slechts een enkel complex nog
aan vroegere grootheid herinnerde. Een grote montagehal, enkele
honderden meters lang en honderd meter breed, waarin reeds een
groep Polen gehuisvest is, wacht ook de kampbevolking van Vught.
De ruiten zijn er uit, er zijn gaten in het dak. maar het is toch nog
een gebouw. Daar moeten voortaan 5 à 6000 mensen trachten te "le
ven". Doch niemand neemt het hun kwalijk, wanneer ze er niet kun
nen leven, maar sterven. Dat is de enige :vrijheid, welke men er ge·
�d 

De honger neemt hand over hand toe. En de Polen willen 'ook niet
sterven. Ze vechten om een fieken .••• om een bord, Het peil der ge
sprekken daalt bij de dag.
En dan de onzekerheid.
Er zijn wilde geruchten.
,,Hannover is gevallen".
,,Von Brauchitz is naar Genève voor vredesonderhandelingen."
Maar de volgende dag blijkt het weer loos alarm te zijn geweest.
Dat alles doet Ambrosius geen goed. Hij gaat zichtbaar achteruit. Hij
is somber gestemd; houdt zich veel achteraf, om niet betrokken te
w_�rden in �et onverkwikkelijk gek;rakeel van anderen. Vreugde vindt
h1J slechts m de ogenblikken, wanneer het mogelijk is met geloofs
genoten het dagelijks gebed te zeggen en te luisteren naar de woor
den van een der vele geestelijken, welke met hem naar hier zijn over
gebracht. Want, hoewel stre.og verboden, omzichtig handelend, blijft
dit steeds weer mogelijk.
Op Zaterdag 14 October trekt diezelfde stoet weer terug van Ger
mersdorf naar Sachsenhausen. De rijen zijn gedund. Voor velen was
dit de laatste pleisterplaats op aarde. Voor Jan Hendrikx nog niet.
Zijn plaats in de rij is nog niet ledig. Ditmaal is de bewaking min
der honds dan bij de heenreis. Er wordt niet ge jakkerd. Maar in
aller hart leeft de bange vraag, waarheen ditmaal de tocht zal gaan.
Des Zondagsavonds vertrekt de ploeg, waarbij Jan Hendrikx is inge
deeld naar Neuengamme.
Daar v:rtoeft hij, tot in Februari 1945 een groep priesters, waarbij zich
versche1d�?e Fransen bevinden, op transport naar Dachau gesteld
wordt. 'W1J moeten aa�nemen, dat ?ok Jan Hendrikx bij dit transport
g.evoe�d werd. Van d1! transport 1s verder niets bekend. Na de pe
node m Neuengamme 1s er ook niemand meer die Jan Hendrikx ont-.
moet.heeft. Eep doodstijding werd van hem, gelijk van zovele duizen
d.:n anderen, nimmer ontvangen. Doch wij moeten aannemen, dat ook
ZIJn graf gedolven is langs een der vele wegen, die lopen van het
ene naar het andere kamp der gruwelen in het Duitse land.
Op zijn graf bloeien geen bloemen, door vriendenhand verz�rgd.
Geen verwanten en kam�_rad:n hebben ontroerd gestaan bij zijn groe
ve. Geen gebed voor z1Jn z1elerust werd er uitgesproken toen zijn
�oede li�haam de strijd teveel werd. Geen.... Och, he't zijn alle
dmgen die ons ontroeren. 
M

::
a.r daarmede is het wezenlijke niet gezegd.

H1J heeft de goede strijd gestreden. De Duikinspecteur van het Lim
burgs: land was g:en avonturier, wien het tegen liep. Hij wist zich
ste'.".k m de zekerheid van een schuilplaats, waar geen SD of SS, geen
Grune of Braune hem vermocht te vinden. 
Wi] mogen vertrouwen, dat hij, die vooraan ging in de gelederen van
] ezus' soldaten, op het laatste appèl niet heeft ontbroken.
�n al staat er geen steen op zijn graf en bloeien er geen bloemen op,
m vele harten bloesemt de dankbaarheid voor hetgeen hij deed.
�! �ebb1m wij niet kunnen staan aan zijn groeve, de ontroering, nu
h11 met tot ons weerkeerde, is er niet minder echt om.
�.l st�nd dan aan zijn graf geen priester en werd er geen gebed voor
ZIJD z1elerust gezegd, in het Limburgse land en ver daarbuiten hebben
priesters zijn ziel opgedragen aan God en hebben talrijke lippen hun
God gebeden, opdat zij ziel Iust hebbe.

Ad.

*) In ons artikel over h•t transport naar Duitsland vermeldden wij, dat de S.D.-er 

\V eicke. na de ontsnapping van enkele gevangenen, In de coupé op de overge .. 
blevenen vuurde. Blijkens fnformDttcs van de Sub�Comm .. Opsporing OorJogsmfa
dr

.
ijven, 's�Hertogeobosch. Js dit niet juis�

t. Het was den beruchten plaatsvervangend 
leider van het S.D.-lager en het v.m. Oranjehotel Johann Schwcfger, die de schoten 
afvuurde. waardoor de Limburger Dl.'ieistn we.rd geciood. 
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Klos, klos, zware soldatenlaarzen op de straat, 
Grüne Polizei, met als gids een Nederlands poli
tie-agent, goed-Nederlander .... Daar wonen ze!! 
Bom, bom, met de karabijn op de deur. ,,Machen 
Sie die Türe auf! !" 
Krak, krak, ruiten rinkelen over straat, zware 
laarzen stampen door het huis. 
In de slaapkamer schrikt een Moeder wakker; de 
Duitsers; er is een stil gebed in haar hart, dat ze 
toch niet de ondergrondse jongens zullen vinden, 
de strijders voor Vrij Nederland. 
De Duitsers vloeken en tieren: ,,Waar zijn de 
mannen, ze moeten er zijn". 
,,Verraad", schrikt het door de moeder heen. 
De Hauptmann, commandant der troep, schreeuwt 
,.Zes mannen zijn hier in huis, waar zijn ze?" Ze antwoordt: ,,Neen, hier zijn geen mannen, m'n
man is met m'n zoon naar de begrafenis van een 
oom en komt niet eerder dan overmorgen thuis". 
"U liegt het", zegt de Hauptmann, ,,spreek de
waarheid" . .  ,Neen, er zijn hier geen mannen". ,,Wie zijn hier zo al thuis?", vraagt de Hauptmann.
,,Een moeder met een kind, uit de stad weggevlucht voor de honger, en mijn dochter." 
"Zoeken", gelast de Hauptmann en alles wordt
overhoop gehaald, .bedden uit elkaar getrokken, 
dressoir en divan van de kant, tafels en stoelen 
onderste boven gezet, doch niets te vinden. 
Twee mannen proberen ondertussen de dochter 
wakker te krijgen, een mof kruipt onder bed en 
de tweede kriebelt haar onder de voet om haar 
toch maar wakker te krijgen, doch geen kans, ze 
slaapt rustig door; haar devies is: wie slaapt kan 
ook niets zeggen. 
De Hauptmann vraagt, hoe oud ze is. ,,Veertien 
jaar", zegt de moeder. ,,Laat maar slapen", ge
last hij, ,,weet toch niets". 
Intussen wordt alles aan een inspectie onderworpen. Negen paar klompen staan in de schuur. ,,Van wie zijn die klompen", vraagt een Feldwebel. 
Het antwoord luidt: ,,Van mijn man, m'n twee 
zoons en mij." 
"Dan zijn er meer klompen, dan personen", zegthij. 
"Neen", is haar antwoord, en ze pakt de droogste 
klomp, die er bij is. ,,Ziet U dan niet dat deze 
klompen in geen drie maanden gedragen zijn, zehebben toch niet altijd dezelfde klompen aan." 
,,In orde", luidt het antwoord. 
Gelukkig, dat is weer voorbij, doch dan vinden 
ze alweer iets anders. Een grote emmer met 
aardappelen staat in die kast. ,,Voor wie zijn al 
die aardappe\en", is thans zijn vraag, ,,voor de partisanen zeker. Ziet U wel, dat U de waarheid
niet zegt". 
"Nietwaar!!... . die aardappelen zijn voor de 
trekkers uit de stad, die hier in de omtrek komen 
om eten te halen, een ieder die honger heeft kan 
hier 's middags komen eten." 
,,En van wie zijn al die fietsen, die daar staan?" 
"0, die fietsen zijn ook van trekkers, ik heb geen 
slaapplaatsen voor de mensen meer over, daarom 
gaan ze 's avonds naar een of ander hotel om daar te slapen en komen dan 's morgens hier hun 
fietsen halen. U ziet toch, dat er grote tassen achterop zitten." ,,Ja, ja", knikt de Hauptmann. 
Inmiddels heeft hij gelast de vloeren op te bre
ken, met grote breekijzers zijn ze bezig, ook de zolder krijgt een beurt, maar er is niets te vin
den. 
"Juffrouw, voor de laatste maal, zeg waar demannen zijn of we schieten." Maar ook nu klinkthet: ,,Neen, ze zijn hier niet". 
De jongens horen alles, wat er gesproken wordt,zitten te luisteren, wat er verder zal gebeuren, hun pistolen hebben bij het eerste gerinkel zacht geklikt, paraat, het wapen staat op vuren, ze zijn 
gereed om tot het uiterste te vechten. 
De zenders en het andere geheime materiaal zijn 
zo goed mogelijk in de schuilplaats verstopt. 
Steeds dichter bij zoeken de Duitse�s. Een van 
hen zegt: ,,Ze zijn hier vast en zeker thuis, ikvoel ze zitten." En hij was niet zo ver mis. 
Maar gelukkig klinkt het commando "Afmarcheren"; niemand aanwezig, de vogels gevlogen.
Buiten bromt de Hauptmann tot de manschappen: 
,,Dat donderse wijf, ze heeft ons verwacht." 

H. V.

Beste Vrienden, 
Het regent nu al weken achtereen over het prachtige Uganda-land, zware slagregens zoals we die in Holland niet kennen. Ze komen aandrijven vanaf de horizon in grote donkere wolken of overvallen je plotseling wanneer je met jeoude geleende motor de bergen beklimt. Soms ook vangen ze je op in de dalen als je over de smalle rimboe-paadjesvoort jaagt tussen de bananenrijen en koffieplantages; of,en dat is dikwijls noodlottig, ze slaan het meters-hoge olifantengras neer, zodat je genoodzaakt bent te stoppen, omdat zelfs de boy, achterop, die de weg als het ware ruikt,het handbrede voetpad niet meer kan terugvinden. In Holland heb ik de donder, de bliksem, het weer en wind nimmer zo ervaren. Je' duikt weg in je oude KP-jasom je tegen de regenstormen te beschutten, maar als je tenslotte over de kleiachtige Masakaroad, na een 45 mijl,Kampala binnenslibbert, waar je een besprek\ng moet hebben met den controlor of prices - dat bestaat hie0r ook, al is er gelukkig gradatie in de bureaucratie - ben je loodzwaar van het water en zit je tot en met je tropeI:\helmonder de klei en de modder. Dan voel je neiging een short-story te schrijven onder de titel: ,,Ik ben de regen" 
of "Uw overjas weent tevergeefs". Als je dan je besprekingen hebt beëindigd, een Afrikaanskop thee hebt gedronken en bereikt hebt wat je bereikenwilde, val je tevreden binnen bij de enige Nederlandsefamilie, die ons land in de hoofdstad van Uganda vertegenwoordigt, om je te verkleden en, daarna, onthaald te worden op een geurig kop koffie met een stuk cake, door eenechte Hollandse huismoeder gebakken. Dan spreek je weer eens een mondje moedertaal en dan 
gaan je gedachten naar tante Corrie van 36 of naar moeder Spanjaard, die je zo heerlijk kon verrassen als ze op de staf kwam met een pannet je eten, speciaal klaargemaakt 
voor Michel, die er zo slecht uitzag en zo hoestte vanwege het schuilkelderleven onder de Germaanse Kultur. Als dan de radio wordt afgestemd op Hollands nieuws en je hoort een reportage van de L.O._-L._K.P .. -lan�da9 te Zeist, dan prijs je de dag en de Voorz1emghe1d, die Je als hetware juist op dit moment naar Kampala riep. Frits, ik heb jullie stemmen weer gehoord, en daa.rmedewas ik weer temidden van de honderden vrienden, die methun zorgen en strijd in het vaderland zijn achtergeb�even.Ik 4eb met mijn oor tegen het toestel gelegen, als m de bezettingstijd, toen we de berichten opnamen voo� ?e 
"krant" en dus geen woord wilden misstn. Ik had jullie m de reden willen vallen om zinnen te onderstrepen en woorden te beklemtonen, maar ik moest me beperken tot alleenmaar luisteren. Nu schrijf ik je deze brief, allereerst om je mede te delen,dat de eerste "Zwer:,,ers" de weg naar Uganda hebben gevonden. Zwerft het blad nu uit naar alle werelddelen waar zich K.P.-ers en LO-ers bevinden, die in devreemde, ieder op hun wijze, de K.P.-gedachten van strijden wederopbouw de wereld indragen? Gefeliciteerd, Frits. Maar genoeg hierover. Tot mijn grote ontsteltenis ontving ik enige weken geleden het bericht, dat ]. van 't Klooster van de sabotage-Noord aande gevolgen van een motorongeluk is overleden. Je weet,ik heb met Joop ook na de capitulatie menigmaal samengewerkt, vooral als het er om ging medestrijders die plaats in de burgermaatschappij te verschaffen, die hun krachtenshun karaktereigenschappen en capaciteiten toekwam. Wehebben dagen achtereen gevochten tegen een muur van bureaucratie, als het er om ging, gezinnen van nabestaanden 
uit de illegaliteit weer op gang te brengen. Zijn levenstond steeds in het teken van: Aanpakken, optreden, handelen, doorzetten. God's raadsbesluit over hem is wel zeer wonderbaar. Maar misschien moeten we hem juist wel missen om hem vooraltijd in ons midden te hebben, als het sublieme voorbeeldvan een KP-er, die niet alleen in de ill�aliteit een kerelwas, waar je voor 100% op kon rekenen, maar die ook nade capitulatie gebleven is een vriend, waar iedereen vanop aan kon. Frits, ik heb de zojuist ontvangen Zwervers hier voor mijliggen en sla naar aanleiding van het overlijden van Joop de laatste bladzijden van ieder nummer nog eens op. Debeste en meest ontroerende bladzijden van onze krant.

Foto's van mannen, waarop we stul · s
zijn. Mannen, die voor vrijheid eJl g 
met de inzet van geheel hun pers "1 
overwinning ondertekend hebben · die we nimmer mogl:n vergeten, '1• n1
staanden. ]. van 't Klooster is niet· 'vbij verstek ter dood veroordeeld, �normen had hij wel 10 maal de do �1 
de Sabotage-Noord is hij niet ges? ?men, het veld van eer. Hij is uit .�1 door een banaal motorongeluk. Nu ! 
de rij van hen, die vielen voor ?e rl 
zij zo. Maar ik wil, Frits, dat Je a 
voorbeeld stelt, als het type van ,1 � gebleven ook na de capitulatie. va 
vijand van een ieder, die zich over �g 
den een baant je trachtte te vcrz Memoriam" in dit nummer, Red.)· 11 Gelukkig zijn de KP-banden zo ster lii e onder ons, werkend met elleboge� e 
koste van anderen op de z.g. ma� Pe geklommen. Maar het gevaar is I tijd de band die ons nu bindt, zal .et
kameraden in moeilijkheden te gein IJken dat, door dit al te menselijke n 
langen van de nabestaanden van °', voor wij nu reeds veldslagen moel e 
tergrond zullen geraken. il Je hebt me gevraagd of ik van 1!1� hLKP-Stichting zich in de toeko1ll� � van mening, dat het tegeno rgcsl 
onze invloedssfeer geleidelijk aan e\ veleg steeds meer uitbreiden. Willen we deze taak echter met sU ' niet op het goedkope succes je .. ' VI 
lala - voltooien, dan zullen \>l\ o 
plaats veel sterker moeten conce1 dan zullen wij de KP-geest niet al t� den, maar dan zullen wij haar aaP I 

toenemen; dan zullen wij het geha11'. wdigèn, steeds hoger moeten opvoer;" Alleen dan zullen wij een doeltref• r'n 
vloed kunnen uitoefenen, zowel oP 'ei
economisch gebied. 

� .-,,'\....... 
De �er"!�in vo�r .�e 
· nodig z11n voor ,·1 

deze week. Nle,-1�c 



Hv.I 

tiUstuk trots mogen n gestreden hebben r die tenslotte· de bloed! Mannen, ' niet in hun nabet Veld. Wel was hij , Volgens de Nazid1end. Als lid van op, wat wij noe.illidden weggerukt u J niet meetellen in e riandse zaak. Het 'e •an ons allen tot •n, die zichzelf is\\ �an alle streberei, �gen van kamerazC (Zie voorts "In 

,u ' en hier doel ik.. 1 Vlaggen en tralatJP op de allereerste !l op kernvorming;J] ��end moeten hou!l tleit moeten doenJtl lvij vertegenwoor-
re} [i 'n opbouwende inp teJ als op sociaal-

Hiervoor wordt echter vereist de onafgebroken strijd tegen ons zelf, tegen alles wat er zich in ons verweert als verraad, lafheid, egoïsme en zelfbedrog. Voor 98% valt het accent op onze persoonlijke, inwendige vorming. Immers willen wij richtinggevend en vormend invloed uitoefenen, dan dienen wij persoonlijk een vastomlijnde richting en vorm te vertegenwoordigen. Met andere woorden, dan dient de KP-geest van zelfopoffering en �egcijfering van eigenbelang, steeds bezielender in ons te leven; dan dienen wij van dag tot dag, van uur tot uur, het heroïsme te manifesteren, dat ons tijdens de bezetting de daden deed stellen, die honderden van de onzen met hun bloed bezegelden. Als Bob ons zo menigmaal voorhield, wat wij zelf ook te dikwijls ervaarden, dat in verschillenden onder ons de KP-geest begon te verslappeIJ, - die geest verwand aan martelaarschap, die geest, die zijn naaste eerbiedigt, bijstaat en liefheeft, die geest, die volgens zijn geweten handelt, die geen onrecht duldt, die sectarisrne en verdeeldheid haat, die de waarheid hartstochtelijk liefheeft, die niet alleen lijdt, maar ook strijdt, in alle stilte, zonder ophef, maar verbeten en onverzettelijk, die geest, die de diepste vernederingen doorstaat, die alle lastering duldt, die al het -kwaadspreken verdraagt, maar die blijft strijden, onverschrokken en gestadig, bezielend en louterend, vastberaden en onwrikbaar, ook als anderen versagen, die geest, die niet kankert, die niet slaat, die niet trapt, maar die alles geeft, alles lijdt, alles opoffert om dit ene te verwezenlijken: vrede op aarde, ziele-vrede op de eerste plaats, aan alle mensen van goede wil -, dan betekent dat niet, dat 
wij aan kracht inboeten, maar ook dat de wil tot wederopbouw, de wil tot herovering van ons Vaderland, in onze eigen kring wordt ondermijnd. Begrijp me goed, ik sla hier geen nieuwe zuivering voor - ik kan dit zo misdadig verkrachte woord, dat alleen schijnt uitgevonden om zijn naaste verdacht te maken, zelfs niet meer horen - ik dring hier aan op een ernstige en voortdurende hernieuwing van onze inwendige waarden, een hernieuwing, die slechts bereikt wordt, ik herhaal dat, door onafgebroken strijd tegen onszelf, tegen alles wat er in ons leeft, aan zelfzucht, eigenwaan, en egoisme. Wij moeten steeds meer loskomen van alles wat zich in onszelf, maar ook buiten ons, in deze omgeving, wreekt op het leven. Laten we reëel de afbraak zien, die zich opnieuw aan ons dreigt te voltrekken, laten we met die sloping rekening houden, voordat we bedrogen uitkomen. Meer dan ooit moeten wij in deze tijd bezield zijn van de geest van verzet, in de eerste plaats tegen onszelf. Dit is de onverkwikkelijke misschien, maar toch de enige voorwaarde tot welslagen. Een onverzoenlijk verzet voor de duur van ons leven, zonder verbittering, zonder haat, zonder eigenwaan en zelfverzekerdheid in het heerlijke besef van wat wij md Hem, in Hern en door Hem aan prachtige waarden kunnen herstellen en verwezenlijken. Wij mogen onszelf op dit punt vooral niet bedriegen, anders zullen ook de besten onder ons onontkoombaar doodbloeden, zullen ook de besten onder ons zichzelf ingraven om te verzuren in een "rust", die slechts een armzalig'e parodie is van de verzadiging, welke het onaantastbaar bezit zal zijn van al degenen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Geen zuivering, maar zèlfzuivering. Kernvorming, geen kaste-vorming (het is al erg genoeg, dat wij over enige tijd ,met een kaste zullen zitten van ex-gedetineerden - ook hier ligt voor ons een taak, waarvan wij de belangrijkheid geenszins mogen onderschatten.) Streven naar een soepele samenwerking met alle goedwillende groeperingen, zonder compromis, wel te verstaan. Frits, en dit sluit dan tevens mijn antwoord in op je vraag, welke ik meen, dat onze houding moet zijn ten overstaan van de politieke partijen. Iedere KP-er, iedere LO-er een kerncel, met als invloedssfeer zijn eigen Il).ilieu. KP-ers en LO-ers één in de gemeenschappelijke strijd. Er wotdt momenteel in de wereld weer zo ontzettend zwaar geconfereerd. Behalve schijnbaar de Conferentie zelf, weet iedereen al hoe het zal aflopen. (Ik hoor vertellen, dat onze zwartjes hun ondergrondse alvast reorganiseren.) Iederèen weet of voelt, dat hier wederom de basis tot welslagen ontbreekt. Als wij de waarden en de onwaarden in dit leven weer hun werkelijke plaats willen teruggeven, als wij de morele normen die aan ieder vruchtbaar herstel ten grondslag dienen te liggen, weer in hun hiërarchiek verband willen plaatsen, kortom als wij werkelijk willen bouwen, dan 
dienen wij daarvoor allereerst de basis te leggen. Ik resume.er mijn betoog. Dààrom heb ik nergens minder op aangedrongen dan op datgene wat St. Paulus: ,,Zelfheiliging" noemt. Zelfheiliging, opdat daardoor ook anderen geheiligd mogen worden. Ik meen dat ieder van ons dit zo angstvallig en veel vermeden begrip voldoende verstaat om er de sublieme waarde van te beseffen. Ik leg het LKP-ers en LO-ers voor, als de enig -noodzakelijke basis voor een succesvolle strijd. Frits, hiermee eindig ik dit keer. Kerel, schrijf me spoedig eens terug en wil mijn hartelijke groeten overbrengen aan alle vrienden en vriendinnen uit Amsterdam. V cel succes met jullie afwikkelingswerk. Een stevige handdruk van je Pater MICHEL W.F. 
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'levering-van alle gegevens en rapDorten, die 
'! samenstellen , van het Gedenkboek, verloopt 
"1d vergete zijn materiaal in te zenden I 

In overleg met de Stichting 1940-1945 zal de redactie 
voortaan wekelijks ruimte ter beschi�kin.g stellen voor voor
lichting van de medewerkers der Stichting. Aan deze v�or
lichting is dringen� behoefte. Het Ho�fdbestuur der St�ch
ting en de Redactie van "De Zwerver zullen deze artike
len in onderling accoord vaststellen. RED . 

,,SOCIALE ZORG" De weduwen van onze verzetsménsen mogen zich niet gedworrgen zien aan te k.loppen bij .. een. ambtelijk_ loket" dit was een gedachte, die reeds tijdens het b�gm van de bezettingstijd in ons omging en met het groeien van het aantal offers dwingender werd. Zij is heden de fundamentele gedachten, waarop de Stich-ting 1940-1945 berust. . . . . Het is een gewaagde ondernemmg zich mt te laten m gebruikelijke termen zoals "ereplicht", ,,geen vergeefse offer(, ereschuld" enz. Wij gebruiken ze hoogst ongaarne, er z1Jn i�mers dingen welker vanzelfsprekendheid in onze ogen zó groot is, dat het nadrukkelijk uitspreken ervan soms 
��k=&d Toch moeten wij ze soms gebruiken. Welnu, het 1�. ons"ereplicht", ja zelfs behoef te om te z�rg7n, dat ZIJ, opwier "kosten" wij thans in herwonn�_n vnJhe1d leven, zoveel mogelijk zonder materiële zorgen ZIJD. .. . Drukken wij ons hier wel juist uit?_ N��n. W1J willen trac�ten verder te gaan; met eerbied, d1kw1.1ls �et schuchterh:71d willen wij het wag-en ons te mengen ook m de geesteltJke zorgen van de onzen, wetende dat wij noch met uiterste moeite, noch met uiterst inzicht, laat staan met geld en goederen, ook maar een klein gedeelte van onze schuld kunnen inlossen. De Stichting 1940-'45 streeft ernaar, in het ?'etroffen gezin de materiële status gelijk te maken aan die, welke het gezin zou bezitten, zo het niet getroffen ware. Daarom ver-
leent zij geldelijke toelagen. . . Hier doet zich een delicaat probleem voor: het 1s nooit prettig om toelagen te krijgen; zij, die ze ontvang�n zullen zich - ten onrechte! - al heel gauw "bedeelden voelen. Voor dit gevoel, dat wij begrijpen, hèbben wij een heilige angst. Wij willen op elke denkbare wijze voorkomen, dat onze mensen elke maand hun toelage ontvangen en verder � niets. Dit niet alleen, omdat wij hen niet kwetsen willen, doch bovenal, omdat wij naar beste kunnen goed willen maken, wat niet goed te maken is. Daarom heeft ons de sociale zorg voor onze· gezmnen van den beginne af zeer hoog gezeten._ 'W_ij willen h,ïer thans niet breed uiteenzetten, hoe de Stichti.ng 194�- 45 organisch in elkaar zit. Slechts één punt willen WtJ vermelden. Het is ons systeem van sociale werkers .en va� medewerkersDe sociale werkers, ongeveer een zestigtal_ m d�n .!ande, vinden een dagtaak in dienst van de Stich�mg. Z1J z1Jn �eschoolde krachten, die zich een deskun�1ge behan�elmg van alle - maar dan ook alle - zorgen m onze gezmnen ten doel stellen. Maar "deskundigheid" heeft steeds het risico, dat zij ont-aardt in ambtenarij. .. .. . . Ter voorkoming van ambtenarij hebb_en �IJ onze ':'nJw1ll1,: ge medewerkers, enige duizenden, die mt hun "il!ega!e loopbaan te voqrschijn zijn gekomen als mensen!. d!� zichhet wel en wee van onze gezinnen aantrekken. ZIJ ZIJD "de vrienden". Wij willen dus niet volstaan met het overreiken, iedere maand, van "de enveloppe", wij willen ve�l méér d?en. Een landelijke organisatie als de onze, die bovendien een eersteling is en niet op ervaring kan bouwen, mo�t z?rgen voor een nauw contact tussen haar imb-orgamsatJe�. Onze organisatie heeft het nadeel va!_) �lke . gedec�ntrahseerde organisatie: het gebrek aan coordmahe, gehJkschakeling. Wij elimineren dit nadeel door samenkomsten _tebeleggen, waarbij onze mensen, over het hele land verspreid, hun ervaringen uitwisselen, daarmede hun voordeel doen en aldus een zekere gelijkgerichtheid kweken. Daarom wordt van 14 tot 16 December 1946 te Oosterbeek 
een samenkomst van onze sociale werkers gehouden. Wij beschouwen de sociale zorg - het zij herhaald - als een elementair belang en stellen ons veel voor van de �sultaten dezer bijeenkomst, waarop namens elk onzer d!Stricten het woord zal worden gevoerd met evengemeld oogmerk. Van een gedetailleerde beschrijving van het programma zullen wij ons onthouden. Wij willen slechts laten weten, dat wij diligent zijn op 'de vervolmaking van ons streven; de zorg voor de toekomst van onze gezinnen - zoals onze gevallen vrienden die in onze handen hebben gesteld. Mr. FLORIS B. BAK.ELS. 



ONRECHT? 
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Er Is zo voor en na al heel wat geschreven. gepraat 
en zelfs gezongen over het goede werk. dat de ver
i:etsstrijders bier te lande hebben verricht. In bijn.a 
elke redevoering of elk geschrift werd gewaagd 
van de grote liefde voor het vaderland. die deze 
wakkere strijders bad bezield. Hiermede werd niet 
te veel gezegd; elk rechtgeaard lllegaal werker 
(ster) droeg gaarae het grote rlsJco, dat l&Jecaaa 
verbonden was om het vaderland en de goede 
vaderlanders te dienen. 
Zo stelden veleit hu.n leven in de weegschaal voor 
de goede zaak. waarbij grote offers werden ge.
bracht. De?e offers werden echter uit liefde voor 
ons nderland gebracht. en zij, die vielen gingen. 
been met bet vaste vertrouwen. dat bua a.agelatea. 
betrekklnlJc.Q na de strijd goed ioud"'1 wordea 
Tenorgd, 
Menig ille11aal werker was na de bevrijding dan 

· ook teleurgesteld, toen bleelc. dat van een pensioen 
voor de onverzorgd achtergebleven famUieledea. der 
verzetsstrJJdus voorlopig nog geen sprake was. E.e.a. 
ruimschoots toueikend pensioen wu hiec toch ze,,. 
hr wel op tijn plaats geweest. 
Maar de toen oud·Ulegalen lieten de gezinnen van 
de gevallen makken niet In de steek. en de Stich· 
Ung 19i0-'15 verdient dan ook alle hulde voor 
bet vele goede. dat zij voor de achtergelaten, on• 
verzorgde betrekkingen verrichtte ea. nog moet ver
richten. 
Dat de door de gevallen nrzetsstrffden betoonde 
vaderlandsliefde niet wederketig is, wordt nu weet 
eens bewezen. De nagelaten betrekkingen, gesteund 
In hun materiële zorgen door de Stichting l!H0-'15. 
moeten nu de inkomsten genoten van de Stichting 
opgeven voor de inkomstenbelastlng, De toelich· 
Ung behorende bij het aangiftebiljet A, vermeldt 
onder punt 2-t: 
Inkomsten in de vorm van periodieke uitkeringen, 
Vraag 13. Hier moeten o.a. worden aangegeven: 

onder 3e. periodieke uitkeringen door of van ... 
wege de Stichting 19i0,'15. 

Velen :z:u'len hd met mij aanvoelen als een on· 
billijkheid, dat van diegenen. die de zwaarste offers 
brachten aan het vaderland nu ook nog belasti:tg 
wordt gevraagd. 
Het Nederlandse volk geelt gaarne haar bijdrage 
voor de nagelaten betrekkingen maar laat dit hier 
dan ook geheel aan ten goede kome.a ea niet de 
fiscus een deel er van opeisen. 
Het is mij bekend, dat de uitkeringen van Stich
ting 1910-'15 als periodieke uitkerinlJ belast zijn, 
Maar waarom zal men de achterge laten gezinnen • 
van onze vrijheidsstrijders geen ontheffing geven 
om hun materiële nood tenminste tets te lenigen1 

R. H. - M. 

Noot van de Redactie. 

Wij kunnen ons deze gevoelsreactie van 
den schrijver wel voorstellen. Toch is zij 
niet op haar plaats. Wij zouden zelfs de 
nagelaten betrekkingen onrecht aandoen, 
wanneer we ze niet als vol waardige leden 
van de maatschappij accepteerden, d.w.z. ze 
niet mede-verantwoordelijkheid lieten dra
gen en offers lieten brengen voor de las
ten van de staat. 
Ieder volwaardig Nederlander moet in dit 
opzicht zijn verantwoordelijkheid willen 
di:agen. Een andere zaak is, of die belas
tingen niet te zwaar zouden drukken op 
de uitkering. Dat moet echter in de grootte 
-van de uitkering gevonden worden. Maar 
in geen geval de nagelaten betrekkingen 
buiten onze volksgemeenschap plaatsen, 
door ze geen belasting te laten betalen. 

Oud-illegale werkers, dfe als gev'olg van 
hun werk in de illegaliteit lichamelijk of 
geestelijk ziek zijn geworden, of erg ver
zwakt, vinden op het Paleis 't Loo weer 
de nodige rust en verzorging, die zij behoe
ven, zo lezen wij in Strijdend Nederland. 
In de tuin van het Paleis is ook een KP
pleintje, en de Mokumers vinden er hun 
ge lief de Kalverstraat, waarin zij gezellig 
kunnen wandelen. Wanneer de verpleeg
sters geen dienst hebben kunnen zij ook op 
het Hofje verblijf houden! 
Er zijn in Amsterdam 70.000 sigaretten in 
één keer in beslag genomen, volgens de 
Nat. Rotterdamsche Courant. Een taxi vol. 
Dat lijkt wel zwarte handel. 
Wat had U gedacht van de volgende ad
vertentie in de Amersfoortsche Courant: 

f 1000.- beloning 
voor diengene, die mij aan een vaste be
trekking helpt, als portier in magazijn, ex
peditie of iets dergelijks; geheimhouding 
verzocht en verzekerd. 
Dat doet de deur dicht. 

:a. d. G. 

In de bezettingstijd zat ik een tijdlang 
gevangen op een poltiiebureau. En zo
als altijd op dit onder�aanse, had· het 
leven ook in de cel een tragische en. een 
komische kant.· Soms ergerde ik mij: 
Als ik Zondags in het naburige café de 
muziek boorde spelen en de mensen 
kon horen hossen. ..Wat een volk", 
daêht je dan bitter.. 1 

Ook als een goed{!) marechaussee den 
NSB-kapitein de deur uitliet. .,Houzee", 
zei de kapitein. ..Houzee, kapitein". 
Welja! Het was een naar gevoel, dat je 
bekroop, als een goud-gegalonneerde 
Duitse spoorman plotseling zijn dikke 
kattekop voor het luik vertoonde en je 
hoorde zeggen: .. Ik moet er nog zeven 
hebben!" Op zo'n moment voel je veel 
voor een Rech'.staatl Maar je kikkerde 
weer op, als de wachthebbende mare
chaussee je 's avonds om !0 uur uit de 
cel liet en op een biertje tracteerde. 
Fidele gevangenis! Om middernacht 
ging hij met me naar boven naar de 
kamer van · den kapitein {die afwezig 
was natuurlijk), en dan zaten we daar 
bij diens eigen (gestolen) radio te luis
teren naar Prins Bernhard. Het was 
geen pret_tig g:ezicht de stadgenoten ie 
zien binnenbrengen met een bebloed 
vest, geslagen, omdat ze zogenaamd 
niet precies om 8 uur binnen waren. 
Maar ik moest er wel om gnuiven, dat 
ik in de gevangenis het Trouwbulletin 
altijd een dag eerder kreeg dan thuis 
per koerierster. Ja, men moest er wel 
eens glimlachen. 
Zo gebeurde het eens op een avond om 
een uur of zeven, dat Heer Schnecken
stein, de Dui'.se onderofficier, een felle 
nazi en ze�r bewust lid van het Her
renvolk, met vijf of zes piepjonge 
soldaatjes een nieuwe gevangene bin
nenbracht. Het was een Nederlands 
tandarts. D.e man had, geloof ik, ruzie 
gehad met een Duitser, die bij hem in 
huis woonde en die Duitser had natuur
lijk gelijk. De Polizei werd erin gemengd 
en of de tandarts toen een woord te 
veel gezegd heeft? Naar Herrenvolk. 
begrippen wel: hij werd naar het po
litiebw:eau gebracht. Herr Unteroffizier 
kwam met hem binnen, de jonge solda
ten bleven voor de deur staan met het 
geweer over het fietsstuur. 
,.Allezl Wer hat Dienst? Einsperrenl" 
Eén van de marechaussee kwam naar 
voren. 

"was ist losî" Herr Unteroffizier, die
toch dagelijks met de Nederlandse po
litiemensen omging, lachte verachtelijk: 

"Ich mlete hier •eine Zellel'' :tel hij 
eindelijk. 1 
De tandarts werd opge�ten . .. Deze man 
mag geen eten hebben en geen bezoek 
ontvangen!" Weg waren ze weer. Geen 

10 minuten later kwam er een dame bij 
den wacht, zeker de vrouw of de zuster 
van den tandarts . .. Mag ik evenr De 
diénstdoende marechaussee knikte. 

"Dank u wel!" Ze liep de gang in naar
de cel. ,.Frederik!" Frederik zat met een 
boos gezicht op zijn stroozak, maar hij 
kwam bij. Ze praatten nog even, de 
dame reikte hem waf toe en verdween. 
Een poosje la'.er hoorde ik een heel ka. 
baal op de wacht. Een schelle stem 

· klonk luid door het hele gebouw: ,.Ich
habe zwel Zeugen, dass Sle Besuch ha
ben eingelassen." 0 wee, Herr Schnec
kenstein. Tegen zijn uitdrukkelijke be
velen gehandeld! ,,Als wij zeggen, dat
iemand moet opgesloten worden, heb
ben Jullie dat te doen. En als wij zeg
gen, dat er geen bezoek mag toegela
ten worden, hebt U te gehoorzamen".
Zo ging het maar door. Wel vijf minu
ten lang. En het slot was, .. Wenn es
nocp elnmal passiert, geh'n Sle dranl"
De diensthebbende marechaussee stond
maar kalm te knikken met zijn zwarte
kop. 't Was bepaald een rust, toen Herr
Unteroffizier de kazerne verlaten had.
De volgende dag kwam een oudere
man, ogenschijnlijk de vader van den
tandarts, bij diens cel. Ik hoorde: ,.toe
nou, geef nou toe, vraag excuus, dan
kom je vrij".
Ja, dat zou Frederik dan maar doen. 
Hij kwam vrij op voorwaarde, dat hij
zijn excuus aanbood.
En zo hoorde ik een uurtje later Herr
Schneckenstein (denkelijk voor de tele
foon): .. Ah, sind Sie da? Jawohl, ja
wohl, so ist es gut". En heel langzaam:

"Mit - dieser Erklärung .... bin 
ich. . . . zufrieden. Ich. . . . bin . . . . damit 

einverstanden. Diese . . . . Satisfak
tion .... genügt mir! Und was gesche
hen isL... das ist gèschehen und was 
getan ist .... das ist getan .... Und nun 
sind wir gute Freunde .... und ich bin 
glücklich Ihre Bekanntschaft gemacht 
zu haben . . . . und . . . . Ich wünsche .... 
Sle . . . . ein . . . . herzliches . . . . Heil Hit
ler!" 
Prosit Frederik! D. H.

DE VOORLOPER 

De Gedenkboekcommissie moet onze abon
né's helaas op · een kleine teleurstelling 
voorbereiden. 
Onze Voorloper "Den Vijand Wederstaan", 
zal niet met St. Nicolaas gereed zijn. Ge
lukkig is qet uitstel niet groot. Het boek 
zal nu bijna zeker in Februari uitkomen. 
Men zal wel willen aannemen, dat ons aan
vankelijk bericht te goeder trouw werd op
gesteld en resultaat was van verkeerde in-
lichtingen. 
Als hij komt zal hij een baard hebben, maar 
dat is een aanbeveling temeer voor de his-
torische betrouwbaarheid. 

DE GEDENKBOEKCOMMISSIE. 
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Joop van 't 
Klooster 

Zondag 24 Maart 1946 des middags onge
veer 4 uur, bereikte mij het bericht, dat J. 
H. van 't Klooster, ,,Joop", bij een ver
keersongeval om het leven is gekomen.
Voor mij en nog meer zijner vrienden was
dit een zware slag, want Joop was een on
zer vrienden, een onzer mannen, die in de
voor ons volk zo bange jaren, actief verzet'
pleegden.
Voor Joop was geen opdracht te zwaar,
geen werktijd te lang. Zij, die hem kenden
en met hem hebben samengewerkt, hebben
zeer veel prettige herinneringen aan die
dagen, waarin zo hard en met courage ge
werkt moest worden.

Na zijn werkzaam aandeel in de LO, wilde hij nbg meer activiteit en 
daarom sloot hij zkh aan bij de K.P. in het district Amsterdam-Noord. 
Na de capitulatie kwam er ook voor hem, evenals voor zovele anderen, 
een moeilijke periode, daar in die dagen een plaats innemen in de bur
germaatschappij vaak niet eenvoudig was. 
Maar na enige tijd slaagde Joop er in, •zijn toekomst uit te stippelen in 
zijn op te bouwen transportbedrijf; zijn gezin leefde weer op, het bedrijf 
beloof de veel goeds. Er werd hard gewerkt. Op Zondagmorgen, 24 Maart 
1946, brak, op een kruispunt, zijn jonge leven af, dat altijd vol perspec
tief en taaie volharding was geweest. 
Pater Michel schrijft terecht van hem: ,,Joop van 't Klooster is niet ge
sneuveld op, wat wij noemen, het veld van eer. Hij is uit ons midden 
weggerukt door een banaal motorongeluk. Nu zal .hij niet meetellen in de 
rij van hen, die vielen voor de Vaderlandse zaak. Het zij zo." 
Maar hij heeft er recht op, dat hij ons allen als voorbeeld wordt 
gesteld, als type van den man, "die zichzelf gebleven is, ook na de capi
tulatie. Wars van alle streberei, vijand van een ieder, die zich over de 
ruggen van kameraden een baant je trachtte·te verzekeren. 
Joop zal voor ons blijven voortbestaan en wij zullen steeds niets dan aan
gename herinneringen aan hem hebben. 
Al zijn medestrijders •en vrienden wensen, dat hij in vrede moge rusten. 

A.b. 

Onder de talrijke onderduikers, die in de 
omgeving van Geesteren hun verblijf hiel
den in de laatste jaren van de bezetting, 
was Jacob zeer gezien. Hij had indertijd 
dadelijk geweigerd om in Duitsland te 
gaan werken en verliet zijn woonplaats 
Ridderkerk om zich in de Gelderse Achter
hoek te verschuilen tot het einde van de 
oorlog. 
Maar dat verschuilen alleen was hem niet 
genoeg. Hij liet geen gelegenheid voorbij 

J b R•• d""k 
gaan, om door woord en daad de geestelijkeaco IJS IJ kracht van zijn metgezellen te sterken. Mede 
door zijn houding was er een uitnemende 
geest onder de jongens, die van alle kan

ten waren gekomen om zich veilig te stellen voor de Duitse tyrannie. 
Jacob heeft het voorrecht gehad om op de eerste April 1945 de Engelse 
tanks te zien binnenkomen. Hij was lid van de B.S., hij had de plaats in
genomen van Co v. d. Brink, en heeft inzonderheid de eerste dagen mee
geholpen aan de zuivering van het_ gebied langs het Twente-Rijnkanaal. 
Reeds maakte hij plannen om naar zijn ouderlijk huis terug te keren. Maar 
toen kwam het vreselijke gebeuren op Dinsdag 5 Juni des avonds tegen 
zes uur. Jacob had afscheid genomen van zijn commandant en wilde ook 
de vrienden van zijn groep vaarwel zeggen. Toen heeft een van zijn 
vrienden spelenderwijs het geweer op hem gericht. Het geweer ging af 
en Jacob werd dodelijk gewond. Hij stierf enkele ogenblikken later. 
Jacob verlangde naar huis. Hij is ook thuis gekomen. Maar wel heel 
anders, dan zijn ouders, broers en zusters zich hadden voorgesteld. Op 
de dag van thuiskomst kwam het doodsbericht in Ridderk_erk en enkele 
dagen later was er de begrafenis van Jacob. 
De B.S. van Ridderkerk heeft daarbij de militaire eer bewezen. Met 
grote weemoed werd het stoffelijk overschot in de groeve neergelaten. 
Dit jonge leven was wel op zeer tragische wijze �genomen. Juist 
toen de toekomst zich voor hem zou gaan ontsluiten -er0hij zich voor
stelde om met zijn meis je de verdere levensweg te bewandelen, werd zijn 
weg afgèbroken. 
Wij denken nog vaak aan Jacob. We hebben hem allen lief gehad. Wat 
hebben we van zijn blijdschap genoten! Hoe verwarmde hij ons door zijn 
gulle lach! In de moeilijke onderduikperiode was niets hem te veel. Hij 
heeft daarin veel kunnen zijn voor anderen. 
In dienst van het Vaderland gestorven! Na de bevrijding sprak het voor 
hem vanzelf, dat hij zijn diensten bleef aanbieden. 
We kunnen niet beter zijn voorbeeld volgen, dan door nu ook voor dat 
Vaderland onze dienst te geven! 
Zwaar zijn de offers, die gebracht zijn. Maar rijk is ook de vrijheid, die 
ons geschonken is. En wij zullen de geestelijke goederen blijven verdedi
gen, zoals Jacob in zijn jonge jaren met zoveel geestdrift heeft gedaan! 

EEN VRIEND. 

Reeds in het begin van de bezetting, in 
Mei 1940, was het zijn oprechte wens en 
begeerte den gehaten indringer, zoveel en 
zolang mogelijk afbreuk te doen en de 
voet dwars te zetten. 
Hij begon daarmede, toen de bezetter zich 
ging mengen in zaken, waardoor de be
langen en vitale rechten van ons vader
land en hare burgers geschaad werden. 
Zijn' eerste werk bestond uit het verwijde
ren van de "J" van de P.B.'s der Joden, en 
mannen en jongens te "behandelen", 
waardoor zij werden afgekeutd voor ar
beid in Duitsland. 
Door zijn buurman, den Heer Jongencel, 
kwam hij in contact met de L.O. en 

Johan Berlijn
uit1
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dam,geb. ,6Febr. 1906

werd in het verband opgenomen. , 
In 1943 hielp hij de jongens onderduiken. Hiervoor waren valse P.B. s 
nodig. Het was zijn verdienste, daarin een hoofdrol te vervullen, zodat 
ten koste van zijn eigen zaak, een kantoor ingericht kon worden voor 

· het vervalsen van P.B.'s, ,,Ausweise" enz. enz.
Joden in zijn huis opnemen of onderdak voor hen zoeken, also�� voor
politie-agenten, die weigerden Joden te arresteren, stond ook or, ZIJD pro
gram. Kortom als L.0.-wijkleider was zijn arbeid veelomvattena. 
Zelfs door omkoperij wist hij verschillende gearresteerde personen weer
vrij te krijgen.
Engelse piloten vonden bij hem een tijdelijk tehuis en hij zorgde ervoor,
dat zij weer in Engeland kwamen.
Hij stond ook met de K.P. in verbinding. Zijn huis was voor vele K.P.-ers
een ware vluchthaven. Verschillende plannen werden daar uitgebroed,
o.a. de overval te Kappelle a. d. IJssel.

, Dit zo veelzijdige illegale werk werd af gebroken; toen hij, gelijk 1!1�t 
den inspecteur der politie, den Heer Tas, in het hoofdbureau van politie 
aan het Haagse Veer werd gearresteerd op 18 Mei 1944. 
Na vier weken in Scheveningen te zijn geweest werd hij overgebracht 
naar Vught, waar hij de 30ste Augustus 1944 werd gefusilleerd. 
Zijn voortvarendheid, zijn onverschrokken moed, deden hem de geboren 
leider zijn van het L.0.-werk in zijn wijk. Die hem ken.<;Ien waren niet ��
vreesd voor zijn doordringende ogen, waardeerden ZIJD gulle lach, ZIJD 
ruime opvattingen. Wij hadden achting voor zijn nauwgezette plichtsbe-
trachting en hoge levensopvatting. .. . Hij heeft zijn kostbaar leven gegeven voor VnJhe1d en Recht. L. G'. D. 

- In de avond van de 30ste November 1944
werden de bewoners van het dorpje Gees
teren in de Gelderse Achterhoek opge
schrikt door een drietal geweerschoten. De
volgende morgen werd het bekend, dat er
gijzelaars waren gehaald, maar dat het
commando zich niet had ontzien, 'om een
onderduiker neer te schieten.
Deze onderduiker was Co van den :Brink,
geboren te Putten en tevoren marechaus
see te Ermelo. Hij had geweigerd om aan
de bevelen van zijn superieuren te vol- Co v.d. Brinkdoen, toen hem was opgedragen een Jood-
se vrouw weg te voeren.·
In het voorjaar van 1943 kwam hij als . .. . .. onderduiker in de omgeving van Geesteren. Daar gmg h1J stil Z!JD �ai_ig.
Weinigen wisten van zijn afkomst. Maar des te beter hebben ZIJD mtie
me vrienden hem leren kennen. Onverschrokken was Co, wanneer het
er op aan kwam om tegen de Duitsers op te trekken. Hij was een van
de eersten, die het initiatief nam om na de reorganisatie van de O.D. de
voorbereiding van de B.S. ter hand te nemen. .. ..Maar Co heeft de bevrijding niet meer beleefd, hoe hartstochteh1k h1J
daar ook naar uitzag. Wel heeft hij nog de .ellend�. vernome� van .. de
verwoesting en de wegvoering in Putten, waardoor h11 te meer m stnJd
lust ontbrandde en met alle kracht de vrijheid van zijn vaderland voor
stond.
Hij weerstond alle halfheid en trachtte door zijn voorbeeld het verzet te
versterken. Typerend waren daarbij zijn woorden: ,,Mij krijgt een Duit
ser nooit levend in handen." Hij wist immers wat hem te wachten stond,
als ze hem grepen. � Op die avond van de 30ste November was hij bezig een collega te hel
pen, die juist van plan was onder te duiken. Bij dit werk werd hij ver
rast door de Brandweerpolitie. Hij heeft zich door de vlucht willen
redden, maar een dodelijk schot trof hem. Niemand heeft van hçm nog
iets gehoord. Anders waarschijnlijk, dan hij bedoelde, maar toch letter
lijk naar eigen woorden: geen Duitser krijgt mij levend in handen!
Welk een ontsteltenis heeft dat gebracht in het dorpje. Welk een zware -
slag voor de ouders in Putten en voor zijn verloofde! Hoe graag hadden,
ze Co terug gezien en hoe node konden ze hem miss1;n. •
Toch is Co nog in Putten begraven. Moedige mannen hebben hem ge
haald en er is hem een eervolle begrafenis bereid. In Geesteren is te
voren een korte rouwdienst gehouden onder zeer bijzondere omstandig
heden.
Zijn daadwerkelijk verzet heeft grote inàruk gemaakt. Hij offerde zijn
leven voor onze vrijheid! EEN VRIEND.

1 



HOE IK Bi'J DE COMP. KWAM. (2) 

De dokter zei. dat ik een voorlopige. voorkeuring moest 
ondergaan en de defJnitieve keuring de volgende dag in het 
:lekenhuis .:.ou plaats vinden. Ik moest toen mijn boven
lichaam ontbloten en languit op een tafel gaan liggen. Ik 
'(ond het wel eigenaardig. dat deze voorkeuring moest ge
beuren in het bijzijn van al die anderen. maar de dokter. 
die mijn aarzeling ::itg. zd goedmoedig: .. Toe jó, schiet 
maar op. we zijn jongens onder elkaar en een andere ruim
te is er niet, daar is deze schoot te klein voor.'' Daar ik 
zag. of althans meende te zien, dat de anderen niet op mij 
letten. voldeed ik aan zijn Yerzoek. Daar lag ik dus, lang
uit op de !afel. Dokte.r's assistent haalde een grote hamer 
uit zijn jas en' begon op mijn ribben te kloppen en niet zo 
::achtjes. Toen ik zei dat het pijnlijk was, zei de dokter: 
.. Mond houden. wij weten wel hoever we kunnen gaan", · 
en gaf den 2:ssistent opdracht nog harder te slaan. Ik hield 
wijse'ijk maar miJn mond. mqn tanden op de lippen ge· 
klemd vanwege de pijn, Vervolgens werd mijn neus dicht
gehouden en moest ik een glas water leeg drinken. waarin 
ik bijna :3:tikte.. Ik kon er niks aan doen. maar ik vond het 
maar een rare keuring. 25 Maal rond de tafel draven en 
12 maal kopje over duikelen. Toen moest ik in een hoek 
staan en de dokter sprak enige fluisterende woorden, wel
ke 1k herha'en mcE:-st. Aha, dat was àus om na te gaan 
of je niet doof was. En aangezien ik graag in de dienst 
wilde. sprak ik dapper de woorden na: .. Ezel. Koe, Kaf
fer en Idiçot.'' Hierna moest ik weer op de tafel plaats 
nemen en moest ik. rufken aan een flesje vloeistof. '\Vat het 
was weet ik niet meer, ik me.en ·aether. maar ik kreeg er 
danig de' tranen van in de ogen. Toen ik mijn ogen drogen 
wilde.. mocht dat niet, want dokter moest die tranen ob
serveren. Toen dat gebeurd was, zei hij: .. Ogen in klasse 
,3/' Wat dat beteekende wist tk niet. maar de assistent no
teerde dit ijverig in een drk boek. waar hij trouwens het 
gehele verloop van mijn keuring inschreef. Toen ik dan met 
betraande ogen op tafel ?ag, wreef dokter een rauwe tomaat 
fijn over :nijn gezicht, daarbiJ neusgaten en oren niet ver
getend.'.!, Zo moest ik 5 minuten doodstil blijven liggen. 

(S.) 

.. TEAMGEEST"? 

(C. C.) We kwamen na een vrij langdurige eKpeditie terug' 
in ons kamp en vonden alles zeer veranderd. De ontvangst 
kon nu juist niet harte:Jijk genoemd worden en we voelden 
ons als een "kat In een vreemd pakhuis". 
De. .. down.. stemming in mijn troep was duidelijk merk
baar. zoiets ruik je op honderden meters afstand; ze waren 
nu gaan eten en met een triest en verlaten gevoel liep ik 
door de stikdonkere lanen. 
Maar dan opeens opende zich ergens een deur en daverden 
door de duisternis de klanken van ons bekende Compagnies-
licd. 
Voor ik er om dacht. zong ik mee. zo hard als ik kon en 
dan riepen ze: .. Is U daar, kapitein?", Ze kwamen aJ aan
stormen. De gedruktheid was verdwenen en ze wilden me 
nog eens even vertellen, dat ::e gezamenlijk besloten had
den, meer dan ooit hun be.rtt te doen en dat ik altijd op 
hen kon rekenen. 
In deze spontane uiting op dit ogenblik lag weer de grote 
kracht van mijn troep. ons hart was en bleef bij de zaak. 
waarvoor wij dienden en in ons eendrachtig willen konden 
we ons enthousiasme be.waren en blijven vechten tegen de 
dodelijke verstarring. welke men ons trachtte. op te leggen. 
In dit de "nieuwe geest'', is dit zg. ..Teamgeest"? Het 
interesseert me weinig, ook hierin zal er niets nieuws onder 
de zon zijn. maar ik weet alleen, dat geen leger en geen 
troep van waarde gevormd kan worden, als het deze geest, 

'deze geslotenheid mist. 
s. 

Van de Sergt, Maj. J. Blaauw ontvingen we een brief. 
waarin hij vroeg zijn adres te willen plaatsen, daar hij 
dan hoopt eens brieven te ontvangen van oude be.kende1L 
Natuurlijk doen we dat en we hopen, dat er een tonige 
correspoodentic uit voortvloeit. Trouwens. het is ons be
kend. dat er onder vele leden van de contactgroep ijverig 
wordt gecorrespondeerd. Het adres van genoemden S.M.i. 
luidt dan: Kaderschool T.B.N., Driebergen (U.). 
De korte mededeling in de vorige rubriek, dat in Febr. een 
reunie. ::.Jl word�n g�houden, heeft verscheidene <:n thou
siaste. brieven doen binnenkomen. Er 1s dus wel belang
stelling voor. Dat moet ook, wil e�o dergelijke onder
neming slagen. Wij hebben echter daarover nog verschil" 
lende mededelingen te doen en ook nog over andere zaken. 
=odat we ons genoodzaakt zien. om in de loop van Dec. 
aan alle leden een aparte circulaire lC Jturtn. 

Ook over de foto's, welke op 6 en 7 Aug. ,enomen zijn 
(zie vorige rubriek) kwamen vragen. Reeds waren er d!e 
geld zonden. Dat is natuur'ijk best, maar de zaak zit zo: 
Tot 1 Jan. kan men bestellingen doen. Dan weten we hoe
ve.el afdrukken er gemaakt moeten worden. Het IJgt dan 
in de bedoeling deze foto's op de reünie uit te reiken. Wie 
daar niet kan komen, krijgt ze toegezonden. Men kan het 
geld storten aan het secretal:iaat op giro '411511 of per 
postwissel. Uitdrukkelijk zij gemeld. dat alleen zij, die geld 
.sturen, genotctrd worden. De prijs per 6 stuks bedraagt 
f 1.10. 

Verscheide.ncn onzer hebben nog delegatie.geld te ontvangen. 
geld dat we nog tegoed hebben over de maanden Juli t.e.m. 
Oct. 194511 Uit Den Haag is thans bericht binnengekomen, 
dat daar niet meer over geschreven moest worden om de 
administratie. niet in de: war te sturen en dat er hard aan 
gewerkt wc.rd. Dat geloven we graag, maar dat zei :nen 
ons in Jan. van dit jaar ook al. l,n elk geval. niet meer 
schrijven hoor. anders Joopt de administratie fout. We hopen 
echter. dat bt:t voor jullie: geen aanleiding i;al zijn om geen 
brieven meer aan ons secretariaat te zenden. Schrijf gerust 
hoor. Laat tante Pos maar aan de deur komen. De admini
stratie bij ons b1ljft intact. Maar misschien komt dit, omdat 
wij nooit voor administrateur geleerd hebben! 
Willen de briefschrijvers er om denken om hun. brieven vol
doende te Erankeren7 In één week moest door ons 80 et. straf� 
port worden betaald. Dat mag toch niet voorkomen. En een 
antwoordpo,tzegel is ook gewenst. Kunnen we hier voortaan 
op rekenen? 
En tenslotte: Onze Contactgroep is thans uitgegroeid tot 110 
leden. 

WI,KAN
INLICETINGEN VERSCHAFFEN ? 

i
' .... 1,,, 

760 Mr. W. H. E. Baron van der Borch van Verwolde, heette voor economische apionnage te zijn veroordeeld en gefusilleerd, het onderzoek werd geleid door den Gestapo-agent Haubrock, destijds Binnenhof, Den Haag. Van Huis v. Bewaring Utrecht vervoerd naar Amersfoort. De leider van zijn illegale groep is "ergens" in Amerika. 23 werden gefusilleerd, waaronder Blaauw, Twee van Hat-

A D v E A T E N T 1 E s

(familie-advertenties prjs f 0.10 pgr ,n.m.) 

De Heer en Mevr. DE REUS-STRUBEL T , ( Puck en Johan) geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoons FRITS en JAN. Amsterdam: 16 Nov..ember 1946. Joos Banckersweg 21 II. 
Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij nis van de geboorte van een dochter en zusJe TEATSKE TRIJNTJE, alles wel. Sneek, 16 November Kerkhoflaan 27. 1946. SJ. DE BOER (Dries) 

ken-

R. DE BOER-ZIJLSTRA.SIJTZE BANKE.tems, C. Wegerif, K. L. Kamp, J. J. D. tea (Personeel gevraagd en aangeboden pr. f 0.10 p. m.m.)Bosch, J. Stenger, F. A. van Oven enz. op 20 Juli 1943. Wie heeft met hem gevangen geze- Oud B.S.-er zoekt betrekking als Boswachter often of kan iets over zijn illegale werk en 
) 

Bedrijfsleider van een boerderij of iets dergelijks. On-groep mededelen? verschillig in welke provincie. Buitenland ook geen 761 Cornelis Koppes, geb. 17 bezwaar. Juni 1895, l Juni 1944 ge- Brieven te richten ;aan J. D. Haalboom, Roskammer-arr., opgesloten in Huis v. 1 str,aat 14 te Lunteren� Bewaring Weteringschans, -----.----. -----------.-----.----Amsterdam, daarna ge- In doktersgezm, vrouw, 2 docbt�rt1es (2-4 par) g_c-transporteerd naar Vught vraagd ?ud-medewerkster . als mterne hulp. Vrouwen met Sept 1944 ov rge- bedlegerig, doch gezond, kmderen gezond, echtgenoot bracht naar. Oraniëneburg bij weekends thuis, huis mi�den in de bossen, gezellige en daarna in de 2e helft sfe�r, hulp overdag aanwezig. . ,. van Nov. 1944 naar Neu- Bncven aan R. F ... H. Bokelmann, arts, ,,Enca ,cngammè. Aldaar dverle- Klaterwcg, Dobrnsp1Jk. den op l December 1944. ====================== 

162 Franciscus Johannes v. d. ( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 per m.m.)Hoeven, geb. 5 Mei 1911 te Wassenaar, verplicht n. Elbing, W. Pruisen, vandaar vertrokken naar Düsseldorf, alwaar hij 22 Dec. 1944 is gearr. door de Gestapo. Op 23 Dec. l !H4 naar de Polizeigevangenis te Latinger. Op 15 Jan. 1945 op transport gesteld naar Buchenwalde, vanwaar hij op 26 Jan. 1945 op transport is gesteld met onbekende bestemming. 763 Gijsbertus Elsendoorn, geboren 27 Juli 1923 Utrecht, klerk· distributie Vlaardingen, wonende v. d. Driftstraat 49, Vlaardingen, gearr. 17 Augustus 1944 Rotterdam, Delftschepoort station 29 Aug. '44 van Haagsche Veer naar Amersfoort Qvergebracht, Durc_hgangslager Appelweg. Vermoedelijk 8 Sept. naar Neuengamme. 6 maanden ziek gelegen in barak 10 krankenrevier. Volgens bericht medegevangenen aldaar omstreeks begin Maart 1945 overleden aan longontsteking en dyssenterie. Na 29 Aug. 1944 nooit iets van · hem persoonlijk vernomen. 764 Marius Cornelis Adrianus Jongste, wonende Oude- �? dijk 92 a te Rotterdam 0., Kralingen. Geb. 13 Sept. 1886 te Rotterdam. Werd r · altijd "Rienus" genoemd. Gearr. door de SD in zijn huis in de nacht van 28 op 29 Juli 1944. Direct overgebracht naar Vught, begin September 1944 n. Oraniënburg, begin Febr. 
1945 overgebracht n. Buchenwald, en in de maand April 1945 "ervoerd naar het concentratie-. kamp "Flossenburg" in Zuil'l-Duitsland. Hier is hij op 17 April 1945 voor het laatst gezien en moest toen achterblijven wegens letsel aan zijn knie (spataren). Drie dagen nadien was het kamp bevrijd. 

Welke particulii:r of Bankinstelling is genegen een Veevoerder en kunstmesthandel enz., aan Bankrekening te helpen, omzet 50 à 70 mille per jaar. Gevraagd wordt 5 à f 10.000. Waarde inventaris ca. f 15.000.-. Door oorlog gedupeerd. Brieven onder No. 77 Adm. v. d. blad. 
MEDEDELING. Het Secretarmat Oud K.P. Friesland is wederom telefonisch te bereiken onder No. 485, K-5190. 

...... de Duitsers eens in Tiel een kind ge'kidnap-ped hebben, omdat de vader hen ·ontsnapt was ..... . . ..... de K P  dat keer daarom een baby-kraak op touw zette en met goed succes ..... . . ..... de " Persraad" onze oplaag heeft willen hal-ve-ren .... ...... wij, na vele inspanningen dit hebben kunnen vermijden .... . ..... wij dus weer rustig ktJnnen doorwerken, ja zelfs ons aantal lezers kunnen verhogen ..... . .... hiervoor een grote propaganda-actie op touw wordt gezet ... . .... U een steentje hiertoe kunt bijdragen, door reeds thans het werk van de Adm. te verlichten .... ...... dit mogelijk is door een bedrag van f 1,65 disponibel té houden .... . ..... de Postèrijen dit eerdaags bij U komen in-nen .... ...... genoemd bedrag, het 4e kwartaal 1946 betreft, waarvan thans reeds de maanden Oct. en Nov. verstreken zijn .... ...... wij, als alle gelden nog dit jaar vlot binnen komen, in 194 7 met frisse moed kunnen beginnen aan de uitbreiding van "De Zwerver", dus aan de 
opbouw van Nederland? 

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 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 

Adres: ·------ ;:c

Plaats: ----·---------

Provincie: 

Ingang abonnement: --·---------·-

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een post
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-LX:P-Stichting. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Nieuwe abonnementen kunnen op dke ,rillekeurige datam lag- '"'°" sovcr de nammen veorradlg zijn, ook met terugwu, 
kcde krocht, Joch alleen aan &et eiad vua ca,, blendcrlrwartael ftl'Yallea. 

" 
" 
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VAN INDIVIDU NAAR GEMEENSCHAP 

W.at w.ij, mium 
Wij missen iets. Het samen worstelen. Het open 
en eerlijk tegenover elkaar zijn. Het pretentieloze, 
dat onze verhoudingen kenmerkte gedurende de 
oorlogs jaren. 
Het feit, dat onze "leiders" in de worsteling van 
de afgelopen jaren leider warèn, omdat ze zich 
radicaler, onbaatzuchtiger gàven. Het feit, dat al
les kon: gastvrijheid ad infinitum; dag en nacht 
werken en wel zonder salaris; en -dat kerkelijke 
hok jes niet telden ..... . 
De "illegalen" zijn ontevreden. Weet ge waarom? 
Omdat we geen emplooi hebben? 0 ja, we heb
ben ons werk, ons brood, ons gezinsleven. Alles 
even keurig. We komen bij elkaar op visite. Vra
gen belet. We hebben onze legale bladen, elk een 
hok je vertegenwoordigend. We hebben onze par
tijen, die haar best doen om ons van de zin van 
haar bestaan te overtuigen. Met een keur van ar
gumenten. Met vele woorden. Maar 't raakt on, 
niet. 't Overtuigt ons niet. 
We missen niet iets, we missen veel. 
Warmte in de verhoudingen. Bezieling. Het dage
lijkse offer. De overtuiging, dat er een strijd op 
leven en dood is. Onbaatzuchtigheid. Leiders,
waarachter we ons scharen, omdat ze geen lei
ders zijn, maar die11aren.
We missen de totaliteit. 
In de afgelopen jaren stond ons eten, ons sla
pen, ons praten en zwijgen in dienst van de op
dracht, de taak. We waren totáál. En thans? We 
hervinden ons in een samenleving, waarin plJts 
alles weer waarde op zich zelf schijnt te hebben: 
het gezin, de politiek, de sport, de kerk. Terwijl 
de relatie tussen onz'e vaak werktuigelijk te ver
richten arbeid en een grote opdracht wel helemaal 
zoek is. 
We missen het uitzicht. 
De afgelopen jaren, ze waren moeilijk. Doch v,e 
zwoegden voort, in het besef, dat .vrijheid c-n 
recht zouden zegevieren. We wisten een blijde toe· 
komst in het verschiet. En nu? Het troosteloze 
heden heeft niet van doen met de toekomst, iiie 
we eens verwachtten. En wie biedt ons uitzicht:' 
Hoe ontkomen we aan pauperisme, aan bitatzucht, 
aan het "mijn" -egoïsme· en aan het "ons" -egoïs
me? Hoe ontkomen we aan .... vrees? 

tio.e w.ij tiet Pie. den �ien 
Ons huis, Nederland, stond in brand. We \.i.;bbm 
mogen behoren tot de brandweer, die het vuur 
poogde te blussen, terwijl de ·meeste huisgenoten 
ach en wee riepen, maar niets deden. 
Thans hebben wij opnieuw een brandweer, de re.
gering, de volksvertegenwoordiging. onze gec�t,·
lijke leiders. . . . . . En er is ook brand. Dat con
stateren we. De Bikini-muizen hebben hem, tot 
grote vreugde van de geleerdc:n, overleefd. Maar 
vele Chinezen, vele Polen overleven hem niet. En 
de Se klas van de in 5 klassen ingedeelde Joego
Slaven zullen hun qualificatie "gevaarlijk" ook 
wel als dreigend levensgevaar ervaren. 

/ 

Het vuur van haat en honger laait 'ioog op in 
de wereld, aangewakkerd door baatzuchtige poli
tiek der grootmachten. Die zich overigens wel rra
liseren dat er brand is, getuige hun proeven met 
raketten, nieuwe vliegtuigen en hun geruststellen
de publicaties over vondsten op ,het gebied van 
bacteriologische oorlogvoering. 
Adempauze...... Alvorens de wereld opni�uw 
een knekelhuis worden gaat. Nu onze brandweer. 
Zij ervaart de hitte van het vuur. En voelt iets 
te moeten doen. Dies protesteerde onze delegatie in 
Parijs. Buitenlandse Zaken eindelijk niet meer neu
traal! Maar helaas nog formeel. Een fel prot-:st 
tegen een niet te wijzigen procedure, in de com
missies een sterk er op aandringen bepaalde woor
den te wijzigen - op zichzelf mogelijk best te 
verdedigen, alleen· niet voldoende. Bewogenht'id 
uver de gang van zaken, over wat men zegt, · 
hoe men 't zegt, ..waar blijft deze? Recht zonder 
God is gee11. recht. De neutrale staat is uit den 
boze. .. 
Inzake Indië zijn bijna alle partijen het eens, dat 
het geholpen moet worden, ook om eigen zaken 
zo snel mogelijk zelf te regelen. 
_Niettemin zien Christenen onder elkaar kans, we
derzijds, optreden krachteloos te maken, om zo 
zichzelf stinkende te maken in de ogen van de 
Indonesiërs. Als dit nu nog smaadheid was �m 
Jezus' wil . ... maar wie zou dat willen beweren? 
De "rode vloedgolf" wordt gesignaleerd. Zo'n ech
te krantenterm, demagogisch. Terwijl de rode 
gloed van onheilig vuur in tie kerkscheuring, in 
de durende scheiding tussen Christenen ook op 
ander terrein, schier niet aan de orde komt. 't 
Leven is totaal: in de kerk geen liefde, in de 
politiek ook niet. 
Of moet de boeman "rode vloedgolf" dienen, om 
ons te verenigen? 
Vrees is een slechte raadgeefster. Neen, als wij 
pleiten voor eensgezind optreden - van hen, die . Jezus Christus als totalen lev,ensvernieuwcr erken
nen - is het, omdat de liefde van Jezus Christus 
ons dringt. Zijn snel naderende volkomen zê'gepraal moet in ons blijde herauten vinden, die de ogen van de mensen der wereld willen- openen voor de nuchtere werkelijkheid: dat God in Jezus Christus Triumfator is; hier en nu! Ook op het
politiek en sociale terrein. 
Als wij het maar geloven!

Het heden betekent een confrontatie met een on
veilige wereld. Nu niet lan'ger een theoretische 
onveiligheid, gepaard aan een levenswerkelijk
heid, die eer van een behaaglijke rust getuigde. 
Neen, de waanzin gaat zijn triomfen vieren. Het 
Hitler-Duitsland bracht normale waanzinnigen aan 
de macht. En een Frans ambassadeur opent een 
tentoonstelling van werken van Picasso, getuigend 
van een zo wrange en verworden visie op den 
mens, dat de normale waanzin plots begrijpelijk 
wordt. 
Maar dan is er spoedig geen plaats meer voor 
een mens, die waarlijk mens wil zijn en weet, dat 
dit alleen door Jezus Christus mogelijk is. 

/ 

w.at�an�n,iW-\acuJdW.O.tdt 
,-

Kenmerk van het radicale g-eloof is, dat het met 
God waagt. 
Zoals wij het in de afgelopen jaren met God 
waagden. 
Het leven van thans vraagt van den Christen ook 
het wáágstuk. 
Dit impliceert een sterk naar de toekomst zien. En 
een vpórgaan, een oplossing aanwijzen. 
T.a.v. het"sociaal-economische vraagstuk, t.a.v. hd 
gemeenschapsleven betekent dit, dat de Christen 
zich gééft met alles wat hem ter beschikking ge
steld wordt. Van ons wordt gevraagd de lietde 
van Jezus Christus te openbaren. Dit houdt in: 
lenigen van de materiële nood, doch zo, dat de 
ogen voor de geestelijke nood opengaan. 
Van ons wordt gevraagd tot vormen van gemeen
schapsleven, van gemeenschappelijke arbeid te ko
men, waar bezieling van uit gaat. En alleen de 
radicale overgave aan Jezus Christus waarborgt 
bezieling, immers dan komt de Geest over ons. 
Zonder ofter, grote offers van bezit, positie, knus 
leven .... komen we er niet. Jezua vraagt ook 
vandaag alles. 
De zin van Uw leven is te openbaren, dat het 
genade Leven geworden is. 
Alleen zo weten we raad met het sociaal-econo
misch vraagstuk, dat, omdat het een vraagstuk is 
van liefdeloosheid tussen mensen, ook een vraag
stuk is van lonen en prijzen. 
Zo zullen we' de wegen vinden om de volkeren 
der aarde te doen horen, dat alleen het erken
nen van God vrede waarborgt. 
Wagen we het met God, geheel et1 al, dan geeft 
Hij ons de middelen om Zijn boodschap in de 
taal en vormen van vandaag te vertolken. Deze 
boodschap heeft een ingenieur zo goed als een 
arbeider. Een zakenman zo goed als een boer. 
Deze boodschap betekent niet minder, dan te to
nen met en aan alles wat we "hebben" en "kun
den", dat we op mars zijn. Dat de liefde van on
zen Yader ons dringt. 

H. G. d. J.
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Ik heb 't niet op Sinterklaas! 
Zo min als ik het op Spanje hèb! 
Hij mag dan een baard hebben van nog zo, en z'n 
coiffure moge geen enkele overeenkomst verto
nen met het spitse baardje van zijn doorluchten 
voorganger Alva (niet de illegale Alva!); het is 
niet te loochenen, dat hij mij telken jare meer 
kost dan een tiende penning. 
En z'n vrienden staan me ook niet bijster aan. 
Zeg me wie uw vrienden zijn .... nietwaar? Als 
hij zich overal in het openbaar met Zwarte Pie
ten vertoont, dan moet er toch wel meer dan één 
steek je los zijn aan die kostbare tabberd. Wie 
maakt het hem mogelijk zo'n staat te voeren? 
Dat zijn dan nog maar de dingen, die elkeen met 
één oogops�ag kan constateren. Maar als we pra
ten gaan over de gedragingen van den goed-hei
lig man in bezettingstijd, dan kunnen we daarvoor 
alleen wel een speciaal PRA-atje beginnen. 

Hij was een allemans vrind, één die zich aan 
twee kanten dekte. Ia het openbaar lonkte hij 
naar de Moffen; hij was de winterse hulp van de 
,Winterhulp en bij Vreugde en Arbeid was hij als 

Sint Nicolaas is een tijd van surprises. Vooral. 
wanneer die surprise van een superieur komt menen 
velen heel onderdanig ,.dank U, · Sinterklaasje'' te 
moeten zeggen. Men moet daarbij nll't bedenken, 
dat ze intussen liever des Sint's staf bij den supe� 
rieur op onbre�kbaarheid hadden geprobeerd. Ook 
oud�illega 'en wordt wel eens zo een verrassing 
bereid. Let op, ik zei: wel eens ..... . 
Op een militair bureau zitten- een overste A en een 
luitenant B met elkaar te keuvelen, mbschien over 
delen. Luitenant C komt binnen en meldt zich. De 
twee lu:ts hebben elkaar sind.s 19'10 niet meer 
ge:zi�r.. dus is de begroeting tussen d" twee: mmder 
vorme'.ijk. Lt. B vertelt. dat zijn broer en zwager 
beiden door de Duitsen zijn neergeschoten bij het 
vervoer van pi'oten. Zijn vader is bij hetzelfde 
werk aan de dood ontsnapt. Zelf heeft lt. B bij do 
K.P. veel werk gedaan en hij vertelt daar enkele 
staaJt:es v,rn. Natuurlijk heeft hij door dat werk ook 
veel moeten zwerven in bezettingstijd. 
Na het verhaal was lt. C diep onder de indruk e:-n 
hij schudde: zijn hoofd ove:-r zoveel n"arigheid. Toen 
keek hij zijn vriend bewonde:re:.nd aan. 
Ook overste A bad stil zitten lui�tercn naar B's 
verhaal. Nu echter meende hij, toch ook iets tot 
het gesprek te moeten bijdragen. Daarom merkte: 
hij geruststellend op: ,.Ja, lt. C. alles i• woord voor 
woord waar, hoor. Maar maak je niet ongerust: 
lt. B is nu weer netjes geworden ...... •• 
Na deze in ernst uitgesproken woorden verwij
derde de: overste zich. Lt. B nam opnieuw het woord. 

I 

Maar wat hij nu ve:rte'de, kunnen we U niet mede:· 
delen, want Kraakjes moeten netjes blijven. Hij 
vertelde echter niet. dat Sinterklaas niet meer bc
atondl · Pet. 

kind(se grijsaard) in huis. Voor de bunkerbou
wers en de collaborateurs bracht hij ko,stbare ge
schenken, maar dat vertelde hij niet als hij een 
verloren ogenblik je te nutte maakte, door even 
wat surrogaat-pepernoten te strooien door de kie-
rende kamerdeur van· den "illegaal". 
Een goe� weerkenner is hij wel. Hij heeft snel 
door uit wefke hoek de wind waait. ,,Zo de wind 
waait, waait m'n rokje", werd z'n devies. 
De staf over iemand breken, deed hij niet gaarne. 
Waar krijg je een nieuwe in deze tijd van mate
rialenschaarste? Het is een niet te loochenen feit, 
dat hij, waar hij zich ook vertoonde zich "ge
dekt" hield. 
Zo op het eerste gezicht zou je zeggen, dat bij 
beslist reeds "gezuiverd·' is .... die smetteloze 
baard .... dat purpere kleed met goudstiksel. 
Mensen, laat je toch niet bedriegen door de schijn. 
Onder die baard, onder dat kleed; wat schuilt er 
onder? Wat camoufiage b.etreft, kunnen we nog 
iets van liezen schalksen grijsaard leren. 

Maar ja, hoe gaat dat in deze tijd? 
Je gezichtsvermogen is niet zo best meer als je 
vijf jaar oorlog achter de rug hebt. En illegalen 
schijnen aan extra-slijtage te lijden. Die kaerel11 
hebben toen alles door een gekleurd brillet je be
keken, omdat er geen goed brilleglas meer te krij
gen was. Want kippig waren ze allemaal. Maar 
nu kun je weer kristalheldere glazen in je bril 
�aten monterèn, doorzichtig als een. Ouwe Klare, 
alleen met wat minder diepte. 
Houdt die Sinterklaas in de gaten, dat ie je met 
een aardig smoes je niet zo'n dingie in je brillc
koker stopt. Want de vergelijking met die Ouwe 

Klare is meer dan een vergelijking; het is een 
parallel. Je kunt het nooit bij één glaas je laten. 
Die confectiebrillet jes, waarmee ze vandaag de 
dag rondlopen, zijn geen dracht voor een ilh:
gaal. Je wordt er licht in je hoofd van, je ziet er 

· vrienden als vijanden en vijanden als vrienden
door; en Sinterklaas met z'n suikeren lach en z'n
slappe handje, zie je als een streng regerr:11d
vorst.
Doch de natuur is sterker dan de leer.
Daar hebben me die heldere koppen, die de re
dactie van "De Zwerver'' uitmaken, zich nok al
door dat senielen ouden mannetje in de luren la
ten leggen. De lezersschare heeft ademloos toege
zien hoe de matador Hävànèr in de arena rond
aprong en overal de rode vlaggetjes met de ve
nijnige weerhaken in de leren huid van den man,
die meer 1ccrctaris dan generaal was, prikte.

Twintigduizend kleine Zwervert jes hebb<!n in 
spanning het duel gevolgd dat de redacteur, die 
zijn voornaam met den echten zwerver g.:mecn 
heeft, met geen ander wapen dan het simpele 
KP-pistooltje, voerde met twee tot de tan:len be
wapende dienaren van den heiligen Hermandad 
(geen collega van Sinterklaas overigens, al heet hij 
dan ook heilig). En toen nummer drie, die in 
euvele moed onder melkenstijd de koe bij d·:· ho
rens vatte, van een beroepsman op z'n broek je 
kreeg, hebben de Zwervert jes dat gevoeld ah t'<:n 
tuchtiging op het eigen zitvlak; maar ze hadden 
binnen pret, toen hij, met de blaren nog op z'n 
billet jes, op de wip klom. 
En nu hebben die dapperen zich door Sinterkla:ts 
een rad voor ogen laten draaien. 
Dat is het ergste nog niet. Ze hebben dat rad elke 
week weer aan, ook voor de kleine Zwervcrtjes 
laten draaien, tot ze van de spaken het wiel niet 
meer zagen. 
Harten, die in jaren niet me�r van verwachting 
geklopt hadden, raakten uit hun rhythme, waren 
subiet van slag. Want Sinterklaas zou een "Voor
loper" in de schoen brengen. Elke morgen inspec
teerden ze hun schoen. De doorlopers bleven trouw 
bij de kachelplaat staan, maar de "voorloper" 
bleef uit. Er waren er die vreesden, dat het be
geerde boek niet in hun schoen zou passen. Ze 
zetten hun beide schoenen neer, maar Sinterklaas 
heeft hun niets in de schoenen geschoven. 
Tja, 't is droevig maar waar. 't Gaat er nu maar 
om, wie we dat grapje in de schoenen moeten 
schuiven, nu er in al die wachtende schoenen 
niets geschoven werd. Want geschoven moet er 
worden. 
Nu kun je Sinterklaas z'n mijter van z'n hoofd 
slaan en in z'n baard klimmen, met de kans, dat 
je op je achterhoofd tuimelt; z'n staf in stukken 
slaan, hem op z'n tabberd komen, je schoen is 
leeg en blijft leeg. Hoogstens vond je nog een 
blaadje uit "De Zwerver", waarin een speculaas
pop gepakt was, en waarin je vaag iets onder
scheidde van een combinatie "Voorloper-Sinter
klaas". 

Laten we niet pessimistisch worden, zoals .de man 
die veronderstelde, dat het grote gedenkboek er 
eerder zou zijn dan de voorloper. Of was dat een 
optimist? 
Er was ook een prettige verrassing. Zwarte Dirk 
(geen collega van Zwarte Piet), die ook op een 
Voorloper gerekend had, vond de eerste LO-pla
quette in z'n schoen. Over dat ding had hij al met 
heel veel mensen gesproken, maar nooit met Sin
terklaas. En die stopte dat nu zo maar in z'n 
schoen. 
Zo zie je maar. Nooit wanhopen. 't Komt als je 't 
niet meer verwacht. 
We hadden er ook eigenlijk op bedacht moeten 
zijn, dat het niet kon. 
't Is immers een vóórloper. Als je klok een kwar
tier voorloopt, reken je er, als-ie twaalf uur aan
wijst, ook op, dat je nog een kwartiert je de tijd 
hebt: Ze hebben dit ding niet voor niets "Voor
loper" genoemd. 
Die ouwe Sinterklaas toch! 
Ik ben benieuwd, wanneer ic er nu mee komt 
aans jokken. Zal hij er straks als Prins vermomd 
de lente mee inluiden, of moeten we wachten tot 
hij zich als Zomerkoning aandient? 

Want, als die Voorloper er met die volgende 
Sinterklaas nog niet is, houd ik m'n schoenen des 
nachts aan, om 'm in de goot op te wachten. 

Ad. 

I 
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Er zijn na de bevrijding verschillende "Topverga
deringen" gehouden, die steeds een prettig ver
loop hadden. 
De deelnemers aan de jongste veigadering van het 
Algemeen Bestuur onzer LO.-LKP.-Stichting, die 
gedurende het weekend 23-25 November j.l. 
werd gehouden, zullen het er gezamenlijk over 
eens zijn, dat deze vergadering echter, wat gezel
ligheid en sfeer betreft, de vorige vergaderingen 
overtroffen heeft. 
We zullen in het midden laten of dit zijn oorzaak 
vond in de aanwezigheid van zoveel dames of 
wel in het feit, dat er voor de vrijgezellen eo 
voor de heren, die zonder hun vrouwen waren ge
komen, een gemeenschappelijke slaapzaal was ge
reserveerd. Het is tenslotte ook mogelijk, dat een 
en ander is te herleiden tot het onderwerp: .,On
derscheidingen". Doch, hoe dit ook zij, het week
end was zeer geslaagd en de dames mogen, op 
een enkele na, die het te bont heeft gemaakt, [en 
volgend keer weer meekomen. 
Verschillende onderwerpen zijn op deze vergade� 
ring de revue gepasseerd. Prettige en minder pret
tige problemen kwamen ter sprake. 
Zo werd - om een voorbeeld van een minder 
prettig onderwerp te noemen - langdurig stilge
staan bij de lelijke kop van "De Zwerver". Dit

was wel een enigszins pijnlijk onderwerp, temeer 
daar het nog wel in tegenwoordigheid van onzen 
erevoorzitter ter sprake kwam. Een troost voor 
bem is, dat de dames - die intussen deze bespre
king niet meemaakten - er een meer waard<!rcn
de opvatting op na hielden. Hoe dan ook, aan die 
kop valt niets meer te veranderen. 
Zoals steeds begon de vergadering te laat; dit 
was niet erg, want wc hadden de tijd. Het is al
leen vervelend, dat de voorzitter altijd betere plan
nen heeft, doch het tot nu toe steeds bij plannen 
heeft gelaten. Enfin, te laat komen staat deftig 
en des te later een vergadering wordt, des te ge
zelliger is ze ook. 

De volgende onderwerpen werden op deze ver
gadering o.a. in behandeling genomen: 
Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur onzer Stichting bestaat na 
adaptatie thans uit de volgende leden: 

Algemene Bestuursleden. 
A. v. Aalderen, Hoofdstraat 129, Hoogeveen.
J. Abbink, Waltersingel 58, Apeldoorn.
Past. N. Apeldoorn, West Kruiskade 12, R'dam.
C. Been, Thorbeckelaan 623, Den Haag.
P. J. de Beer, Begoniastraat 13, Rotterdam.
H. W. Blok, Sperwerstraat 4 B, Rotterdam.
Lt. Kol. J. J. F. Borghouts, N.0.1.
G. Breteler, Gronausestraat 323, Enschede.
P. Colaris, Julianastraat 15, Alkmaar._
H. A. Das, v. Oosterzeestraat 26 a, Rotterdam.
H. A. Douqué, Z. Wandelweg 11, Amsterdam.
Mevr. W. Dri:ebergen, Willem de Zwijgcrlaan 2,
Amersfoort.
P. Driessen, Esschcnderwcg 22, Heerlen.
L. A. v. Druenen, De Hut, Lieshout.
Prof. Dr. J. W. Duyff, Churchill-laan 182, A'dam.
M. Edelman, Nassaulaan 23, Driebergen.
Past. G. v. Enckevoort, Venlo.
Kapt. S. de Groot, Anna Paulownalaan 41, A'foort
R.' G. v. d. Haar, Steven v. d. Hagenlaan 2, A'foort
H. J. v. Heek, Parkweg 26, Almelo.
J. Heuvingh, Koekkoekstraat 3, Hilversum.
C. C. Hilbrink, Spoorstraat 29, Almelo.
Mr. H. B. S. Holla, Leeuwensteinlaan 23 a, Vught.
C. v. d. Hooft, Nachtegaalstraat 12, Breda.
P. Hordijk, Thorbeckelaan 623, Den Haag.
Ir. J. Jansen, St. Annastraat 144, Nijmegen.
A. v. d. Kaaden, Ubbo Emmiusstr. 30, Groningen.
Kol. Ds. M. W. C. J. de Kluis, Serooskerke.
Lt. W. Kooimans, Prinses Margrietlaan 29, R'dam.
C. Kraay, Zeemanstraat 4, Zaandam.
H. Kruithof, Tollensstraat 45, Hengelo.
G. J. H. Kuyper, Graaf v. Waldeckstraat 10,
Maastricht. .
C. v. 't Land, Kerkplein B 2, Epe.

5 0 ecember 1946 
Sinterklaas kwam dit ;aar alléén naar Nederland,
er zijn hier Zwarte· Pleten genoeg. 

Ds. J. van Lummel, N.0.1. 
C. Meewis, Paramaribostraat 137, Amsterdam.
Mr. A. J. Meyer, Hazeveld 13, Alphen a. d. Rijn.
H. H. Michel, Tuinstraat 68 a, Zwolle.
Drs. D. Mulder, Pieter de Hooghstr. 74 1, A'dam.
P. G. Obermann, Woudpoort E H5, Dokkum.
A. Omta, Noordbroek.
M. M. ·Oosenburg, Goudreinetstr. 596, Den Haag.
K. Pos, Westzijde 160, Zaandam.
Lt. Kol. K. Pruys, N.O.I.
A. J. van Raalte, Stadhoudersweg 150 c, R'dam.
Ir. H. v. Riessen, Deurloostraat 127 1, Amsterdam.
G. H. Rietberg, Barlheeze 22, Zutphen.
Prof. Dr. H. v. Rooy, Graafseweg l) 304, Wychen.
R. W. Roukema, W. A. Scholtenstraat l la, Gro-

" ningcn. • 
J. Russchen, Sleeswijklaan 7, Wolvega.
L. Scheepstra, Kapelweg 111, Amersfoort.
Ds. F. Slomp, Keern 54, Hoorn.
J. Slomp, Ruinerwold.
Dr. G. Smals, Well (L.).
G. Spanhaak, Oudestraat 71, Kampen.
J. Sprey, Burg. Prinslaan 49, Ede.
C. A. Stoové, Vossenweg 23, Doorn.
G. v. Swaay, St. Annastraat 311, Nijmegen.
B. Thobokholt, Schuitendiep 1 c, Groningen.
K. Veldman, Kanaalweg 27, Hoogeveen.
Kapt. V. Ph. Vermeer, L. v. Meerdcrvoort 342,
Den Haag.
A. W. Vingerhoets, Locht 65, Veldhoven.
P. B. de Vries, Julianalaan 14, Alkmaar.
Lt. S. de Vries, Singel 48, Dordrecht.
W. Wieringa, Hortensialaan 9, Zwolle.
D. Witteveen, Pelikaanstraat 26, Leeuwarden.
P. Wybenga, Noordersingel 48, Leeuwarden.
A. R. Zandbergen, Hoofdstraat 21, Hoogeveen.
H. v. d. Zwaag, G 62, Nieuwlande.
(Indien in de bovenstaande namen en adressen 
onjuistheden voorkomen, wordt hiervan dringend 
opgave gevraagd.) 
Dagelijks Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur wordt geacht steeds zo te 
blijven; aan de hand van het reglement kan men 
echter andere provinciale vertegenwoordigers kie
zen. 
Met het oog op de werkzaamheden voor de film, 
het gedenkboek e.a. is het gewenst, de verkiezing 
van een nieuw Dagelijks Bestuur tot de volgende 
vergadering uit te stellen. 
De vergadering gaat met dit voorstel accoo�d en 
in de geest van het bovenstaande valt de beslis
sing. 
,,De Zwerver". 
Er komen verschillende bezwaren naar voren over 
de nieuwe kop van "De Zwerver". Men verschilt 
van mening over de vraag, of het wijzigen van 
de kop van ons weekblad tot de bevoegdheid van 
de redactie behoort. 
Aan de hand van de statuten wordt vastgesteld, 
dat dit tot de competentie van het Dagelijks Be
stuur behoort. Het is van het grootste belang, dat 
wij geestelijke voorlichting geven aan onze oud
illegale werkers. Van bepaalde zijde hebben we 
nog steeds niet die medewerking, die we wensen. 
Er is enige weken geleden wederom om artikelen 
geschreven aan prominente werkers uit onze or
ganisatie. Dit heeft tot nu toe geen resultaat op
geleverd. 
Film. 
Door Rogier van Aerde en Anne de Vries is een 
uitstekend scenario samengesteld. In het draai
boek, dat aan de hand hiervan is gemaakt, zijn 
nog enkele fouten. Het Dagelijks Bestuur ver
trouwt echter, dat we t.z.t. met een uitstekend 
draaiboek, met de film zullen kunnen starten. 
De film zal hopelijk zomer 194 7 klaar zijn. 
Gedenkboek. 
Er wordt een uitvoerig verslag gegeven over de 
voorbereidingen voor het samenstellen van het ge
denkboek. Hieruit blijkt, da!, reeds veel Ja be
reikt, doch dat ook nog heel wat werk zal moeten 
worden verzet, voordat het gedenkboek klaar zal 
zijn. De medewerking laat in het algemeen veel 
te wensen over. Begin volgend jaar zal een histo
ricus het verzamelde materiaal komen bestuderen 
en richtlijnen voor het beschrijven vaststellen. 
Aan de provinciale overzichten ontbreken nog: 
K.P. Gelderland L.O. Drente

Limburg Gelderland 
Zeeland. Zuid-Holland 

Limburg. 
Wij beschikken over zeer weinig fotomateriaal. 
De plannen voor de juiste omvang en indeling 
zijn nog zeer voorlopig; het gedenkboek zal waar
schijnlijk uit 3 delen, verwerkt in 2 banden be
staan. 
Finariciën. 
Het verslag van dè financiële controle-commissie 
wordt behandeld. Het Algemeen Bestuur besluit 
naar aar1leiding hiervan het Dag. Bestuur voor 
zijn algemeen en financiëel beleid te déchargeren. 

DE SECRETARIS. 

•



SINT NICOLAAS. 

Men mag geen uitzonderingen maken. Zeker niet in die 
gevallen, waarbij het de Stichting betreft. Men neemt bij 
deze instelling aan, dat iedere medewerker zijn best 
doet. Niettemin, er kunnen in bepaalde plaatsen top
prestaties geleverd worden; dan moet daarvoor een uit
zondering worden gemaakt. Dus wordt er dit keer ge
schreven over het district Zuid-Holland-Noord .... Hier 
begon men al in Augustus met plannen te ontwerpen voor 
een grootscheepse Sint Nicolaas-actie. Eind October ging 
men met de uitvoering ervan aan de gang. Iedere daar
voor in aanmerking komende fabriek in het district kreeg 
een brief, met het verzoek, om iets af te staan. 
De toezeggingen begonnen binnen te komen. Gro•e fa
brieken, die kleine gaven stuurden; maar ook, wat be
langrijker was, kleinere bedrijven, die prachtige gaven 
toezegden of zonden. De firma's waarvan geen antwoord 
binnenkwam, werden persoonlijk bewerkt. Resultaat: 
van de ± 120 uitgenodigde firma's stonden slechts enkele 
niets af. 
Het toegezegde werd met een auto gehaald. Toen kon 
met het sorteren begonnen worden. Weldra bleek, dat 
er .... teveel was vbor Sinterklaas. En zo kwam dan het · 
besluit tot stand, om met Sint Nicolaas de kinderen te 
gedenken. Er was dan nog genoeg over om tegen Kerst
mis gezins-paketten te vers'.uren, waarin hoofdzakelijk 
levensmiddelen en verbruiksartikelen zouden zitten. 
Bij het samenstellen van de St. Nicolaas-verrassingen 
werd rekening gehouden met de leeftijd der kinderen, de 
levensoms'.andigheden enz. Zo stonden dan de week vóór 
het jaarfeest van den goê-Heilig Man de mensen van 
het districtsbureau Zuid-Holland-Noord uit aller macht te 
sorteren en .te pakken. 
's Av�mds en 's nachts werden de 300 pakken · samenge. 
steld. Want het gewone werk moest ook doorgaan. En 
er kàn gepakt worden. Menige kruidenierswinkel of bazar 
zou jaloers zijn op de artikelen, die hier staan. Er is wol, 
speculaas, maar ook kaarsen ·en limonade. Er staan speel
goederen, kaasjes, dameskousen en appelen. Al deze arti
kelen werden door St. Nicolaas verstrekt aan de kinderen 
van achtergeblevenen en invaliden; kinderen, die deze 
vreugde misschien anders zouden moeten ontberen. 
In Leiden en Delft hield de Sint Woensdag j.l. bijeenkom
s'en voor hen, waar attrac'.ies waren en de jeugd ge
tracteerd werd. In vele andere plaatsen zal Sint de pak
ken zelf bezorgen. En met Kerstmis staan er nieuwe 
verrassingen op stapel, zij het dan meer voor de groten. 
Ongetwijfeld zal in elk district wel iets worden gedaan 
ter gelegenheid van het Sint Nicolaasfeest. Maar zoals 
daar in dat Leidse huis een actie wèrd opgezet en uitge
voerd (zonder er een beschamende bedelpartij van te 
maken), - kijk, dat kan alleen maar, wanneer zoiets van 
ganser harte gebeurt. 
Deze Sint Nicolaas-actie was een initia'ief, dat veel werk 
voor de organisatoren met zich meebracht. Maar een 
initiatief ook, dat eens temeer bewees, hoe de Stich'.ing 
1940-'45 op ieder gebied een taak heeft te vervullen. Alle 
hulde voor Zuid-Holland-Noord voor het baanbrekende 
werk. 

PETER. 
Ontvangen bijdrage: D. C. v. L. te R. f 30,-: 

Hoe �e 
Als men 18 jaar oud is: Ik werk niet voor een 

lintj(ë; ik werk voor een 
ideaal. Ik vind het een-

lintfies)-
voudig bespottelijk. 

25 fl " Lintjes bewijzen niets; 
ik zou er geen willen 
hebben. Zij, die ervoor 
in aanmerking komen, 

worm ontvangen er toch gt:eu. 
30 .. " Och, een lintje zegt 

niet veel; het is wd

zich l 
aardig voor je na;e-
slacht. 

35 
.. ,, Iemand met eerr lintje 

kronkelt. 
houdt er goede rciuties 
op na. Alleen daarom 
zou een lintje wel ge-
ma.kkelijk zijn. 

40 ,, Een lintje zou mij toch 
wel goed staan. 

50 .. Waarom krijgt hij wel 
een lintje, terwijl ze mij 
overslaan? 

* 
? De overledene was 

Ridder in de orde van 
de Ned. Leeuw. 

Vlak na de vorige wereldoorlog las ik als aankomende 
jongen het boekje van P. J. Smink JBzn.: ,.Karakters uit 
de Bijbel ". In de meditatie over Simeon, waarmee dit 
boekje opent, staan deze woorden: 
,.Als op het Zionisten-congres de Joden zijn saamgeweest, 
dan vaart in een vlaag van geestdrift hun slotgezang 
geweldig op: Zolang de stenen nog staan van de oude 
heilige muur, zolang de dauw nog parelt op der vaderen 
graf 

Joden, zolang in ons harte 
Israëls trouwe blijft bewaard, 
En naar Sion, stad der Smarte, 
Ons begerig oog nog s:aart. 
Joden, zolang op de aarde 
Nog één Jood blijft voortbestaan, 
Die het Joodse hart bewaarde, 
Zal de hoop niet ondergaan. 
Neen, de hoop zal nimmer sterven, 
Die ons volk houdt opgericht, 
Om het land weer te beërven, 
Waar Jeroesjolajim ligt." 

Ik weet nog goed, dat ik bij het lezen van deze woorden 
zeer getroffen was. Ontstond deze ontroering uit de on
aewone sensatie van het woord Jeroesjolajim, dat ik al
leen nog maar kende in ,de onder ons gangbare verklan
king Jeruzalem? (Vreemde namen en klanken kunnen een 
wonderlijke werking uitoefenen; ik heb een man gekend, 
die al bewogen was, als hij alleen maar de klank Gol- · 
gotha hoorde of zelf uitsprak). Ik geloof, dat de jeugde
lijke ontroering toch diepere wortelen had. In dit vers 
trad op suggestieve wijze het eeuwenoude Joodse pro
bleem op me toe. 0 zeker, ik kende wel Joden: Joodse 
mannen en vrouwen. Maar als ik ze ontmoette, was daar 
in hen hun probleem nog niet. Daartoe waren zij te alle
daags gevat in de omlijsting van ons gewone Hollandse 
leven. En nu in dit echt Joodse vers trad het eigene, het 
on-Hollandse, met de weemoed van eeuwen op me toe. 
Toen moest ik wel ontroeren, in "de jaren des gevoels". 
Mijn allereerste aanraking met dit probleem was niet 
zo bewogen. Deze éiroeg een beslist landelijk idyllisch 
karakter. In het kleine dorpje van de Gelderse Achter
hoek, waar mijn wieg stond, woonde slechts één Joods 
gezin: Man, vrouw plus één kind, een zoon. De zoon was 
een opgeschoten jongen, dien we kenden, omdat hij met 
paard en kar de boeren afreed om wrak vee op te kopen. 
De vader was een oude grijze man, dien we alleen zo 
af en toe aan de deur van zijn huisje op een stoel zagen 
zitten. (Als zodanig was hij voor mij het beeld van den 
ouden. Eli-van wien meester op school vertelde, dat deze 
op zijn stoel zat, toen hem de tijding bereikte, dat zijn 
beide kinderen gesneuveld waren). 
De vrouw kenden we het beste. Zij kwam n.l. één maal 
in 't_jaar bij mijn ouders thuis in de pastorie en bracht 
dan de knappende Paaskoeken, die met boter en suiker 
besmeerd, zo heerlijk smaakten. Nooit zetten we een 
voet in de woning dezer vreedzame mensen. Het waren 
immers Joden, en dat had voor ons kinderlijk begrip een 
geheimzinnige, onbegrepen huivering. Eenmaal moesten 
we, als kinderen, er een boodschap doen, doch toen 
vluchtten we haastig het huis uit, c;ils was de plaats on-
re� 
Zo sluimerde het Joodse probleem op de horizon van 
mijn levens·- en wereldbeschouwing. Het was er en het 
was er niet. Het was er wel zozeer, dat ik het nu nog 
niet kwijt ben, hoe het mij toen heeft getroffen. 
Maar het was er niet zozeer, dat het ons kinderlijk den
ken meer dan oppervlakkig ontroerde. Het lag in mijn 
kinderlijke geest er juist zo, zoals het leefde in heel ons 
volk. Van éen werkelijk probleem, zoals andere landen 
het kenden, was bij ons geen sprake. Hoogstens was er 
een enigszins geheimzinnige en onverklaarbare resenre. 
En nu staat daar op mijn schrijfbureau een eigenaardige 
presse-papier: een groot, vierkant stuk kunsthars, met 
bovenop een zilveren plaat, waarop dit gegrift staat: 
.,Red degenen, die ter· dood gegrepen zijn, want zij wan-

kelen ter dodl 
In dankbaarhe J 
Dit vreemdsoot'�Ure 
houdt tal van ll.e: 
donkere dagen, ijl 
rijst het Joodse lee 
mend als een n e�
temeer gaat hB b, 
Dan zie ik we le� 
Maar dan doe Ocö 
gen op. Dan o Ict 
moet zeggen: 
Geesteren, ik 
boeten met gr 
heb mijn kind s 
overgave van o 
van mijn kinde on 
hand uitgegroe 0t 
zwart. 
Toen de donder� 

De Rv 
volld� 
K.P)ij
de 9� 

schr( 

te d �r) 
�-----J 



gij U onthoudt." Spreuken 24 : 11. 
e Joodse familie. 7 Mei 1945". 
rtbureauversiersel is een monument. Het 

neringen wakker uit zeer bewogen 
ijls rusten mijn ogen er op en dan 

leem voor me op, somber en beklem
errie. Hoe meer ik er op staar, des

e benauwen. 
e lerlei angstige visioenen veviJzen. 

e Och ook mooie dingen in het geheu
O k:t menige glimlach, tot ik tenslotte 

beste familie Manuël uit ons oude 
ljn kinderlrike angst voor U moeten 
Clnnen-zorg om de Uwen; maar ik 

schuld ook mogen delgen met de 
oudere jaren. Het Joodse probleem 

e on is van een wolkje als eens mans
oe• ot een lucht van wolken en winden 

et Uit neersloeg, heeft die vele onschul-

dige hoofden verplet, terwijl God het mijne spaarde. Wij 
hebben in de verwarring van het oordeel om ons heen 
gegrepen om te redden, die ter dood wankelden. Ach hoe 
klein was het getal van hen, die we ten leven grijpen 
mochten en hoe angstig groot het getal van hen, die in 
de greep van de dood gebleven zijn! 
Nu moeten we van dit alles gaan vertellen. Maar dat 
vertellen is moeilijk, enerzijds omdat het zo beschamend 
nietig is, wat we hebben kunnen doen en anderzijds om
dat we hier rondwaden in een zee van leed, die niet te 
peilen is. Vertellen! Dat woord heeft zulk een kinderlijk 
genoeglijke kant. En dit verhaal is zo mannelijk hard en 
wreed. 
Er is maar één ding, dat tot vertellen de moed en de 
kracht geeft: De genade Gods, die in het onmenselijk 
wrede en in het menselijk kleine gouden glanzen strooit, 
die een geslagen mensenhart met kinderlijke vreugde 
vervullen. 
Het begin was in het geheel niet verheven en diep gees
telijk. De. plaats waar we 'woonden, kende bijna geen 
Joodse bewoners. De enige, die we persoonlijk kenden 
was iemand van vreemde nationaliteit, die al enige ja
ren in ons land een veilig onderdak had gevonden. Zijn 
nood werd de aanleiding om aan deze zaak onze aan
dacht te geven. Toen de woede van de vervolging be
gon, moest er voor hem een schuilplaats gezocht worden. 
Niemand van ons dacht toen nog aan een grootscheepse 
actie. Alleen de concrete, direct aanwezige nood riep 
om oplossing. En de oplossing, die gevonden werd, was 
ook nog zeer primitief. Wij leefden nog in de gedachte 
(0 heerlijk optimisme) dat het wel niet zo heel lang zou 
duren en dat het ook niet zo'n vaart zou lopen. Zo besloten 
we dan een 7-tal gemeente-leden te vragen, die om de 
beurt de vluchteling een week zouden herbergen. 
Wat waren we nog argeloos en ook weinig op de hoog
te met het gevaar van deze dingerr. Rustig stapten we de 
wijk in en gingen van huis tot huis met hetzelfde verhaal. 
Toen al, op die eerste tocht, deden we de ervaring op, 
die we later nog telkens weer zouden doormaken, dat 
sommigen zich hartelijk en spontaan opgaven, doch ançie
ren zich angstig terugtrokken. We leerden plotseling onze 
mensen_ van een geheel andere zijde kennen. 
Eindelijk hadden we, na heel veel scharrelen, dan toch 
het zevental vol. Deze zeven zouden de voortgedrevenen 
gratis een week herbergen. Daarmede was meteen ook het 
financiële probleem opgelost. Later zou het ons met dub
bele woede belagen en zo revanche nemen. Maar nu 
begon een ànder probleem. Iedere Zaterdag was de ver
valdatum. We wachtten dan tot het donker was en dan 
begon de verhuizing. Eén voorop om de weg te verken
nen en dan kwam het eigenlijke transport. 
Al spoedig bleek, dat deze methode niet was vol te hou
den. Er kwam nog steeds geen uitzicht, dat de oorlog 
zou eindigen en de maatregelen tegen de Joden werden 
scherper. Zo moest omgezien worden naar een vast 
adres, doch dan kon op de duur geen sprake zijn van 
gratis logies. En zo moest toen vanzelf de tweede actie 
ontwaken, die van de geldelijke zorg. Gelukkig kostte 
deze de eerste tijd, toen heel de aangelegenheid nog 
klein was, niet zoveel moeite. Er waren vrienden, die 
aan de scharrel gingen bij kennissen en gemeenteleden; 
zelf klopten we ook hier en daar aan. De diaconie hielp 
eens. Zo rolde dat wel. Het budget was ook niet groot. 
Veel moeilijker was het vinden van een blijvend adres. 
Daar de maatregelen inmiddels strenger werden, wer
den de gewilligen schaarser en v:aren de meesten niet 
gesteld op een duurzaam verblijf. IDoch we vonden het 
tenslotte. Ds. L. 

(Wordt vervolgd.) 

U WEET DAT ..... 

IN "De Zwerver" van 26 October j.l.
onder een "Wist U dat ...... " berichten 
opgenomen werden over Mej. Plomp, die 
in Vlaardingen in een kamp werkt voor 
de administratie. 
De inlichtingen hierover zijn niet licht
vaardig geplaatst door de redactie. Na 
deze inlichtingen op een redactie-ver
gadering geweigerd te hebben, omdat de 
redactie niet zeker was van de juist
heid ervan, heeft ze zich op een vol
gende vergadering laten overtuigen van 
de betrouwbaarheid ervan, toen men 
mededeelde, nadere, betrouwbare in
lichtingen te hebben ingewonnen. Maar 
hoe becrouwbaar die ook schenen, het 
bericht was onjuist. 
En waar het hier om de eer en goede 
naam van medemensen gaat, willen wij 
royaal terugnemen, wat ten onrechte ge
schreven werd, hopende hierdoor eniger
mate de persoonlijke schade te herstellen. 
Mej. Plomp was niet pro-Duits. Zij ging 
indertijd vriendschappelijk om met Mr. 
Bisschop, die thans gedetineerd is in dat 
kamp. De indruk, dat daarachter een 
verhouding school (dat was vóórdat Mr. 
Bisschop getrouwd was), berust op niets 
anders, dan op wat sommige mensen 
fantaseren over dat, wat ze zien. 't Was 
dus kortweg laster. Wel werkt Mej. 
Plomp in een normale betrekking in het 
kamp, waarin Mr. Bisschop thans zijn 
straf afwacht, maar contact tussen die 
beiden is er niet. 
Mej. Plomp wordt regelmatig in een 
militaire auto afgehaald van het kamp. 
Daar heeft niemand iets mee te maken. 
Maar nu ook dit bericht in "De Zwer
ver" is gekomen, moeten we opmerken, 
dat in dit afhalen niets onregelmatigs 
schuilt en dat er ook in dit geval geen 
enkele reden is om achter de omgang 
van Mej. Plomp met de familie, waartoe 
de autobezitter behoort een historie te 
dichten, waardoor de goede naam van 
deze mensen beklad wordt. 
Verder is door onze publicatie de kamp
leiding eveneens ten onrechte in een 
verkeerd daglicht gesteld. 
Natuurlijk richten we dit verwijt niet 
alleen aan onzen berichtgever, maar ook 
aan onszelf. 't Is vrij vervelend voor een 
redactie om op dergelijke berich·en terug 
te moeten komen en de natuurlijke nei
ging is, zoiets na te laten of in een klein 
hoekje weg te werken. Als 't er op aan 
komt, is de goede naam en eer van één 
m�demens ons echter meer waard dan de 
gehele Zwerver. 
Wij vertrouwen, dat ieder, die met dit 
geval iets te maken h�eft, wil medewer
ken om i:en verkeerde indruk weg te ne
men. 
En tenslotte dit. Ons land is vol van 
geroddel van dit soort. Onze redactie 
krijgt er volop haar deel van. Maar als 
dan n:i z.g. serieus onderzoek, zoals in 
dit geval, 'n publicatie volgt en achteraf 
nog blijkt, dat de inlichtingen onjuist 
waren, dan behoeft men niet te vragen, 
wat de rest waard is. Intussen drijft een 
groot deel van ons volk in zijn veront
waardiging over de gang van zaken in 
ons land op die rest. Onze oud-illegale 
vrienden mogen zich spiegelen aan onze 
fout. RED. 

Vinciale geschiedenissen zijn, zowel van L. 0: als van K. P. thans 
� voor het g�denkboek gereconstrueerd. 
I ers, Distrids- of Plaatselijke L.0.-leiders, die van mening zijn, dat 
9�c:hiedenissen van hur, medewerkers nog niet voldoende zijn be
�· n, worden dringend verzocht, hiervan ten spoedigste mededeling 
I

r) aan het C.B.



VERRAAD 
Na twintig eeuwen geschiedenis der mensheid 
heeft de figuur van Judas nog niets van zijn hui
veringwekkende bekendheid ingeboet. 
De verrader - die om een handjevol zilverlin
gen zijn vrienden, ja zelfs zijn Meester, aan den 
vijand overlevert. 
In sproke en legende, in sage en 'lied, 1s zijn 
nagedachtenis vervloekt - voor eeuwig. 
Helaas, zijn geslacht is niet uitgestorven. 
Ook de illegale werkers hebben in de afgelopen 
oorlogsjaren ondervonden, dat, wat hun slechts 
uit boeken bekend was, in bar,e en rauwe wer-
kelijkheid bestaat. • 
Verraad! Gepleegd door mannen -en vrouwen, 
van wie men meenqe, dat zij toegewijde en trou
we discipelen waren. 
Verraad! Gepleegd door den man en de vrouw 
wier foto's hier staan op deze pagina. 
J'accuse - ik beschuldig! 

Bert Brune en Puck Klosterman, ook door Uw 
Judasloon werd verkregen een akker des bloeds. 
Bert Brune en Puck Klosterman, gij hebt met 
opzet de mensen verraden, wier namen gestaan 
hebben in onze rubriek: In Memoriam. 

Bert Brune scheen een veelbelovende figuur in 
het begin van de bezettingstijd. Toen velen nog 
als versuft waren door het donderen van de 
enorme Duitse oorlogsmachine, was hij al aan 
't werk. 
Hij wierf leden voor de Nederlandse· Unie, door 
velen beschouwd als het laatste bolwerk tegen 
de stormloop van de Germanen. 
Hij werkte ook illegaal, samen met Johnny 
Droog. 
Aanvankelijk onder zijn echte naam, maar al 
spoedig werd een schuilnaam noodzakelijk en trad 

_ hij op onder pseudoniem: Van den Beig. 
Doch een schuilnaam was maar een zwakke ca
mouflage en reeds in 1942 werd Brune gegrepen, 
in verband met het eerste 0.D.-proces. 
En toen bleek, dat Brune niet "getrouw was tot 
den dood". Hij deed concessies aan de Duitsers 

\ 

in nuchter Hollands - hij pleegde verraad. 
Hij- kwam vrij, maar op voorwaarde dat hij voor 
de S.D. zou werken, en hij deed het. 
Was er in ons vaderland geen plek je te vinden, 
waar hij zich had kunnen verbergen, onvindbaar 
voor den Duitsen speurhond? 
Brune heeft het niet geprobeerd, hij keerde terug 
tot de makkers uit het verzet - werd welkom 
geheten en misschien wel bewonderd om zijn 
dapperheid - en werkte zich opnieuw in als 

·/illegaal strijder, maar wee zijn kameraden!
Natuurlijk moest hij, nadat hij uit de gevangeóis 
gekomen was, een andere schuil�am hebben. 
Ook zijn uiterlijk wist hij te camoufleren; hoed, 
pruik, bril en plusfours waren waardevolle hulp
middelen. 
Behalve van de naam Visser bediende hij zich in 
deze tijd ook nog van andere pseudoniemen, o.a. 
Westra en Ten Gate. 
En hU werkte door. 
Totdat hij opnieuw gearresteerd werd, op 20 

Januari 1944.
Zijn vroegere vriend Johnny Droog leverde hem 
over aan de Duitsers! Niet altijd is de liefde 
bestendig van duur! 
Johnny's woede was gewekt door het bericht van 
een gearresteerde, dat Brune van plan zou zijn, 
Johnny neer te schieten. 
Na wekenlang loeren slaagde de beruchte S.D.
spion erin, Brune te arresteren op -het station in 
Dieren, met als gevolg, dat deze, via de g_evan
genis te Arnhem, in· Scheveningen terecht kwam. 
De S.D. verdacht hem van ontrouw, maar Brune 
deed opnieuw schone beloften - en - in vrijheid 
gesteld hield hij woord!· 
Deze invrijheidsstelling geschiedde niet zonder 
meer, Brune werd vrijgekocht; bona fide illegale 
werkers zamelden gelden in om een medewerker 
te bevrijden uit de klauwen van de S.D. 
f 100.000 werd bij elkaar gebracht, waarvan 
door Brune f 45.000 werd afgedragen aan de 
S.D.
Velen zullen gelukkig geweest zijn, dat Bruintje,
of Bruint je Beer, zoals hij schertsend genoemd
werd, uit de gevangenis was verlost.
Ook de S.D. was gelukkig - want Brune werd
V.-mann voor Sasse en Blattgersten, onder de
eminente leiding van Walter Becker!
Maar - trouw moet blijken - en zij bleek in al •
haar omvang, toen op 13 Juni 1944 het net werd
toegehaald om de P.B.S., Nieuwezijds Voorburg
wal 7 4, te Amsterdam.
De S.D. wist van dit adres niets - getuige de
uiting. van den. S.D.-er Sasse, die meende dat
deze tip .een "windei" was.
Maar Brune wist beter - en hij kreeg gelijk.
De P.B.S. vergde 28 slachtoffers, direct en in
direct.
Dit klinkt zo zakelijk, 28 mensen gevangen
genomen.
28 mensen, die zich stuk voor stuk afvroegen:
,,Is het mijn schuld, dat dit adres is opgerold?
Ben ik gevolgd, zonder dat ik het gemerkt heb?
Ben ik niet ','.Oorzichtig genoeg geweest?"
De adembenemende spanning. van de gevangenen

boven, wanneer een nieuw slachtoffer argeloos de 
trap opkwam. Niet te kunnen waarschuwen, want 
de revolvers waren dreigend gericht op wie het 
zou wagen, een kik te geven. 
Door dit vuige verraad vielen meerdere topfi
guren van de L.O., vaders van gezinnen kwamen 
voor het vuurpeleton, anderen, mannen zowel 
als vrouwen, leden ontöeringen in de concen
tratiekampen. 

Dank zij de oproep m "De Zwerver" van 14 
September zijn vele gegevens over de P.B.S. 
binnengekomen. Nogmaals roep ik alle lezers op: 
Wanneer U iets weet over dezen verrader, of 
over zijn medewerkster, die hem sinds 1943 ter
zijde stond, zendt Uw gegevens op. Al lijkt het 
onbelangrijk, het kan een schakel zijn in de keten 
van het verraad. Beseft Uw plicht ten opzichte 
van de nabestaanden van de slachtoffers. Zij 
hebben er recht op, dat Bert Brune en "zijn 
Puck" in staat van beschuldiging gesteld worden 
voor ieder delict, dat door hen werd gepleegd. 
Deze gegevens gaan niet in de doofpot! 
De wakkere Almelose recherche speurt door het 
gehele land naar de sporen van den verrader. 
Waar vele van zijnOslachtoffers niet meer spre
ken kunnen, is het Uw dure plicht alles te mel
den wat gij weet, opdat hij zich niet achter onze 
doden kan vers.chuilen. 
Aan de recherche te Almelo is het te danken, 
dat deze zaak aan het rÓllen is gebracht, en dat 
in verband hiermede reeds meerdere verraders
-zaken tot klaarheid zijn gekomen. 
Want de sluwe verrader, die zich tijdens de oor
log niet ontzag, de namen uit te ·spelen van de 
mensen, die hem persoonlijk te goeder trouw 
uit de gevangenis hielpen bevrijden, zag ook na 
de bevrijding kans, om zich voor te doen als 
slachtoffer van de Duitse overheersers, inplaats 
van als hun willig werktuig. 

Thans is het spel uit voor Bert Brun'e en Puck 
Klosterman. 
De afrekening wacht. 
(Van de zijde der politieke autoriteiten, die het 
onderzoek in deze zaak leidden, vernamen wij, 
dat zowel Brune als zijn helpster Puck, een vol
ledige bekentenis aflegden. - Red.). 
Voor het leger der gezochten is de dag der zege 
aangebroken, ,,Gerechtigheid zal wederkeren". 
Gerechtigheid, geen haat en geen wraak. 
Thans wordt het recht gediend - beginnende 
met den chauffeur Chris, tot aan de hoogste 
autoriteiten van de recherche te Almelo, doet 
ieder zijn best deze verraadzaak tot opheldering 
te brengen. 
Er zullen in "De Zwerver" meerdere publicaties 
volgen over deze zaak - iedere L.0.-er en 
K.P.-er heeft het recht te weten, wat er is ge
schied, en ik verwacht, dat iedere L.0.-er en
K.P.-er zijn plicht zal beseffen inzake het ver
strekken van · gegevens, welke rechtstreeks ge
zonden .kunnen worden aan Commissaris van
Politie J. Heidema te Almelo.

CLARA. 

Zil •leien. ... 

Onze eerste gedachte, toen wij vo
rige week Donderdag de aula op 
de zo mooi gelegen begraafplaats 
te Driebergen betraden. Zij vielen .. 
Velen waren daar samengekomen 
om dit te gedenken: de naaste ver
wanten van Frank en Paul, hun 
vrienden, bekenden, medestrijders 
uit het verzet en tijdens de zang 
van het Katholieke�en het Gerefor
meerde koor zullen de gedachten 
van menigeen afgedwaald zijn naar 
die dag, twee jaar geleden, toen 
het gebeurde. Het kon een ieder 
van ons overkomen, zeker, maar 
Juist hèn, hèn konden we niet mis
sen. En Is het wonder, dat door 
onze gedachten woorden gaan 
tuimelen: bevrijding, corruptie, 
bedrog, miskenning, laster; woor
den, die ons met een benauwende 
zekerheid doen beseffen, dat het 

O ,God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 

held - wellicht 's mensen grootste 
schat - te verdedigen tegen elke 
macht, die haar wil doden, ook al 
moet daarvoor het groótste offer, 
dat een mens kan brengen, wor -
den gebracht. 

kransen en bloemstukken gelegd. 
De burgemeester van Driebergen 
deelde mede, dat het zijn gemeen
te een grote eer zou zijn, dit mo
nument te mogen onderhouden. 
Ook Generaal Koot, bevelhebber 
der Binnenlandse Strijdkrachten 
voerde het woord, waarna de va
der van Paul, namens de famlUe. 
alle _aanwezigen voor hun belang
stelling dankte; zijn bijzonder 
dankwoord ging uit naar de Pro· 
vinciale Leiding van de KP-Zuid
Holland, die deze plechtighald 
voorbereidde. 

oude lied, dat daar klinkt ook in 
deze tijd nog niets van :,;ijn zin 
heeft verloren: 

wees ons een gids In_ storm en 
nacht, 

en eeuwig ons tehuis! 

Peter-Noord, die In de aula het 
eerst het woord voerde, schetste 

· met enkele trekken de figuur van
Frank: verzetter uit overtuiging,
die door zijn geweldige geest
kracht en grooJ leiderschap een
stempel heeft gedrukt op het ver
zet. De smart om het verlies van
zo'n mens kan niet door mensen
woorden worden weggenomen, . zij
wordt echter verzacht als wij be
denken, dat hij viel voor zijn over
tuiging. Daarom heeft het monu
ment, dat. onthuld zal worden een
betekenis, die uitgaat boven de
herinnering aan de personen van
Frank en Paul; het zal zijn een
symbool van kracht voor de ko
mende generaties, opwekkend tot
waakzaamheid, om het kostelijk
goed van onze geestelijke vrij-

Hierna sprak Hans KP-R'dam over 
de figuur van Paul en beschreef 
he� als de stille bescheiden wer
ker, die echter een ongeëvenaarde 
wil tot doorzetten bezat, waartoe 
het te onthullen gedenkteken mede 
een opwekking wil ,zijn. 
Een lange rij van belangstellenden 
begaf 'zich vervolgens naar de 
laatste rustplaats ·van Fran� en 
Paul, waar door het halfstok hijsen 
van de driekleur een eenvoudig 
ruwstenen kruis werd onthuld, dat 
in zijn witte massieve soberheid 
een impressie geeft van de kracht, 
waaruit de mannen, wier namen 
aan weerszijden van dit kruis In 
donkere forse letters vooruitsprin
gen, hebben geleefd en gewerkt. 
En onder het afwisselend zingen 
der koren werden verschillende 

Met het zingen van ons volkslied 
werd gesloten. 

Nog even staan wij voor het 
kruis, waaronder · de woorden zijn 
gebeiteld, waarmede wij begon
nen: Zij vielen ... , ja, maar er 
staat meer .... voor het Vaderland. 
Een gemeenteplaatst Ja, In de 
mond van hen, die niet weten. 
Voor óns een zekerheid en een 
bemoediging. 
Het lied in de aula, de gesproken 
woorden, de bloemen op het graf, 
maar daarboven het kruis, dat 
zangers, sprekers en bloemen zal 
overleven en de komende genera
ties zal getuigen van de mannen, 
die hun leven gaven voor de vrij
heid, waarin zij dan leven. lt. 



In Memoriam 'I" Memoriam 

GUUST HERMANS 

(Jae:obs) 

, 

Lid v. d. Duikraad [ 0. Distr. 'Weert Qewesl 
Limburg. Omgekomen in bel concentratiekamp 

Oraniënburg, begin April 1945. 

Op 21 Juni 1944 werd Guust Hermans, bij de 
overval op de Gewestelijke Vergadering der 
L.O., in het Pensionaat St. Louis te Weert, te
gelijk met zijn vrienden en medewerkers in het 
verzet, door verraad gearresteerd en naar het 
concentratiekamp Vught overgebracht. 
Na de ontzettende lijdensweg van Vught tot 
Oraniënburg te hebben medegemaakt, is hij 
aldaar tussen 2 en 9 April, met de bevrijding 
in zicht, aan totale uiiputting overleden. 
Jongens en mannen ,kwamen terug uit Duits
land. Mensen van de arbeidsinzet, krijgsg�van
genen, gedeporteerden en politieke gevangenen. 
Veler verwachtingen bleven gespannen. Elke dag 
kon nieuwe berichten brengen. Ook voor ons? 
Guust, hij de jonge, sterke verzetsman, zou er 
weer zijn. Terug uit het concen.ratiekamp. 
Als een eerste slag kwam toen h�t tragische 
nieuws, dat Br. Overste van St. Louis, Kap!. 
Naus en Kamp!. Berix, die tegelijk met hem 
werden gearresteerd, nooit meer zouden . terug
keren. Zij waren omgekomen in het concen
tratiekamp van Bergen-Belsen. 
Van die dag af werd het voor óns een angstige 
zorg en een ereplicht niet te rusten, vóórdat 
wij de laatste gegevens over Guust zouden heb
ben achterhaald. 
Somber en hard was dan ook voor ons allen 
het bericht: .,Guust overleed in het concen
tratiekamp Oraniënburg, tussen 2 en 9 April 
1945, tengevolge van de doorstane koude en 
ontberingen." 
Je dood was een heldendood. 
Jij was het, die met Frans Nies zorgde voor de 
volledige uitbouw van de LO-organisatie in 
Weert. (Je vurigste wens, dat Frans toch nooit 
zou worden gearresteerd, is helaas niet in ver
vulling gegaan. Hij had zelfs maanden vóó1 
jou het zwaarste offer gebracht en zal zeker 
Daarboven je voorspreker zijn geweest, om je 
toch uit je ellendig lijden te verlossen). 
Hoeveel gevaarlijk� reizen heb je onderno
men. hoeveel vergaderingen bez..ocht, waarvan 

• die ene in je geboorteplaats je noodlottig werd.
J-loeveel detailwerk werd aan jou toevertrouwd,
waarvan je de laatste successen be,reffende de 
Weerter studenten, helaas niet meer hebt mo
gen vernemen. 
Verzet tegen den gehaten overweldiger; hulp 
aan de achtervolgde onderduikers. Dag en nacht 
stond je hiervoor gereed. Dat vulde je jonge
leven. Jouw geloof, je verstand en je hart
riepen je vóóraan in de verbeten s;rijd tegen
den onderdrukker...... vóóraan in de strijd 
voor een vrij en gelukkig volk. ..... vóóraan 
vo:iral in het verd�digen van de Christelijke 
beginselen van Waarheid, van Vrijheid en 
Recht. 
Mede door jouw werk heeft Weert zich in de 
ill�gale wereld zulk een uitstëkende naam ver
worven. Jouw naam wordt in één adem ge
noemd met die van de grootste en beste man
nen uit Limburg. 
Van 21 Juni 1944 af bij de verraderlijke over
val in het Pensionaat St. Louis te Weert door 
de infame SD-agenten, hebben wij gehoopt en 
gebeden, dat je bij ons terug mocht keren. 
Jij zou thuis en bij je vrienden het doorstane 
leed snel vergeten. Jij zou opnieuw aan de 
slag gaan voor je studie in Weert en Amster
dam. In de toekomst: Je Leven opnieuw dienst
bJar maken voor Nederland en het Nederlandse 
\l,j.lk. 
God wilrle echter anders, wilde beter. 
In een vrij Nederland leeft voort je werk, je 
idealisme voor een schoner toekomst. In ons, 
je vrienden, blijft leven: 
Je ridderlijke rondborstigheid in opvatting, in 
houding en levensstijl. 
En jij ...... in eeuwig geluk bij God. 

FRANS NIES 

(Peters of Wouters) 
Distr.leider J:..O. District 1/Jeert Qewest Lim
burg. yefusilleerd 'te 'Vught op 5 Sept. 1944. 

Frans Nies werd op 10 Augustus 1944 in zijn 
woning te Weert door de SD gevangen geno
men en met verschillende andere- personen w o. 
ook Secr. Moonen uit Roermond, naar de 
gevangenis te Maastricht getransporteerd. 
2 September werd hij met het laatste transport 
uit Maastricht overgebracht naar het concen
tratiekamp te Vught. Zoals blijkt uit een eerst 
15 Oct. 1946 ontvangen bericht, vond hij drie 
dagen later reeds de dood. Wij allen hebben 
tevergeefs op h::m gewacht, gehoopt op enig 
nieuws, gebeden om spoedige thuiskomst. 
Hoe tergend laat de tragische afloop van dit sterk 
en nobel leven door ons ook· wordt vernomen, 
wij hebben te aanvaarden en te berusten. Het 
werk, dat tijdens dit jonge leven gedaan moest 
worden, is ten einde. Het was uitmuntend werk. 
Het persoonlijk leven en het mannenwerk van 
Frans Nies staat in onze herinnering als iets 
groots, de grootheid van den held, van een on
overwinnelijk en onoverwonnen strijder. De 31 
jaren van zijn aardse leven zijn gevuld geweest 
met enthousiaste arbeid voor grote groepen jon
ge mensen in Weert en daarbuiten: zijn (.eiders
werk in de jeugdbeweging van de Jonge Wacht 
in de stad en het D:strict Weert; zijn leider
schap van de Katholieke Jonge Middenstand, in 
Weert en de gehele provincie Limburg. 
Hij werd vanzelfspr�kend de enige, juiste man 
op de meest 11.erantwoordelijke plaats en ons 
district vond in hem zijn leider en grootste stuw
kracht. Speciaal het omvangrijke, gevaarvolle 
werk, dat er j;irenlang te doen was voor het 
grote aantal onderduikers in ons dis:rict (in 
totaal ongeveer 2000 personen), Werd in zijn 
hoofd en door zijn handen opgebouwd en samen
gebonden. 
Het gehele district Weert van de LO omvatte 
zeven gemeenten met achttién Kerkdorpen. 
Frans Nies leidde er het werk voor onderduik
adressen, levensmiddelen, bonnen en geldelijke 
uitkeringen. Voor allen en iedereen wist hij 
medewerking of hulp te vinden . 

Zijn mensenkennis, zijn zakenrelaties, zijn 
onjéervalste betrouwbaarheid schonken hem een 
zekere- makkelijkheid van practische werken, 
organiseren en hulp verlenen. 
Principieel en doelbewust wist hij zijn mede
werkers - meer dan veertig - de verant
woordelijkheid en het hogere motief bij alle 
verzetswerk en hulpverlening aan opgejaagden 
en achtervolgden bij te brengen. Wij herinneren 
ons nog goed zijn grote onbaatzuchtigheid, de 
ongekende voorzichtigheid en haast feilloze 
nauwgezetheid, waarmede hij dit moeilijke en 
geheime werk opzette en uitvoerde. 
Bij deze beschrijving van je persoon en je 
werk roepen wij het moeilijke verleden van de 
voorbije oorlogsjaren-bezettingstijd in onze her
innering terug. Veel uit dat verleden is voor
goed voorbij. 
Het bericht, dat in dat verleden ook jouw bloe
dig sterven lag, heeft pijn en leed gedaan aan 
velen. 
Gods oneindige Rechtvaardigheid en Goedheid 
zal voor jou echter spoedig de zegevierende 
overwinning in het eeuwige vaderland hebben 
doen aanbreken. 
In dankbare hulde en piëteits-vol herdenken 
bl�ven aller gedachten-gebeden bij jouw per
soon, bij je leven en je dood. 
Wij blijven ons herinneren je sterkend voor
beeld in moed en daad, maar tevens je be
grijpelijke woorde!] op de laatste avond van 9 
Aug. 1944: ,,Dat toch je gezin, je sterke vrouw, 
je kleine, lieve kindertjes niet onverzorgd zou
den blijven." 
Frans, daarop geven we ons woord. 

FRANS SNIJDERS 

(Frans) 
Distr.-koerier [ 0. Distr. "Weert yewest J:.im
burg. Qefusilleerd te 'Vught op 5 Sept. 1944. 

Frans werd op 20 Juli 1944 te Eindhoven ge
arresteerd en, zoals nu Qekend is geworden, 
naar Vught overgebracht. 
Enkele dagen voor zijn g�vangeqneming ont
ving hij 'n telegram, waarin hem werd ver
zocht zich 20 Juli op het station te Eindhoven 
te vervoegen. Bij zijn aankomst aldaar, werd 
hij in de 2e klasse wachtkamer door een ons 
niet bekend persoon - doch zeer waarschijn
lijk de steller van het telegram - aangewezen 
aan drie Duitsers in burger en gearresteerd. 
Alle pogingen, iets omtrent zijn verblijf plaats 
en de reden van zijn arrestatie te weten te ko
men, zijn mislukt, zodat het tot op heden nog 
niet duidelijk is, in welk verband hij werd ge
arresteerd. 
In zijn functie van rechercheur bij de Ned. 
Spoorwegen heeft hij voor de L.O., district 
Weert, als koer,er veel en verdienstelijk werk 
kunnen verrichten. 
De hem door Frans Nies, met wien hij recht
streeks samenwerkte en in contact stond, geg�
ven opdrachten heeft hij, ondanks het grote 
gevaar aan het koerierswerk verbonden, steeds 
met blij gemoed en plichtsgetrouw ten uitvoer 
gebracht. Nooit was hem iets te veel, hij stond 
te allen tijdé klaar en heeft door zijn werk ook 
'n groot aandeel gehad in de groei en bloei 
van het L.0.-werk in het district Weert. 
Wij verloren in hem een goed vriend en een 
prima koerier, waarop wij steeds konden re
kenen. De organisatie heeft van zijn arrestatie 
geen nadelige gevolgen gehad. Door tot het laat
ste toe te zwijgen, bewees hij ons nog wee, eens 
dat het vertrouwen in hem gesteld niet mis
plaatst is geweest. 
Het koerierswerk was hem echter niet voldoen
de, hij deed meer. 
De illegale pers vond in hem één van hilar 
gro:itste verspreiders. Voor Weert en omgeving 
nam hij de verspreiding op zich van "De 
Stem", ,,Trouw" en "Je M::iintiendrai". Voor
al de twee eerstgenoemde bladen werden door 
hem op grote schaal verspreid. Hij on. ving 
hiervan ongeveer 5000 stuks per maand. In 
grote pakken werden dezë bladen per autu bij 
hem thuis bezorgd en door hem weer verder 
getransporteerd naar zijn · diverse medewerkers. 
Verder was hij actief lid van een trein-sabo
tageploeg en maakte hij foto's en tekeningen 
van vijandelijke objecten, welke dan weer door 
hem werden doorgegeven. 
Bij dit alles vond hij ook nog tijd om zich be
zig te houden met het zoeken van plaatsen 
voor onderduikers en de verdere verzorging v::in 
deze jongens. Door zijn grote voorzichtigheid, 
onopvallendheid en geslotenheid bij dit veel
zijdige werk, zal - buiten de enkele ingewij
den - niemand zijner stadgenoten in dezen 
eenvoudigen jongen zulk een groot verzetsman 
hebben gezien. 
Na 'n lange periode van vergeefs wachten op 
z'n terugkeer, kregen wij op 16 October 194j 
het ontstellende bericht, dat hij op 5 Sept. 1944 
in Vught was gefusilleerd. 
Frans, ook jij werd ons op wrede wijze ontno
men. Dezelfde dag, waarop Frans Nies het 
zwaarste offer bracht, werd dit ook van jou 
gevraagd. 
Hebben jullie elkaar nog ontmoet op deze dag, 
zijn jullie wellicht samen voor hetzelfde vuur
peleton gebracht? Wij weten het niet, wij we
ten niets van jullie laatste ogenblikken. Doch 
dit weten wij nu zeker, dat jullie die dag te
zamen voor Gods rechterstoel zijt verschenen; 
moge Hij jullie genadig zijn geweest en het 
eeuwig geluk jullie deel zijn geworden. 

L.0.-medewerkers Distr. Weert.
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INUCIITINGEN VERSCHAFFEN ? 
i 

.• 1.,,765 Louis van Colle, geb. 7-12-1923, uit Polen gevlucht, in contact gestaan met een zekeren Heer Acohen, gehuwd, ongeveer 26 jaar, was ondergedoken geweest in Amsterdam-West, schilderbuurt. Wie kan ons inlichten omtrent het lot van Louis van Colle, of het tegenwoordige adres van den Heer Acohen? 
766 Jan Drijfhout, geborer 12 April 1918 te Has kerhome (Fr.). Sedert 4 Maart 1944 geen berich meer • van hem geha<l Laatste adres was: H Frentsen, Beckrath-hah: über M. Gladbach, Rhld Duitsland. 
767 Antonius van der Meyden, geb. te Boxtel, 20 Mei 1911, verbleef meestal te Eindhoven, was in bezit van wapenen en valse papieren, had ille gale pamfletten op zak Op 18 Sept. 1944, toe, Eindhoven door de "Arnerican Airbome Division bevrijd was, begaf hij zici naar Boxtel, in de veron derstelling, dat ook <lez plaats bevrijd was. Werc echter gearr. door d, Duitsers, naar Amersfoor gebracht, op 3 Octobe, naar Neuengamme, van-daar naar Hüssen, tenslotte naar Ladelünd, en is daar vermoedelijk 2 Dec. 1944 overleden en begraven in een massagraf op het Evangelisch kerkhof van Ladelünd, nabij de Deense grens. 
768 Fedde Post, geb. 9 Febr. 1898 te Harlingen, aldaar gearr. 10 Jan. 1945, daarna over Leeuwarden, Gro· ningen naar Neuengamme vervoerd, 17 Januari alqaar aangekomen. Vermoedelijk overleden eind Febr. begin Maart 1945. 

�nY769 Jan Anthony Huyser, geb. · ·· 19 Aug. 1898 te Harlin· gen, aldaar gearr. 11 Jan. 1945, over Leeuwarden, Groningen n1ar Neuengamme vervoerd. 17 Jan 1945 daar aangekomen Vermoedelijk overleden eind Febr., begin Maart 1945. 
770 Theodorus Hessel Jorna, geb. 18 Jan. 1909 te Harlingen i aldaar gearresteerd 11 Jan. 1945 over Leeuwarden, '.Groningen naar Neuengamme vervoerd, aldaar overleden 28 Febr 1945. begraven op het l , Friedhof Hamburg Ohls· ( dorf. "; ·t1,�·..iua

• 

Wie tijdens de oorlog in Frankrijk aan punkers gewerkt heelt en daarbij een ongeluk heeft gekregen, ontvangt, ingevolge de ongevallenwet een uitkering; de weduwen van hen, die daarbij het leven lieten, krijgen evenzeer een uitkering. Voor de nagelaten betrekkingen van hen, die tengevolge van verzetswerk zijn omgekomen, bestaat nog geen regeling. ( Rijksregeling. Gelukkig bestaat de
Stichting wd. - Red.). Voor hen vragen wij geen barmhartigheid, maar recht. (Haags Dagblad}. 

• 

In de Nwe Prov. Gron. Crt. lezen we het volgende: "Aan de Memorie van Antwoord betreffende de Rijksbegroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de dienstjaren 1946-1947 ontlenen wij, dat overwogen wordt, om de uitgave van "Commentaar" het Weekblad van de Regerings Voorlichtingsdienst tegen 1 ] anuari 194 7 te beëindigen."
Commentaar overbodig! 

• 

D VERTENTIES 

(famili1-adv,rtmties f,Tjs f 0.10 /"'' ,n.m.) 

God, de Heerc, schonk ons tot onze grote vreurdc voorspoedig een welgeschapen dochter NEELTJE. Dordrecht, �O November 1946. Voorstraat 234. Tijdelijk: Diaconessehuis. H. W. J. ENSERINK F. M. ENSERINK-V AN HULZEN.
De Heere kroonde ons 121/l- jarig huwelijksfeest met de geboorte van ons vijfde kind, een tweede dochter,die we • MATHILDA noemden. Alles wel. A. GOEDE (Ad.)J. M. GOEDE-RIETKER.LBilthoven, 27 Nov. '46. le Brandenburgerw. 161. 
Via onze spreekbuis "De Zwerver" geven JOHANNES WILLEM DE GEUS (Jan Par. L.K.P.) en 

]ANNY WITVLIET (L.O.) aan alle vrienden en medestrijders uit de bezettin�jaren, kennis van hun voorgenomen Huwelijk op 2 Ja�uari 1947. Receptie: 26 Dec. 194p, Achterdorp 134a, Dirksland. ·l Januari 1947. Tuinstraat 249 g, Herlmgcn.Na 2 ] anuari 194 7 te allen tij de welkom op Scharloodijk 147 a, Herlingen. 
Na een ziekte van twee dagen werd 5 Novem-1 her 1946, na het ongewenst toedienen van ceu in jectie, plot�eling uit ons midden weggenomen. onze innig gdicfde Moeder, Zuster, Schoonzuslcr en Tante, Mevrouw BERTHA WINTERS Wed. van Dirk Jan van der Vegte. Midden uit het volle aardse leven ging zij naar de Eeuwige_ Heerlijkheid, waarheen haar man en drie kinderen haar reeds waren voorgegaan. Matth. 5 : 8 en 9 . 's-Gravenhage. Pieter Bothstraat 41. De bedroefde Familie, te 's-Gravenhage, Rotterdam, Zwolle, Enschede en Am.:rsfoort. 

( Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 p,r m.m.) 

Spoed te huur gevraagd. Wie wil een oud L.0.-leider· met grote zoons, die U.t h t lfd hl d D G t d L d · 1 wegens omstandigheden zijn woonplaats moet verla-1 e ze e a . e emeen eraa van u w1gs- . .. h f · d F D •t l d h ft b ten, helpen aan een land- of tumbouwbedryf of an-a en, 1� e ranse zone van u1 s an , ee c- derszins? sloten, Hitler het erebu"gerschap van de stad, dat hem B . d N 84 Ad d. hl d · d ··d b d h neven on er o. m. van 1t a .m erbJ was aange o en, post uum te ontnemen. 
Zou dat ook zuivering heten? 

( Personeel gevraagd en aang,boden pr. f 0.10 p. m.m.) 

• 

* 
Geef "De Zwerver" aan een van Uw kennissen ter inzage en laat hem(haar) 
onderstaande bon ingevuld 2:enden aan de administratie van "De Zwerver", 
Prins Hendrikkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Oud illegaal Trouw-werker, 25 jaar, zoekt een interessante, drukke werkkring. Thans werkzaam in Bew. kamp voor censuur en sociale verzorging. Wil ook wel samen met zijn verloofde (oud-koerierster} iets beginnen, waar toekomst in zit en waar gewerkt moet worden. Wie helpt ons? Goede getuigen aanwezig. Brieven onder No. 80 Adm. van dit blad. 
Naam: 

Adres: 
Oud illegaal werker vraagt voor zijn Garagebedrijf ;i:: - (in het Land van Altena) - Allround Automonteur - ':"'

Plaats: 

Provincie: 

Ingang abonnement: 

Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of 
kwitantie betaald. 
Gironummer 109588 t.n.v. LO.-Ll:P-Stichtlng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

bij aanbieding van een post-

Nlnwe abollllc:masten lnuuaa op elke willclrcvigc dahlm lmga- •oor sovor de ummen veorradig slja. ooi,: - t:aa-·keade knclat, <ilocl, allcaa au het àad •aa - kalc:aderkwartaal nnallaa. •--

Moet beslist prima vakman zijn. •Brieven onder No. 81 Adm. van dit blad.
Bieden zich aan, flinke jongemannen, 24 en 26 jaat", �oud onderduikers, als Boerenknechts, met alle werk- Ë'zaamheden bekend, zoals omgang met paarden, mei- >ken, enz. Liefst in - de Geld. Achterh. bij Herv. of 2Ger. Direct beschikbaar, ook ieder apart. [ Brieven onder No. 82 Adm. van dit blad. ; 
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LANDELIJKE ORGANISATIE VOOR HULP 

GERECHTIGHEID 
Het is niet overdreven om van een ver
bijsterende verwarring te spreken, als we 
letten op wat het leven ons in de na
oorlogse ervaring vertoont. En toch zijn 
er houvasten, richtpunten voor den mens 
in die talloze conflicten der standpunten, 
in die devaluatie van het leven door cor
ruptie, zwarte handel, zedebederf, volks
begoocheling en alles wat verder het 11:ven 
ondermijnt. 't Is, alsof we in de branding 
van dit leven, die ons soms tot vertwijfe
ling brengt door haar onrust, haar wille
keur en geweld, toch altijd nog het zicht 
houden op de duintoppen, achter het vei
lige strand, waarop we ons kunnen oriën· 
teren. 
Zulk een houvast is het intuïtief weten :an 
recht en onrecht. 0, zeker, als het gezegd 
moet worden, àan preekt de verwarring in 
onze geest dikwijls weer baan, maar vóór 
dit zeggen is gelukkig toch een zeker we
ten van wat recht is en van wat onrecht 
is. 
In sommige tijden zijn deze dingen duide
lijker. Zo in de bezettingstijd. Ook al werd 
in de nood van medeb•ugers, de aanlei
ding dikwijls gevonden om verzet te ple- · 
gen, toch was daarachter de intuïtieve 
zekerheid, dat het optreden der Duitsers 
een gruwelijk onrecht was en dat het recht 
en plicht was, om hiertegen in verzet te 
komen. Dat werd norm van het handelen. 
Wie het meegemaakt heeft, weet, dat dit 
niet alleen een felle brand was, die ons van 
binnenuit rusteloos voortjoeg, maar dat het 
tegelijkertijd een helder licht was, dat ons· 
zekerheid gaf over de weg, zuiverheid gaf 
in onze bedoelingen, rust gaf in de moei
lijke ogenblikken. 
Het is daarom, dat ik bezwaar maak tegen 
een passage uit een overigens voortref
felijke brochure van Prof. Anema, .. Bezin
ning en Bezieling". Prof. A. schrijft: 

,,De volksmoraal werd onder-

HET

• 

Wie in verband met het verzet van geweld
pleging, valsheid in geschrifte, plundering, 
diefstal, vertroebeling van het verstand, 
overprikkeling en overspannen activisme 
spreekt, heeft het motief van het verzet nog 
niet begrepen, maar evenmin de rust en de 
zekerheid van de verzetsmensen, welke 
slechts vrucht kunnen zijn van een rots
vaste overtuiging. ' 
Ja, hier was honger en dorsten naar ge
rechtigheid. En Jezus zegt daarvan: ,,Zalig 
zijn zij, die hongeren en dorsten naar de 
ge\rechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden". Is het geen waagstuk om deze 
uitspraak van Jezus te verbinden met het 
verzeH Maar het kan immers niet anders� 
Als er van hongeren en dorsten naar ge
rechtigheid gesproken mag worden, dan 
toch zeker, als het onrecht zo verschrik
kelijk is, als door de Nazi's bedreven. 
't Is geen waagstuk hiervan in dit verband 
te spreken. Men mag er alleen het pers
pectief niet van schaden, het fundament 
niet aan ontnemen. Want Jezus zegt ook, 
ons door Zijn Geest te zullen overtuigen 
van de ware nerccl\tinheid be,;;taande in 
Zijn heengaan -naar �'::.n Vader (door de 
kruisdood heen). Aan het kruis alleen zul
len we verzadigd kunnen worden. 
In dit leven zal het hongeren en dorsten 
naar gerechtigheid blijven. Gelukkig het 
land, waar nog mensen, (vooral in kritieke 
tijden) door die honger en dorst bewogen 
worden. Dit mogen zij bedenken, die slechts 
een medelijdende glimlach over hebben 
voor die bezetenen en fanatici uit het ver -
zet, die hun ergernis en wrevel nauwelijks 
kunnen bedwingen, als die lui ook thans 
nog hongeren en dorsten naar gerechtigheid 
en hun mond er niet over kunnen houden. 
Zij mogen bedenken, dat hierin nog zuiver
heid en moed der waarheid, idealen en 
heimwee naar gerechtigheid openbaar 

MONUMENT FRANK EN 

worden, zonder welke een volk tot de on
dergang gedoemd is. 

Maar het was niet hierom, dat ik vandaag 
over gerechtigheid wilde schrijven. Er ls 
trouwens een soort glimlachen, dat men 
met de pen niet bestrijden moet.· Dat is de 
glimlach, die, uit een bocghartig gevoel 
van superioriteit geboren, ,,beminnelijk" 
wil demonstreren, dat men zich dit meest 
simpele gebaar althans nog verwaardigt. 
Met deze glimlach menen sommige mensen 
van standing den eenvoudigen man te ver -
slaan, sommige geleerden den ongeletterde, 
dwaze geldbezitters een niet bezittende, de 
compromissenman een oudverzetter en ten· 
slotte is zo'n glimlach· ook het deel van een 
Christen in de wereld. 
Zo'n glimlach, vrienden, kan men slechts 
met ... . een. glimlach bestrijden. 

Ik wilde in verband met de honger naar ge
rechtigheid, die aan de dag kwam in de ver
zetsstrijd, nog een paar opmerkingen ma
ken. In de eerste plaats was het onjuist te 
denken, dat met de uitbanning van het on
recht, ons door de Duitsers aangedaan, ook 
maar één stap gedaan was om het onrecht, 
dat in de wereld bestaat, in de wortel aan 
te tasten. Die wortel is n.l. in om aller hart. 
Vervolgens ligt het onrecht, dat wij door 
zuivering en berechting wilden liquideren, 
niet in dezelfde lijn, als het wanbeheer der 
Duitsers. Ons verzet was er om .dat' laatste. 
Niet in de formatie van het verv_;it, maar 
als volk van Nederland, moeten we nu ech
ter in zuivering en berechting het recht her
stellen. De verzetsformatie daartoe gebrui
ken is onjuist, hoe goed ook bedoeld. Wij 
streden in verzetsverband niet voor het 
recht in 't algemeen, niet voor zuivering en 
berechting, maar voor nationale vrijheid en 
zelfstandigheid, dus tegelijkertijd tegen het 
onrecht, ons door de Duitsers in dit v�rband 
aangedaan. Dat de verzetsbeweging aan
vankelijk zich de zaak van de zuivering en 
de berechting in het bijzonder aantrok, 
kwam, omdat zij alleen op het moment der 
bevrijding een organisatorisch verband in 
ons volk had en gedurende de bezetting 
voorbereidend werk had verricht. Maar in 
feite zijn zuivering en berechting een zaak ' 

van heel ons volk en niet van 
organisaties van v.m. ver

PAUL 
zetslieden. 

mijnd door de aanmoediging 
van verklikking en verraad, 
de nood van het geboden 
verzet én het behoud van 
zichzelf en de naaste deden 
grijpen naar geweldpleging 
en brandstichting, naar liegen 
en bedriegen, naar valsch
heid in geschrifte en om
kooping; -honger en koude 
dreven tot plundering en 
diefstal. Wat vroeger on
deugd was, werd nu deugd. 
Het verstand werd door cd
mattin g vertroebeld; het 
gevoel overprikkeld door 
willekeur en onrecht, door 
het verlies van verwanten 
en zorgen om het bestaan; 
de wilsdrift opgejaagd tot 
overspannen activisme." 

Op Donderdag, 28 November 1946, werd op de begraafplaats te Driebergen 
een gedenkteken onthuld voor Frank en Paul. Een uitvoerig verslag hierover 
kunt U lezen in 't nummer van de vorige week. 

Ik wens hen toe, die in de 
bezettingstijd wakker gewor
den zijn van het gedruis van 
het onrecht, dat het heimwee 
naar de gerechtigheid hen 
geen rust meer zal gunnen 
in welk onrecht ook, maar 
ik wens hen tevens de wijs
h,eid toe, om te verstaan met 
welke middelen en in welk 
verband men dat onrechf be
strijden moet om evenwich
tigheid te leren betrachten 
en te leren, .,dat er meer on
recht tussen hemel en aarde 
is, dan waarvan in zuivering 
en berechting gedroomd 
wordt". 

Het Is te begrijpen, dat een 
man van de leeftijd van Prof. 
A. niet in het actieve verzet 
zelf kon leren, welke de ware 
mentaliteit daar was. 't Moet 
ons echter toch van het hart, 
dat hier al te gemakkelijk aller
lei facetten van het leven uit de 
bezettingstijd naast elkaar en 
door ellcaar heen geplaatst 
worden. 

H. v. R.

MEDEDELING 

In Yerband met de komende 
feestdagen zal het volgend 
nummer (Kerst- en Nieuw
jaarsnummer) eerst in het 
begin van de Kerstweek ver
schijnen. 

REDACTIE. 
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EEN pijnfijiie 
--------ONTDEKKING De lezers van "De Zwerver" weten hoevec:l moeite er wordt gedaan om over het werk van de LO en LKP een gedenkboek samen te stellen. Het gedenkboek is één der "grootste zorgen onzer organisatie en zij, die zich met de voorbereidende werkzaamheden gedurende de laatste maanden hebben bezig gehouden, zouden over de moeiten en zorgen, waarmee het vaststellen van bepaalde geschiedenissen en wapenfeiten 'gepaard gaat, een behoorlijk boek je kunnen opendoen. . . Het is één der ide.alen van onze LO-LKP-St1chtmgom het werk van onze verzetsorganisaties zo n��w:keurig mogelijk te beschrijven en menige schnjv:rvan professie beschouwt het als een zware en moeilijke taak om één of meerdere onderwerpen, die \n dit gedenkboek zullen worden behandeld, voor z n rekening te nemen. . 1't Zal ook nit:t eenvoudig zijn om b.v. een volledig juiste weergave te geven van er.n overva_l .. or eendistributiekantoor. Wie zal precies de moc-1liJkheden kunnen beschrijven, die voor het "kraken" van t'cn distributiekantoor waren te overwinnen? \.Yie zal met name kans zien om de spanningen, die zo'n overval bij onze KP-ers vcroórzaakte, i.n j_t�iste" bewoordingente beschrijven? Hoe zal het mogchJk Zijn de gevare�,die hi�raan waren verbonden, zo precies mogelijk weer te geven? Zij, die gedurende de oorlogs jaren het wer� van de KP uit eigen ervaring kennen of van nabij he??en meegemaakt, kunnen zich enigszins in deze moeilijk-heden verplaatsen. . . Een overval eiste soms weken van voorbere1 dmgen. Er waren geheime vergaderingen voor nodig; er moesten contacten worden gelegd; er deden zich problemen voor bij de bewapening en het vervoer. Tientallen détails vroegen, wilde men althans een goede kans van slagen hebben en de risico's zoveel mogelijk beperken, om een degelijk wikken en wegen der k_ans�?·Zoals reeds opgemerkt, zal het niet zo eenvoudig ZIJD om deze zaken zodanig voor te stellen, dat ons Nederlandse ,;olk een juiste indruk krijgt van dit veelomvattende en vaak zenuwslopende werk. En de gedenkboekcommissie ziet dit dan ook als een taak, die een zware verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarvoor vele maanden van voorbereidingen en hoge voorber�idingskosten alleszins verantwoord zijn. Van deze noodzakelijkheid was men, althans tot voor kort, volledig overtuigd. Ik schrijf opzettelijk "tot voor kort". We zijn n.l. tot een pijnlijke ontdekking gekomen. Er is een kink in de kabel geko�en, waardoor deze overtuiging aan ht:t wankelen IS geslagen. Wat is nu het geval? Er bestaat een weekblad, getiteld "Herrijzend Nederland". In het nummer 230 van 29 Nov. j.1., van dit weekblad, wordt in een artikel, onder het opschrift: "Hoe rijk was ons volk", een beeld gegeven over de dagen der bezetting. 

In dit artikel wordt, naast een verdienstelijke inleiding over de Joden-vervolging en een gedeelte, dat speciaal is gewijd aan het verzetswerk van de LO, eveneens aandacht geschonken aan de werkzaamheden van· de KP. En het is met name dit la;tste gedeelte, dat wij gaarne even onder de aandacht van onze lezers brengen. Handelend over het werk van de Knokploegen, geeft de schrijver antwoord op de vraag, hoe een overval in z'n werk ging. Er volgt dan als antwoord woorde-lijk het volgende: . . .,\.Vel, dat is gauw verteld. Een groepje van vier of "vijf jongelui stopten midden op de dag met eea "gestolen Duitse legerauto pal voor de in_gang _van"een distributiekantoor. Terwijl er ééntJe bmten "bleef staan, hielden de anderen met lrnn revolvers "de aanwezige ambtenaren, politie en bezoekers in ,,bedwang. Enige minuten later was de totale voor-raad aan kaarten en bonnen naar de auto "'.erhuisd :'.en verdwenen de KP-ers pijlsnel met hun buit naar "een stil punt, waar één of meer koeriersters klaar ,,stonden om de last over te nemen." We hebben nooit geweten, dat een overval zo eenvoudig was. Wellicht had de gedenkboekcommissie verstandiga gedaan, voor het opmaken van haar plannen, de raad van den schrijver van dit artikel in te winnen. Misschien was het gedenkboek dan reeds klaar geweest en zeker hadden we dan met 5 December de Voorloper onder onze Sinterklaas-cadeaux kunnen hebben. Een mens is nooit te oud om te leren. ,,FRITS''. 

De GOIW heeft aan de Ministerraad het volgende telegram gezonden: De Inter Provinciale Raad van de Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers Nederland, in vergadering bijeen op 30 Nov. te Utrecht, spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de onderhandelingen en de gang van zaken in Nederlands-Indië, met name protesteert de Raad tegen het onderhandelen en het aangaan van een overeenkomst met den collaborateur Soekarno (Prov. Dr. en Asser Courant). 
• Onder het opschrift "Nazi-paradijs in Zwitserland" beschrijft het Eindhovens Dagblad de internering der Duitsers in dat land. In Mei 1945 werd het personeel van de Nazi-legaties in Zwitserland en alle Nazi-gezinden en gevaarlijken geïnterneerd, een internering, die hen beden ten dage elke Duitser, die zich in der Heimat bevindt, benijdt. De twee kampen van de hierboven genoemde twee groepen van refugies zijn resp. Hotel Lindenhof J1a?ij Churwaldc en Hotel Krone. Beide liggen ineen schilderachtige omgeving, te midden van de bergen op een hoogte van 1500 meter. Er wordt in de hotels hard gewerkt o.a. Ski-lopen, aardappels schillen, goed dineren, zonnebaden, zwemmen r.n bergbeklimmen.... Tck;nend voor hun mentaliteit is, dat een professor, die met hen geïnterneerd is, nog steeds doorgaat, om gebeden voor den Führer op te zenden. Bij de terugkeer in die Heimat zal de animo voor -dit soort verering hen ongetwijfeld wel vergaan.
• Naar wij uit betrouwbare bron vernemen, bcstalln · er bij het Directoraat voor Bijzondere Rechtspleging pl\nnen, om politieke delinquenten te werkte stellen in de ;,oord-Oost-polder. (UtrechtsKath. Dagblad). Dat is beter dan ski-lopen.H. d. G.
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N.B. Bij het ter perse gaan van dit nummer van 
"De Zwerver", ltwam mij het vervolg van d,::::e 
fntblicatie in "Herrijzend Nederland" onder tle 

aandacht. Waar in dit vervolgartikel bij de werk
zaamheden van andere illegale organisaties na
der wordt stilgestaan, komt het .mij beter voor, 

hierop niet verder te repliceren. In het alge
meen gee/t de schrijver blijk, we{nig met het werk 
der verzetsorganisaties bekend te zijn. ,,!"RITS". 

PROVINCIALE 

BIJEENKOMST K. P. 

NOORD-BRABANT Zaterdag 30 Nov. j.I. kwamen na lange tijd de K.P.-e1·s van Noord-Brabant in Den Bosch bijeen. Groot was de opkomst niet, doch de trouwe bezoekers en bezoeksters van voorheen waren weer present. Om 3.10 opende ·,.Sjef" de vergadering op de oude manier: in 1 minuut stilte werden onze gevallen makkers herdacht. S jef b<"gon met een verslag te geven van de op 23 Nov. j.l. gehouden TOPvergadering Vervolgens werden enkele algemene punten behandeld. Besloten wi:rd o.a.: 
1. Voortaan postzegel voor antwoord inte sluiten bij eventude correspondentieaan den Prov. Vertegenwoordiger.2. Alle adresveranderingen direct dc,orte geven.
3. Een provinciale kas te stichten, tvtdekking van algem<""ne onk0st,,n, alszaalhuur- en administratieko,ten. Gelijktijdig werd daarvoor reeds gec<Jllecteerd en, zij, die alsnog onze kas willensteunen, kunnen dit eventueel doen p<"rpostwissel aan den Prov. Vert. De HutLieshout:
4. In Januari zal wederom een bijeenkomst worden gehouden.Tot slot werd behandeld de meningover "De Zwerver".Velen hadden de opmerking gemaakt, dat dit blad bijna zelden stukken uit het Zuiden bevatte. Om hier radicaal een einde aan te maken, zo zeide Sjef, is er maar één manier: ,,Schrijf zelf alles, wat je weet en wat je deert op papier en maak er een artikel van. Dan zal het veranderen. Verandert het niet, dan zullen we reden tot klagen hebben, maar eerder niet." Bij de rondvraag kwam Réné met het probleem, dat onze legitimatiebewijzen geen doel hadden, wanneer ze aan personen werden uitgereikt, die daarvoor niet in aanmerking kwamen. Waarop maar een antwoord gegeven kon wor
den: Zij, die een dergelijk geval kennen, moeten dit direct doorgeven aan den Prov. Vert. \Vederom werd de vergadering gesloten met een minuut stilte. Na de vergadering werd nog even gezellig door elkaar gescharreld. Het is altijd jammer dat de treinen zo vroeg vertrekken! Hadden we maar ieder een wagent je overgehouden! -LELOX. 
Noot van de Redactie. Sommige opvattingen kunnen een obsessie worden. Zo ook de opvatting dtt in "de Zwerver" zelden stukken over het Zuiden geplaatst worden. Dat is uit de oude doos, mijne heren! Als u het laatste half jaar nagaat, zult 

lu bemerken, dat naar verbo.uding het Zuiden er in "de Zwerver" beter afkomt dan enig ander deel van ons land. 
RECTIFICATIE 

In de recensie van 2 werkjes van Prof. 
Pqmpe, in ons nummer van 80 NÓvem
ber, is een zeer ernstige, zinstorende 
drukfout geslopen. Men leze in de der
de alinea, de zevende regel, i.p.v .. ,ju
ridisch fanatisme", ,,juridisch formalis

" me . (RED.) 



't Is Vrijdagmiddag, één der dertig midda
gen van November 1943. Een echte, door
dringende Novemberkoude heerst er. 
Wij s:aan, Max en ik, voor het station van 
Enschede. 
De trein uit Zutphen kan ieder ogenblik 
binnenrijden, en wij verwachten de leden 
van de Provinciale Vergadering. 
Vrijdag was immers de wekelijkse verga
dering van Gelderland-Twente. En nu zul· 
len ze dadelijk komen, voor de eerste keer 
in Enschede. Kees, Karel, Tjerk, Henk, 
Nico en . . . . .. tante Riek. 
Wat is dar toch, als ik die twee simpele 
woorden neerschrijf, dat me een prop in d_e
keel doet komen? 

-

Is het, omdat ze als een moeder voor ons 
was? Ook dat, maar dat toch nie,t alleen. 
Is het, omdat, als wij in de put za'.en, zij 
zo lang praatte, tot wij er weer uit waren? 
Ook dat, maar dat toch niet alleen. 
Is het, omdat zij bezat dat wonderlijke, 
kinderlijk eenvoudige, maar toch zo sterke 
geloof in Jezus Chris'.us, haar Heiland en 
Zaligmaker, waardoor zij zich ,in leven en 
sterven eigendom wist van haar Vader in 
de hemelen? 
Ja, dat is het, waardoor nog steeds de naam 
van tante Riek onze ogen omfloerst. 
"Wij klaqen niet. o God! Uw wil geschiedde 
alleen. Gij hebt geoordeeld, dat haar taak 
in Uw koninkrijk was afgelopen. Wij zijn 
alleen maar dankbaar, dat Gij haar en ons 

• een korte spanne tijds hebt 'doen samen
werken in Uw dienst."

Wij gaan verder vertellen van die Vrijdag·
middag, de zoveelste November van het
jaar onzes Heren 1943. De trein is aange
komen en in groepjes van twee gaan wij
naar het afgesproken adres. Door de goede ·-....
zorg van "ónzen kolenboer" is het er heer
lijk warm. Het is een middag als alle an
deren. Een zegen en bescherming vragen
over ons samenzijn aan Hem, die alle din
gen regeert. Dan het werk. Eerst de post
van de topvergadering. Dan de inlevering
van onze post voor de top en de andere
provincies. Dan mededelingen uit de an
dere provincies. Er zijn weer LO-ers en
KP-ers geatres:eerd. Even is het stil. Dat
moet weer ,verwerkt worden. Wanneer is
het onze beurt? God alleen weet het, maar
dat is ook tegelijkertijd onze troost. Dat
Hij het weet.
.,Onze tijden zijn in Uw hand."
We gaan weer verder. Naar het belang
rijkste werk van elke dag. De plaatsing en
ui:wisseling van onderduikers.
,,Ik heb een kleermaker." .,Voor mij." .. Voor
mij." ,.Nee, ik ben het eerste." De beurs -
gaat goed vanmiddag. Alles wordt ge·
plaatst. behalve één. Die moest eerst weten,
wat hij verdienen kan, voor hij onderduikt.
Niemand wil hem hebben.
Dan opgave van het aantal bonkaarten, dat
nodig is voor de volgende maand.
Wat verbergen deze woorden een ontzet
tende tragedie, niet KP-ers? Dat weten jullie
alleen. Want jullie waren het toch, die
hiervoor moes:en zorgen! Eeuwig schande
over hen, die er ook.. maar een verkwan·
seld hebbel).!! 1
De rondvraag is aan de orde en dan is ook
deze middag weer ten einde.
Wat is het gauw verteld. -En toch is het
al weer zes uur. Het is spoedig tijd om te
gaan vertrekken. Eerst een stukje eten. De
tafel is snel gedekt.-

En dan, tijdens het tafelen, gebeurt wat wij 
bijna nooit doen, we praten over de toe
komst. Over de toekomst van na de be. 
vrijding. Wie heeft er het eerst over gespro
ken? Ik weet het niet meer. We zitten er 
plotseling midden in. 
Over de taak en de plaats der verzetsbe· 
weging in de wederopbouw van Nederland. 
Wat hebben we een plannen. En wat een 
critiek. Vooral op hen, die tot Mei 1940 de 
touwtjes in handen hebben gehad. En die nu 
in de schuilkelder zitten. 
Wie spreekt dat magische woord van .één 
onzer groten uit: 
,.De schuilkelder uit, de uniform aan?" 
Tante Riek maakt de opmerking, dat we 
niet met bei.de - benen op de grond staan; 
dat de schuilkeldermensen het toch wee1 
te zeggen zullen hebbe!l. 
En we hebben haar tegengeworpen: ,.Daar-

. voor zijn we er zelf bij." 
Ze glimlacht. En haar kinderlijke Gods
vrucht heeft ons doen zien onk<:: zonct1y 
gedachte in dat alles. Niet wij bepalen da 
alles, ook de wederopbouw van Nederlanc. 
is Zijn werk alleen. 
En wij mogen, Gode zij dank, Zijn mede 
werkers zijn. 
En door dit alles heen, door alle zonder 
heen van on'> e'l ,_,..,., h<>., rl;� wij becri:i 
seren, ,,olvoert Hij Zijn raadsplan. 
Wij worden stil .... 

Van toekomstdroom tot werkelijkheid. 
Tante Riek, wat was �uar kijk, haar door 
God geschonken levenswijsheid, de juiste. 
De werkelijkheid van vandaag was haar 
toekomstplan. 
"God, schenk ons vandaaq. om Jezus wn 
zulke vrouwen, zulke echtgenoten, zulke 
moeders." 

_. 

GERRIT. 

Een intelligente S.O. -er 
Daar de onderduiker Oosterhuis in het opsporings· 
register gesignJleerd staat, moet zijn P.B. een kleine 
wijziging ondergaan. Hij zal voortaan "Desterhuis" 
heten. Met bijpassende schijfmachine worden de 
twee letters keurig gewijzigd. Tevens wordt hij 
twee jaar "jonger gemaakt". 
De L 0.-er die deze sabotagedaad verricht, wordt 
later gepakt. Onder de bezwarende stukken, waar
mee hij voor de S.D. verschijnt, bevindt zich ook 
het persoonsbewijs van Desterhuis en de nog onge
wijzigde stamkaart van Oosterhuis. 
Het verhoor verloopt vlot. Desterhuis blijkt geen 
onderduiker te zijn, want zijn leeftijd maakt zulks 
niet noodzakelijk, terwijl zijn opsporing volgens het 
register niet wordt verzocht. 
Plotseling valt het oog van den mof op de stam
kaart, die natuurlijk nog de naam "Oosterhuis" 
vermeldt 
"Ach so ! Die stamkaart is veranderd. Wilt U nog 
beweren, dat het geen onderduiker is?" 
De verdachte toont zijn verwondering. ,.Wij wisten 
niet dat het een onderduiker was. Hij is gekomen 
om bij ons te werken". 
De secretaresse overtuigd zich ook van de misdaad. 
"Het is toch knap, gedaan, meneer. Het is zo goed 
als onzichtbaar ...... " 
Het protocol vermeldt: ,,In een hol in een 
Gorssel, bevond zich de onderduiker ...... 
huis"! 

ud bij 
,,Dester

T. E. 

Mijne Heren, 28-11-1916, 

Blijkens een verslag in "Trouw" d.d. 28-JJ.'16 heeft de Heer 
Summer Welles bepaalde uitlatingef\ gedaan over de overeen
komst tussen de Commissie�Ge.ncraal en de vertegenwoor
digers van de z.g. Verenigde Staten van Indonesië. 
Uiteraard liggen deze zaken op politiek terrein, en is het 
niet de taak van de L.0.-L.K.P. haat houding hiertegen
over kenbaar te mal.en. 
Anders wordt dit, wanneer de Heer Summer Welles een 
lofzang zingt op de: kwaliteiten van een lid van de Com" 
missie-Generaal, en wel op die van den Heer Schermerhorn. 
,,Het is niet zonder betekenis, dat de overeenkomst hercikt 
i-s op instignatie van den vorigen ministc�-president. St:hcr" 
merhorn. verzetsleider gedurende de Duitse bezetung van 
Nederland. en de Nederlandse verzetsgroepen, die de ove:r
eenkomst krachtig stc1,1,nen ". Punt, Het staat er. He. bl!b 
mijn ogen eens goed uilgewreven, en de tirade nog eens 
overgelezen, maat het staat er, duideH;k. zonder aanleidmg 
tot misverstand. 
De Heer Schermerhorn is gedurende de oorlog de grote 
verzetsleider gewee.st. Dal is no, l. En nummer 2 is, dat 
het verzet achter de z.g. Indonesische po]itiek van den 
Heer Schermerhorn staat, volledig, ja zelfs. dat de over
eenkomst tot stand kwam ,,op instignatie van den min.pre" 
siden t Schermerhorn en...... de. Nederlandse vuzctsgroepen "• 
De Nederlnndse ver::::etsgroepen zjjn dus te beschouwen als 
de drijvende kcacht bij het tot standkomen der basis-over" 
eenkomst. Dit wordt gezegd publiek, ten overstaan van de 
gehele wereld. door een man. die in de Veren. Staten van 
Amerika een hoge positie heeft bekleed, en ongetwijfeld nog 
ved invloed zal hebben. 
Op deze plaats past liet mij, te zwijgen over zijn ode aan 
Dr. van Mook. Maar al• de L.O. en K.P. nog bloed in de 
aderen beeft. dan zal het plicht zijn biet te spreken. Al.ereerst 
voor ons eigen volk, dat voor een deel wellicht dom ge
noeg is, ook dit weer te slikken. Maar het :al ook taak 

·zijn, het buitenland duidelijk te mak.en, dat deze voorstel
ling van zak.en absurd en leugenachtig is. 
Het is een tijd van grote beroering voor ons volk. Wellicht 
kan het geen Ic.waad, indien op dit moment door Uw Sticb" 
ting contad wordt opgenomen met' buitenlandse _b!aden (w.o. 
in de eerste pl;1ats de DaLy Mail) om een juister bt>eld te 
gevtn over het verzet hier in Nederland. Om. als dit gaat, 
e.n de bladen willen dit opnemen ( want o, dat Eng. en 
Amerik, kapitaal!), in het buitenland te doen verstaan. dat 
het overgrote deel van het verzet er niet iilan denkt, den 
Heer Schumerhllrn te· steunen. OE we bij dit ncgaueve moe" 
ten blijven. of dat we ook positief moeten worden, staat te 
Uwer beoordeling. 
En laat de Stichting in binnen- en buitenland duidelijk maken, 
dat het verzet is geboden niet in de eerste plaats door deo 
Heer Schermerhorn, verre van dat, maar door mannen a\a 
Ds. Slomp en Johannes Post. Laat de wensen zien, dat hun 
geestelijke nazaten, die toen de nek niet gebogen hebben, 
er thans niet aan denken het Koninkrijk te verraden, ,door 
het te versnijden, en dat ze er niet aan denken te capitu
leren voor een Japans-fascf:tisch brouwsel van Soekarno, 
waar de .. vcrzctsleader Schermerhorn" toch zo lekker mee 
kon kouten. 
Als de Rc\)ccing de Nederlandse zaak niet naar behoren t.o 
het buitenland wil verdcdige.o., laten we het dan zelf doen. 

Met butelijke groeten. D. D. te V .• 

COMMENTAAR, 

Het geciteerde bericht Yondea wij ook terug in de Volk._ 
lc.rant. Het blijkt overgenomen te zijn uit de New-York 
Herald Tribune. Ook wij zijn van mening, dat deze passage 
van Summcr· Welles rechtgezet moet worden, daar ze een 
verk�erde indruk geeft over de feitelijke .situatie, 
Helaas hebben wij reeds enkele malen protest aan moeten 
tekenen tegen misbruik van vcrzetsrelatits, ten behoeve van 
de propagandtt, rondom den Heer Schermerhorn. Het schijnt. 
dat in zijn omgeving mensen verkeren, die slecht op de 
hoogte zijn van het verzet en bovendien slecht georiè:nteerd 
zijn over de rol v;in den Heer Schermerhorn in dat verzet. 
Vaa de.n Hee.r Schermerhorn zelf verwachten wij deze ver" 
keerde voorlichting natuhfJijk niet. 
Hoewel het citaat van Summer Welles ons dwingt te na.
geren. zijn we geneigd, ons commentaar zakelijk en kort te 
maken, omdat dit soort polemieken over een persoon. tot de 
meest onverkwikkelijke behoren. die wij kenoen. 
In de eerste plaau moet dan opgemerkt worden, dat de Heer 
Schermerhorn geen verzetsleider was in de bezettingstijd, 
Hij kon dat niet helpen, want hij zat gedurende lange tijd 
fn een kamp, Na September 1911 stond hij zijdelings in 
ve1·binding ntet de leiding der illegaliteit en bad hij ook 
bemoeienis met de oprichting der N.A.C. Verder was Je 
Heer Schermerhorn de laatste maandtn van de oorlog all 
adviseur aan de· L.K.P. verbonden. Met name heeft hij 
iicb dat laatste jaar echter bezig gehouden met de oprich" 
ting van de Nederlandse �volksbeweging. Dat was zijn goed 
recht, maar het had niets met het verzet te maken. 
De tweede fout is ernstiger: ze Is de voortzeuiog van 9e 
vanouds bekende pogingen van bepaalde kringen der Hlega
liteit om een tegenstelling te maken tussen de ver:et:!lbe
weging en de z.g. conservatieven. Deze pogingen zijn intus
sen nooit geslaagd, omdat bleek. dat de meerderheid der ver· 
zetters juist behoorde tot die kringen, die men politiek 
(terecht of ten onrechte) conservatief noemt. En nu wordt 
daD ook in dit bericht van Summer Welles. die daarvoor 
naruurlijk op Nederlandse bronnen steunt, de onjuiste schei" 
ding gemaakt tussen de verzetsbeweging, die het accoord 
Schermerhorn voor zou staan, en de conservatieven of reac" 
tfonnairen, die er teg_en zijn: een valse tegenstelling. Afgaan
de op de politieke richting der oud-illegale werkers. kan 
met vrij grote zekerheid worden vastgesteld, dat er veel meer 
oud·illegale werkers tègen, dan vóór het z.g. accoord zijn. 
en dat zjch daartussen een groep zal bevinden, die nog 
aarzelt over zijn standpunt. Maar hoe men deze verhoudtn" 
gen ook mag zien, dit is zeker, dat Summer Welles en zijn 
JnJichtingen!>ronnen met dit bericht politieke koehandel drijven 
met de verzetsbeweging. 
Tot zover ons commentaar. 
Wij vragen ons eens te meer met verbazing af, waaro� 
men d�rgeJijke middet:en van be.slist onjuiste voorlichting ge
bruikt om politieke plannen te verwezenlijken en onze ver
bazing wordt afkeer, wanneer we overwegen, dat men die 
voorlichting ook op het niet te controJercn terrein van de 
buitenlandse .relaties geeft. 

REDACTIE. 



De organisaties Stichting 19-tO-' 45, B.S. en Prins Bernhard Stichting hebben op de 3de December j.l. in samenwerking een Sint Nicolaasfeest aangeboden aan de te Amsterdam wonende vrouwen en kinderen van hen, die als gevolg van hun verzet tegen het nationaal-socialisme nimmer terugkeerden in hun gezin. Een onderneming als deze is altijd een waagstuk en ditmaal bovendien een experiment, want zij was een eersteling en men had generlei ervaring. Maar wie waagt, die wint. Wij hebben de indruk dat dit feest, mogelijk gemaakt mede do_gr de eigenlijk vanzelfsprekende, doch tegelijk hoog te waarderen medewerking van bedrijTCn, particulieren en enkele organisaties, zeer voortreffelijk geslaagd is - één onverieeflijke fout daargelaten. 
"Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weeraan", aldus zette de Politiemuziek omstreekshalf een in - het was evenwel geen stoomboot doch een motorboot die aankwam, en gelukkig niet uit Spanje - en na de officiële ontvangst van den goedheiligen man stroomde de grote zaal van Bellevue snel vol dames, kinderen met vol verwachting kloppend hart en niet minder drukke Pieten. Het geboden programma gaf levendige afwisseling. Sint Nicolaas bleek vergevingsgezind, gard en zak bleven achterwege - ofschoon enige kleine boosdoeners ter verantwoording geroepen werden -, koek in genen dele. Na Sints afscheid een goochelaar met de te verwachten verbluffende capaciteiten, zomede een alleraardigst toneelstuk je, hoofdzakelijk door kinderen gespeeld. En zo tussen de bedrijven door de nodige spijs en drank. Een emotionele beleving, zich in gezelschap te weten van al deze mensen en kinderen, die het dierbaarste moesten afstaan, opdat wij in vrijheid zouden leven. Dàt hadden ze allen gemeen, hoe uiterst verschillend ook hun godsdienstige en poltieke overtuiging, hun leeftijd en maatschappelijke status mochten zijn. Dit te beseffen gaf ons een verheven gevoel, mengsel van dankbaarheid, eerbied, schuld en -\!'erlangen, verlangen naar die eenheid, welke alleen in de strijd tegen een gemeenschappelijken vijand bestaanbaar bleek en waarvan wij in dit gezelschap nog eens als het ware een sterk ontroerend symbool zagen. 
"Dit, dit is nu eigenlijk de bloem van onze natie" hoorden wij iemand fluisteren. "Meneer krijgen we óók iets dat je niet op kan eten?" vroegen ons twee brandschone jonget jes. Inderdaad, ook daarvoor bleek de Sint te hebben gezorgd, want na afloop, toen de cadeaut jes werden uitgereikt, zagen wij een stoet van onder pakjes bedolven kinderen met glanzende ogen langs huppelen, s-0mmige zelfs met een zo juist verworven tandenborstel in de mond .... Het is een grote zeldzaamheid: weer eens in een door liefde, eerbied en trouw1 in het leven geroepen atmospheer te zijn. Het geeft je een eigenaardig gevoel, een soort heimwee. Voor geen geld hadden wij dit feestje willen missen: op geen duidelijker en tegelijk ontroerender wijze .hadden wij aan onze verantwoordelijkheid herinnerd kunnen worden. 

Mr. FLORIS B. BAKELS. ,; 

Inmiddels was ér nog een aanvraag gekomen tot hulp. 
Het bleek, dat anderen, buiten onze plaats, contact hadden gekregen met enkele plaatsgenoten. Veelal was dan 
de pastorie -de plaats, waar men ging informeren. Straks 
bleek, dat anderen op eigen initiatief al aan dit werk 
begonnen waren. Men ontdekte bij huls- en ziekenbezoek 
wel eens vreemde gasten. Zo begon er perspectief in het 
werk te komen en zo groeide het. Groeide het ook weer 
daardoor, dat alles toch niet stil gebleven was. Och, 
misschien waren we daar zelf ook wel mee schuld aan, 
omdat we zelf er nu ook niet bepaald geheimzinnig mee 
deden. We kenden onze vijanden nog niet voldoende. 
Ook ons eigen hpis kon niet verschoond bliJven. Ga nu 
eens bij iedereen aankloppen om hulp en houd eigen 
huis vrij: Dat gaat niet. En bovendien: weiger een·s, als 

Al ale Jaren i, hel doorgegaan ooor een kindje �an tante c.,.,

daar op een gegeven ogenblik een klein knap jodenkindje 
op je ziel gebonden wordt. Zo'n stakkerdje van nog geen 
twee jaar, dat nu al zijn vader en moeder moet missen.
Weiger eens, als een moeder van 4 kinderen man en 
kinderen moet verlaten en zelf geen onderdak heeft. 
Maar zo werd de zaak al ingewikkelder. Thuis mochten 
de kinderen niet weten, wie dat vreemde kindje was. Al 
die jaren is het doorgegaan voor een kind van tante Cor. 
En de aanwezighèid van die andere moeder hebben ze 
het eerste jaar niet geweten. Wel hebben ze soms ver
wonderd gekeken en nieuwsgierige vragen gesteld, maar 
ze hebben toch nooit recht begrepen, waarom die ene 
kamer steeds op slot zat en waarom de timmerman op 
zekere dag op de slaapkamer van vader en moeder zo 
moest zagen en hameren. Ach, wat waren er veel dingen waaraan toen gedacht moest worden. Toen kwam al 

501111 ,tonden .re 01> Je mee,t ongelegen ogen1Ji!1',n •••• eru. 

gauw heel de bonnen-misère; de llte soonsbewij zen. 
En inmiddels groeide de actie al "Q 

ken van ons land kwamen vlucbl'!tt 
stonden ze op de meest ongelegell li 
laat in de avond, of als we juis11�o 
vergadering en dan moest er aell'ds 
worden. Zo waren er meer dan ee�i&n 
niet wisten welke kant we opJllOl A 
adressen waren allang bezet en e 
te vinden. Ook de financiële kant � z te verstekelingen moeste� bijna ge_}n 

, den. Steeds groter werd het maCIJllts 
uit giften en gaven bij elkaar �cl
Langzamerhand begon deze gehel� 
schouders van mijn vrouw te dru1Zlj 
stribueerde de bonkaarten, die \1111ie of op haar boezem onder Duitse re, 
keld werden. 1 
Zij had haar adressen, waar ze g�d 
En zij transporteerde de vluchtelillha naar het andere, als er gevaar dlie. 
Er is van onze vrouwen veel geV'e�, 
een eigen gezin met onderdulker�ge 
gevaar lopen, en dan nog de zot� 
Want langzamerhand zat onze n!ele 
met joden. 
Welk een schrik, als tijding blnnell lil, 
gegrepen was. Dan sidderde deze l1onreld en moesten weer allerlei "rlc 
worden. Welk een spanning, toell de boodschap kwam, dat een gegrePco1 
naam van mijn vrouw niet had n 
dat de politie kwam waarschuW�t 
op het politie-bureau prompt i:niJJJ�tn Zo zat van dag tot dag de onrust In_ 
heeft zich echter de zaak geconso11t
leeggehaald. Toen betrof het h01s 
enkele verschikking. Doch eindellst 
verstoken samenlevinkje nu vrijW �st 
en kon dus ook de zorg daarV'oo 
liep alles tamelijk normaal, al kOll w 
volmaakte rust overgeven. Daar\loO�r 
wachte schokken wel. 
Het financiële probleem werd oP d 
Het steeg zo, dàt het maandelijkS t,l�ig 
onze krachten te boven ging. Docb \ n plaatselijke banken de uitgaven o\161t Ic 
tot rust komen. 
Zo kwam tenslotte het einde in b1 1c 
passen de boodschap tot het 1ae1t9loe, 
hoop, dat we er door zouden kOlli 01 
de bevrijding kwam. Toen de Sll!e 
dorpje reden. Toen we schor we� v
Nooit zullen we die dag vergetell· rw 
zwaaien naar de bevrijders, maa� Ch 
klein Joods vrouwtje uit de mell1�1os 
vrouw toegesneld en kust haat Jll/ll.t 
lijkheid. Ach, welk een leed iS e eJ 
wonderbaar heerlijk is dan ook 11tl l 
heid. 
Toen bleek ons pas goed hoeveel I 
dorp waren schuil geweest in dB kil 
veel, dat zij thans, terwijl er van 11 e 
woonde, een flinke eigen gemeell16 • d 
is mijn grootste vreugde geweest t 
vergaderde tn de zalen van m!Jll 

Welk een dag was dat, toen wil 
de pleëhtige bevrijdingsdienst !11ee 

en de dienstdoende rabbi uit Psalll' 
zal ik den Heere vergeldenr' 
Toen week de benauwde drooJll 
toen "werd onze mond vervuld III 
met gejuich." 
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En nu staan we al weer anderhalf jaar achter deze heu
gelijke datum. Langzaam aan gaat het alles in ons be
zinken. Het wijkt zelfs al uit ons geheugen weg, maar ook 
is er de rijping van het meer bezonnen oordeel. Dan zien 
we zeer duidelijk dit: Wat was ons verzet maar gering. 
De grote massa der Joden is omgekomen. Slechts de en
kelingen hebben we kunnen redden. Nu grieft het ons, 
dat .niet nog veel meer christenen hun hulzen voor dezen 
"ter dood gegrepenen" hebben opengesteld. Ik heb een 
gedicht gelezen, waarin iemand klaagt, dat hij een Joods 
meisje liet gaan - de dood in, en waarin hij zichzelf 
aanklaagt. Had ik het gedicht gehad, ik zou het hier 
laten afdrukken, opdat iedere lezer van deze bladzij
den, die niet gedacht heeft of heeft willen denken aan 
deze grote nood, zichzelf voor God beschuldigde, dat hij 
,.zich onthouden heeft" jegens hen, die "ter doding wan
kelden". Maar ik beschuldig niet mijn medemensen. Ik 
klaag alleen maar mijzelf aan, dat wij niet nog meer 
gedaan hebben en dat we het nog anders gedaan heb, 
ben. Nu wij weten van het verzet van een Bouhöffer en 
van het lijden van een Ds. Schneider uit Dickenschied, 
nu zien wij, dat aan ons verzet het positieve getuigenis 
te veel ontbrak. Wij hadden meer moeten spreken en 
getuigen voor de waarheid en het recht: Openlijk en 
rustig, opdat de leugen niet zo schaamteloos hadde ge· 
heerst. We hadden toch ons leven niet geheel aan God 
gegeven. We deden de sprong en de overgave, doch niet 
koninklijk, niet fier genoeg. 
Daarom te meer kunen we niet anders dan met stille 
dankbaarheid en ontroering denken aan hen, die in deze 
strijd gevallen zijn. Ook uit de kring van onze onmiddel
lijke helpers zijn er, die deze verstolen strijd niet hebben 
overleefd. Er ligt iets ontroerends in, dat zoveel Chris
tenen hun leven gegeven hebben voor de Joden. Beter 
konden zij de dood des Heren niet verkondigen. 
Dat dit de diepere ondergrond was van onze hulp, heb
ben enkelen begrepen. Wij hebben nooit van onze hulp 
een gecamoufleerde propaganda voor· het Christe}ijk ge
loof gemaakt. Ik mag met vrij geweten verklaren, dat ik 
niemand van de geholpen joden over mijn Christelijk 
geloof gesproken heb, dan wanneer zij zelf het nadruk
kelijk vroegen. Doch dan zullen zij het ook kunnen be
grijpen, met welk een ontroering ik later een enkele uit 
hen heb mogen dopen en in een Christelijk huwelijk be
vestigen. Met grote dankbaarheid wil ik hier ook ver
melden degenen, die in deze worsteling zo trouw gehol
pen hebben. Ik zal nooit vergeten de grote geloofsrust, 
waarmee een heel eenvoudige oude vrouw uit mijn wijk 
mij hierin heeft geholpen en gesteund. Zij geniet nu al 
het genadeloon hierboven voor haar zo kinderlijke 
overgegevenheid aan de zaak des Heren. Laten we in haar 
mogen eren al die naamlozen, die in heel ons land mee 
deze goede strijd des geloofs gestreden hebben. Wat zij in 
Zeist deden was slechts een onderdeel van een veel groter 
geheel. Ook dit stuk verzetswerk was vol van zonde en 
behoeft dus Gods genadige vergeving. Toch zijn we 
dankbaar, dat we niet hebben mogen doen. God geve 
dat het nooit, nooit meer nodig zij! Ds. L. 

1 

T oen de EnaelH tanl door hel dorr, reden. 

ÛT IT HEITELAN 

Dat was me een feest in Leeuwarden! Sinterklaas en Zwarte Piet 
hadden de kinderen van de gevallen leden van de Friese K.P, niet 
vergeten; o heden nee! Ze waren allemaal uitgenodigd in De 
Nieuwe Doelen, samen met hun vriend jes en vriendinnetjes, wier 
vaders in militaii:e dienst zijn. De moeders mochten ook meekomen. 
Vanzelfsprekend. Er waren nog hele kleine dreumessen bij. Om 
twee uur begon het feest. 
Piet Kramer heette iedereen welkom en Truus las een brief van 
Sinterklaas voor. De goed heilig' man had het erg druk en kon 
pas om 4 uur komen, maar hij had al een grabbelmand vooruit ge
stuurd. 
Het wachten op den Sint viel niet lang. De kinderen zongen en 
de moeders moesten zingen en de beide aanwezige opa's hicldell 
een wedstrijd in het leegdrinken van een zuigfles. 0, wat had
den de kleinen een pret! En daar had je St. Nicolaas en Zwarte 
Piet. Ze werden met gejuich ontvangen. Alle kinderen gaven Z.E. 
een hand en kregen een goedl5;eurend knik je of. . . . een verma
ning. Ja, Sinterklaas wist alles. 
En mooie geschenk jes dat ze kregen! De cadeaut jes voor de moe
ders waren trouwens ook niet voor de poes. 
't Was al zes uur toen Sinterklaas en Zwarte Piet weer vertrok
ken. Door de goede zorgen van enkele autobezitters konden alle 
gasten uit de hele provincie en zelfs daarbuiten per auto worden 
gehaald en weer worden thuis gebracht. 
Als iedereen zo goed zorgde voor onze vriendinnen en onze kleine 
vriend jes en vriendinnet jes als Sinterklaas, dan ..... . 

TINY. 

Monument 
voor de 
graven der 
gevallen 
friezen 
� 

,,Een waardig, eerlijk en karaktervol gedenkteken, dat een histori
sche taak heeft te vervullen". Zo noemde architect D. Witteveen
het grafmonument, dat thans in één der zalen van het Fries Mu
seum is opgericht. 

• Het is een ontwerp van den Amsterdamsen architect luit. Duintjer,
die dit ontwerp inzond voor de door de Vereniging Friesland 1940
-1945 uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerpen van een
waardig gedenkteken voor de graven van de gevallenen uit het
verzet.
Het bekroonde ontwerp werd ingezonden onder het motto: ,,En· dt:
toortsen branden op de terpen". De steen heeft de vorm van een
toorts en is uitgevoerd in harde stoepsteen. In de scherpe kop, die
de vlam symboliseert, is een leeuw uitgehouwen. Op de smalle,
vierkante, naar boven enigszins toelopende zuil staat in fijne sier
lijke letters de spreuk:
"Fallen yn é striid tsjin imr jocht en slavernij, dat wij yn frcde foar 
r jocht en frijdom weitsje" (,,Gevallen in de strijd tegen onrecht 
en slavernij, opdat wij in vrede waken voor recht en vrijheid.") 
Bij de zuil behoort een kleine, liggende steen, waarop de naam, 
geboorte- en overlijdensdatum en eventuele toevoegingen kunnen 
worden uitgehouwen naar wens van de nabestaanden. 
De heer D. Witteveen, voorz. van de commissie Oorlogsgedenk
teken 1940-'45 rei.§te de prijzen uit aan de winnaars van de prijs
vragen: voor het monument aan den len prijswinnaar: architect 
Duint jer, 2e prijs: de heer Posthuma (inzending onder motto 
,,Read-Wyt-Blau 1940-1945", 3e prijs: de heer Wegener Slee11-
wijk, A'dam (motto "Pier"). Een eervolle vermelding verwierf Je 
inzending onder motto "Monere".

De prijswinnaars in de afdeling grafschriften-prijsvraag w.1r<.'n: 
1. J. A. de Vries van Balk; 2. G. Grepma Vll;n Joure; 3. P. Kalma
te Groningen en W. P. Altena te Makkum.

TINY. 
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VERRAAD 

____ uan 911tune 

In ons blad van vorige week konden wij om:e 
lezers in het kort vertellen van het verraad, ge
pleegd door Bert Brune en Puck Klostermann. 
Wij zijn thans in staat nadere bijzonderheJrn te 
publiceren over verschillende verraadzaken, wel
ke thans voldoende vast staan. 
Engelbertus Bernardus Brune werd 28 Nov. 1901 
te Amsterdam geboren. Gertrudcs Antoinette i\fa
ria Klostermann, wer'd 22 Jan. 1907 eveneens te 
Amsterdam geboren. Zij werden 13 Juni van dit 
jaar gearresteerd. 
Brune was een van de topfiguren der illegaliteit 
met zeer vele l.!nd·clijke contacten. Hij werkte on
der 13 illegale namen en meesterlijke camouflage 
en vermommingen. 
Naar aanlei<ling van het onderzoek tegen Bnme 
en Puck kon door de Almelose recherche de ware 
identiteit van den beruchten provocateur Willy 
Kramer, die ook landelijk opereerde, worden 
vastgesteld. Deze Kramer werkte samen met de 
z.g. Schotso Dame Maschkow Menso, die zich
Son ja noemde. Willy Kramer is. zoals uit het 01t
derzoek is gebleken, in 1943 geëlimineerd, terwi.11 
Maschkow' Mcnso door de Almelose recherche is 
opgespoord en ingesloten. Hierover volgen nog 
nadere bijzonderheden. 
Volgens zijn verklaring, afgelegd voor de Alme
lose recherche, is het meerdere malen voorgeko
men, dat hij foto's kreeg van zeer vooraaustaande 
illegale werkers. Met deze foto's ging Brune dan 
naar de S.O. en liet er afdrukken van maken. Zo
dra zulks geschied was, gaf hij de foto's door en 
kon er een persoonsbewijs gemaakt worden. 

• Engelse piloten
In de tijd, dat Brune nog in Scheveningen vast 
zat, voerden Brune en Puck onderhandelingen met 
de S.O., over zijn vrijlating en verdere arbeid voor 
de S.O. 
Puck sprak. met Brune over twee piloten, die zij 
moest transporteren. Brune drong er bij Puck op 
aan, deze piloten maar aan de S.O. over te ge
ven, om deze toch vooral "gunstig" jegens hem 
te stemmen. 
Puck ontvangt rle piloten in Zwolle en neemt ze 
per trein mee naar Amersfoort. Op het station al
daar, geeft ze beide piloten over aan een van 
haar S.O. contacten uit Den Haag, Even buiten 
Den Haag wordt de wagen door de Strei f endienst 
van de S.O. aangehouden. Korte tijd later slui
ten de gevangenispoorten van Scheveningen zich 
achter de gearresteerde vliegers. 

• De" overval op de P.B.S.
Brune en Puck bewoonden samen met nog twee 
illegale werkers een kamer in Amsterdam. Daar 
vonden, bij afwezigheid van de twee andere ille
gal-e werkers, besprekingen plaats met de S.D.-ers 
Sasse en Blattgerten. Hier was het, dat de P.B.S., 
N.Z. Voorburgwal 74 te Amsterdam, aan de Duit
sers in handen werd gespeeld. De SD ging op 
13 Juni 1944 's morgens vroeg naar de N.Z. Voor
burgwal 74 en arresteerde daar den heer N. v. 
Vught, die zijn huis beschikbaar had gesteld voor 
de P.B.S. De niets kwaads vermoedende bezoekers 
van de P.B.S. liepen alzo allen in de val. De SD 
was door Brune op de hoogte gebracht, dat !lok 
dames de P.B.S. bezochten en hadden voor fouil
lering hun typiste meegebracht. Van de op 13 
Juni 1944 gearresteerden, werden op 4 Sept. 19-14 
te Vught gefusilleerd: Lex. Aug. van Wilgenburg 
uit Laren, als leider van de P.13.S.; M. Wester
beek uit Den Haag, als toplid van rle Lb; Joh. 
Hessels uit Laren, als prov. leider LO van Nrd.
Holland; Nol v. Vught, wegens het beschikbaar 
stellen van zijn woning. 
Doordat een van de gearrei.teerden een br_iefje bij

zich had, waarop een afspraak stond met Sjaak 
v. d. Horst, op het station te Zwolle, op 14 Juni
I 944, spoedde de S.O. zich op de bepaalde dag
en uur naar Zwolle en arresteerde daar het top
lid van de LO S jaak.\'.. d. Horst uit Kampen. Ook
hij viel 4 Sept. '44 in Vught voor het vuurpeloton.
Op 14 Juni 1944 deed de SD naar aanleiding van
de P.B.S.-overval een inval in het huis van Al
bert Schlosser te Blaricum. Deze Schlosser had
aan een garagehouder opdracht gegeven Toontje
Richel (een van de gearresteerden) naar Amster
dam te brengen. Toont je Riebel en de chauffeur
werden beiden gearresteerd.
De S.O. ging nu naar den opdrachtgever om rleze
te arresteren. Schlosser zag kans om weg te ko
men.
Vosje van Trouw (Henk Velthuis), die alhier ook
aanwezig was. werd gearresteerd. Hierbij deed hij
nog een ontvluchtingspoging, waarbij hij door een
schot in de rug dodelijk gewond raakte en korte'
tijd hierna overleed. ' 
Tijdens de overval ten huize van Schlosser werrl.
ook Cis Nagel gearresteerd, die juist een bezoek
wilde brengen aan Schlosser.

/ 

• _ Verraad van
Koen Roosendaal

In het voorjaar 1944 had de KP-er Koen Roosen
daal tezamen met andere KP-ers in Purmerend 
den heer Peek, die gearresteerd was, bevrijd. Bij 
een schietpartij, die hierbij ontstond, keeg Koen 
een schot in één zijner benen. Desondanks wist hij 
weg te komen en werd ergens in de Midden 
Beemster verpleegd. 
Hij had reeds lange tijd contact met Brune en 
had zelfs nog pogingen in het werk gesteld 1Jm 
Brune uit de gevangenis in Scheveningen te kra
ken. Na de vriJ1ating van Brune (Mei 1944) ·zocht 
Brune opnieuw contact met Koen. Brune drong 
op een bespreking aan, welke plaats vond op 4 
Juli 1944 in Heck's Lunchroom te Amsterdam op_ 
het Rcmbrandtsplein. 
Brune was bij deze bespreking niet aanwezig, 
doch wel zijn medewerkster Puck. 
Puck maakte daarop een afgesproken teken m�t 
haar zakdoek, zodat de SD wist, wie Koen was. 
Bij het verlaten va"n Heek, werd Koen door de 
Haagse SD (medewerkers van Brune) gevolgd. 
Op straat werd Koep door de Haagse, SD aan
gewezen aan de Amsterdamse SD, die ter plaat,e 
stond te wachten. In een der zijstraten werd Kot:n 
die gewapend was, gearresteerd en meegenomen 
naar de Dienststelle der SD te Amsterdam. 
Brune heeft aan de Almelose recherche bekend, 
dat hij, om veilig met de SD door te kunn.:n 
werken, Koen opzettelijk heeft uitgeleverd. Ook 
in deze zaak ging het initiatief van Brune mt. 
Na de mislukte overval op de Wctering)chans 
werd Koen 16 Juni 1944 gefusilleerd en is later 
op het Eregrafhof te Bloemendaal begraven. 

• Mislukte arrestatie Jelt
Na dolle Dinsdag ging de SD-Den Haag, waar
mee Brune samenwerkte, evaçueren naar Zeist. 
De SD nam zijn intrek in Huize "Pasadena". 
Brune zocht aldaar de SD op. Hij werd van de 
trein gehaald door den SD-man Savenije. 
Brune, vergezeld van Puck, begaf zich naar de 
Dienststelle en zag onderweg Jelt (den lande
lijkcn KP-leider) met zijn echtgenote per'7-ijwiel 
passeren. 
Brune, die Jelt va-;{ gezicht kende, ,zei hierop te
gen Savcnije: ,,Daár is Jelt van de L.O." 
Hierop liepen zij verder naar de Dicnststelle. 
Brune en Puck bleven daar, terwijl Savenije de 
gehele SD alarmeerde. 
Jelt had die dag een bespreking met een koerier-

/ 

sterf p een caféterras en liep daarna even met haar 
op, terwijl zijn vrouw op het terras bleef wach
ten. '"foen Jelt weg was, bemerkte zijn vrouw, dat 
er verschillende SDers rondom het terras zwicr
ven. Bij zijn terugkomst voegde zij J dt toe: 
,.Maak dat je weg komt." 
J elt, met �ijn bekende tegcnwoordigheirl van 
geest, gaf haar de hand en zei: ,,Tot straks", 
en ging weg. De S.O. in de veronderstelling. dat 
Jelt niets merkte volgde hem iets sneller en hoopte 
hem aldus in te halm. Op een hoek gekom�n, 
even uit het gezicht van de S.O. zette hij het op 
een lopen en wist via schuttingen, muren en tui
nen weg te komen. 
Zijn vrouw verwisselde intussen van mantel met 
de andere dame en ging weg. Even later werd 
zij io een woning te Zeist gearresteerd. waarna 
zij werd overgebracht naar de gevangenis te 
Utrecht. 
Na een verblijf van 17 dagen werd zij door een 
Nederlands politieman uit de gevangenis gehaalJ. 

Wat we NIET 
' CJ-etic;eten mo.gen "' 

Wij ontvingen een brief van een verpleegster, dit! 
veel in de gezinnen van onze gevallen verLcts
vrienden komt. Het valt haar op. dat deze ge
zinnen zo uitermate weinig geestelijke en m0rele 
steun ontvangen. In 't bijzonder wijst ze cr op, 
dat geestelijken en ouderlingen, als ze dc.:ze gezm· 
nen bezoeken, zo zelden de juiste toon weten te 
treffen. 
Wij moeten er natuurlijk voor oppassen in deze 
zaken niet te generaliseren, maar we zijn met deze 
verpleegster toch van mening, dat bij bijna iedrr
een van de v.m. verzetsmensen, een ontstellend 
gebrek is aan besef van de werkelijke morele 
nood, waarin deze gezinnen verkeren en dat ook 
bij geestelijken en ouderlingen lang niet altijd een 
juist begrip is voor het offer, dat deze gezinnen 
brachten voor ons vaderland. 
Men kan daar lang of kort over praten, maar het 
komt in feite slechts hierop neer, dat wij allc<'a 
nog iets voor die gezinnen kunnen zijn, wanneer wij 
in ons hart met de moeilijkheden ervan meekven 
en ons daardoor verplaatsen in hun omstandig.
heden. Dan zal een geestdijke het juiste woord 
kunnen treffen, dan zal een ourl verzetsvriend b,·
hoefte hebben, regelmatig eens bij zo'n gezin aan 
te gaan. 
Als het nog zo met ons gesteld is, dan kunnen we 
ook die deftige woorden "geestelijke en morde 
steun" overslaan, want dit meeleven met die o-e
troffen gezinnen is niet zo deftig en breedsprakig. 
Dat betekent eens een kop koffie gaan drinken 
en dan is het daarbij nog niet eens nodig, dat er 

veel gezegd wordt. Dat betekent eens een keer 
wachten uit de kerk en meelopen of thuis iemand 
uitnodigen. Dat brtekent een kleine attentie be
wijzen met Sinterklaas of op een ver jaardag, tn 
liefst ook eens een keer zonder reden. 
Het is misschien niet kies hier steeds op te wijzen. 
Het moest toch vanzelfsprekend zijn, dat dit ge
beurde en gelukkig zijn er ook nog mensen. die 
bij het lezen hiervan hun ogen zullen uitwrijven 
en zich zullen afvragen, waarom andere mensen 
hier nog op gewezen moelen worden. Maar wij 
kunnen niet nalaten, hierop nog eens terug te ko
men, omdat we weten, dat de mensen zo gauw 
vergeten en van nature zo op hun gemak gcstdd 
zijn. Die moeten van tijd tot tijd wakker geschud 
worden. 
Nog één uitweg voor de luiheid moeten we af
snijden. Namelijk de bewering, dat de Stichting 
hiervoor zorgt. Dat is ook weer zo'n begrip. De 
Stichting is niet als formule te gebruiken. De 
Stichting, dat bent U zelf. En zo komt deze vraag 
langs een omweg toch weer bij U ter�cht. En als 
U nog geen medewerker van de Stichting bent, 
wel, dan wordt het toch hoog tijJ, dat U zich 
over deze Stichtingszaak bezorgd gaat maken. Dan 
wordt het hoog tijd, dat U iets gaat doen, werkelijk 
met Uw hart, niet in het superieure gevoel, dat U 
iets gaat geven, maar in het dankbare besef, dat 
U iets mag vergoeden, aan hen, die veel meer ge
geven hebben. H. v. R. 
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Hendrik van Brenk 

Geb. 4 JVov. 1915 fe Jutphaas, 

gefusilleerd 17 Dec. 1944 te Wormerveer. 

Hij was koerier van wijlen Öcn Heer 
van Breukelen (v.m. Gt>w. C,Jr.in.dndant 
Gewest 8) en een trouwe medewerker 
van wijlen Henk Knipschilrl. 
Op de avond van de 7e Decemb�r 1944 
bereikte ons het bericht, c!;it Henk ge
arresteerd was door de Lrnciwachters 
te Maarssen. Dit bericht vervulde ons 

met droeve
. 
gedachten, doch ook blijde, wanneer wij dachten aan de 

trouw van Hc.-,k, den vrieud van alle KP-ers te Maarssen. 
Schrik om het lrvt>n van Henk en dat van vele anderen, sloeg rms 
om het hart. Door zijn vele, intensieve werk in het verzet tegen de 
Duitsers, wist Henk zeer veel en zeker op de avond van zijn arresta
tie had hij waardevolle gegevens bij zich voor het verzetswerk in de 
Vechtstreek. 
Doch de eerste uiting van zijn kameraden was er één van vertrouwen, 
en dit vertrouwtn in Henk is niet beschaamd geworden. 
Henk was een KP-er van het goede soort.· Zijn devies "Trouw tot in 
de dood" betekende voor vele KP-ers: behoud van het leven. 
Als trouw man en vader wist hij zijn gezin geborgen in de Handen 
van zijn God. 
Hij stierf de heldendood voor God, Koningin en Vaderland. 

ENIGE VRIENDEN. 

Dirk Jan van Rijswijk 

(Zwart) 

Op de eerste Maart 1945 kreeg de or
ganisatie te Vdsen een gevodigl! klap 
te incasseren. Er werden op die dag na
melijk vijf illegale werkers, alsm..:de C'Cll 
jodinnetje, dal bij van RijswiJk ondèr
gcdoken was, gearresteerd. 
Het blcrk de SD-sadisten van ,.Neder
landse Nationaliteit" aldra, dat zij "een • 

goede slag'' hadden 
te beschouwen. 

geslagen en dat Dirk als de hoofdpersoon was 

Reeds de volgende morgen vroeg, werden allen naar de beruchte Vve
teringschans overgebracht. 
Dirk was geen "Septemberklant", doch had een lange en mooie ille
gale-staat-van-dienst; aanstonds na de capitulatie in 1940 vocht hij 
op het ondergrondse front door, niet uit waaghalzerij, doch uit over
tuiging, eerst zelfstandig, later in L.O.- en V.L.-verband. 
Wanneer wij ,�el eens over de gevaren, die het werk met zich bracht, 
spraken, bleek het, dat hij die niet onderschatte, doch zich die steeds 
voor ogen stel de. 
Ik hoor het h,m nog zeggrn: ,,Is het niet vpor ons, dan voor onze 
kinderen" en dan doelde hij op de vrijheid, welke ons volk - naar
zijn vaste overtuiging,- zou herkrijgen. 

' 

Het is inderdaad niet voor hem. doch voor zijn kinderen geweest. 
Op de Se Maart werd hij met tientallen anderen lafhartig verm,iord 
door het vuurpeleton. 
Zijn dappere vrouw bleef met zes kinderen, waarvan de oudste bijna 
JO jaar en de jongste ruim 3 maanden was - zonder enig teken ten 
afscheid, achter. 
Zijn rotsva�te' geloof in een betere toekomst heeft zijn naaste mede
werkers bezield, het werk voor de wederopbouw van ons Vaderbnd 
en een betere maatschappij, in zijn geest voort te zetten. 
Dirk heeft zijn leven geofferd op het altaar des Vaderlands, hij is 
heengegaan naar een beter Vaderland; God riep zijn dienstknecht op 
tot heerliJkheid. 
Moge aeze zekerheid zijn vrouw en allen, die hem lief en dierbaar 
waren, troosten en hen Je kracht schenken, dit smartelijk verlies te 
dragen. 

,,FREEK". 

Johánnes Jac. van Kesteren 

(de Bruin) 

Gebore11 29-6-1914 fe Schoo11hoven 

Hans was een der eerste LO-ers en 
KP-ers uit Voorburg-Leidschendam, t'O 
tevens één der eerste medc:wcrkers van 
Bertus (L. Valstar), den bekec.ckn 
L.K.P. -organisator.
Eigenlijk was Hans een .Jnopvalknd fi
guur, stil en eenvoudig. wiens grootste
deugd wel volmaakte zwij��aJmheid
was, gepaard met grote mot:d en vast geloof als geestelijke onder
grond.
Zonder ophef, heeft hij zich vele malen gegeven en ingezet voor hd
LKP-werk. Hij verrichtte als zodanig zeer belangrijke diensten in
Leidschendam, Voorburg, Den Haag en Rijswijk.
In Maart 1944 werd Hans achtervolgd door de SD. in verband met
een overval te Delft. Hij wist echter te ontkomen, met achterlating
van huis en zaak. Nu begon het zwerversleven met vrouw en vier
kinderen, totdat hem eindelijk, onder de naam De Bruin, een huis
werd, toegewezen op de Deunenlaan 43 te Rijswijk.
Van hieruit zette h,j zijn werk voort, totdat hij 12 December 1944
ongelukkigerwijs werd gearresteerd in Rijswijk en overgebracht naar
Scheveningen, waar men in zijn cel de woorden "Niet klagen, maar
dragen" gegraveerd ziet.

' 

Op 7 Maart 1945 werd hij op transport gesteld naar Amersfoort en
op 14 Maart 1945 op transport naar Sandbostel.
l Mei 1945 werd hij bevrijd door de geallieerden, doch aan uitputting
is hij overleden de 27e Mei 1945, des namiddags om 8 uur.
Hij bracht het hoogste offer voor zijn land; zijn vrouw met vier jonge
kinderen liet hij achter. Vlij, die hem van zeer nabij hebben gekt:nd,
weten, wat dit gezin voor hem beeft betekend. Hij gaf zich volkom::n
aan het werk, hoewel zijn gezin hem zeer lief was.
De Heere sterke zijn vrouw en zijn vier, lieve kinderen.
Ons blijve zijn leven en sterven tot voorbeeld, om trouw te zijn in het
dienen van God en den naaste.

Wilhelmus Rooyackers 

(Wim) 

Geboren 1 3 Maart 1918, 

gefusilleerd 5 Se?f, 1 ;}44· 

D. 

We hadden nog altijd gehoopt, dat Wim 
tot ons zou terugkeren. Alles was toch 
nog mogelijk. Totdat medio October een 
bericht kwam, dat alle hoop de bodem 
msloeg. Wim is gefusilleerd op 5 Sept. 
1944 te Vught. Een jong leven werd 
hier door de Nazi-terreur afgesneden. 
God alleen weet, wat bij heel l moeten 
lijden. Maar dit weten wij allen en zullen dit ook nooit vergeten: Hij 
is gestorven als een held. 
Wat sloeg ons allen de schrik om het hart, toen we vernamen, dat 
hij door de SD gearresteerd was. Wat moesten we doen? Onderdui
ken of afwachten? We besloten tot het laatste. We kenden bem toch. 
Hij zou niemand verraden. Hij zou niet spreken. Door zijn zwijgzaam
heid konden wij rustig blijven doorwerken. 
We misten hem wel in onze gelederen. Hij was tot alles bereid om 
het den gehaten indringer zo moeilijk mogelijk te maken. Hij had 
alles over voor Koningin en Vaderland. Een. kraak op een Distributie
kantoor, een aanslag op een gebaat iemand. Altijd stond hij klaar, 
dag en nacht en niets was hem te veel. Waren er Franse krijgsgevan
genen uit Duitsland ontvlucht, in hem vonden ze een toegewijden 
verzorger en gids op weg naar hun vaderland. 
Hoeveel geallieerde piloten hebben hun leven niet aan hem te dan
ken! De onderscheidingen, die door de regeringen van de Ver. Sta-

� ten van Amerika en van Engeland aa·n hem werden toegekend, als 
dank en waardering voor het belangrijke werk, dat hij in deze· ver
richt heeft, zijn er wel het beste bewijs voor. 
Jammer is het, dat hij deze onderscheidingen zelf niet meer heeft mo
gen zien. 
Ook illegale lectuur, zoals "Ons Volk", ,,Het Parool" werden door 
hem op grote schaal verspreid, om de geest van verzet bij het Neder
landse volk levendig te houden. 
Door de hulpvaardigheid aan anderen heeft hij het grootste offer 
gebracht, dat een mens brengen kan: zijn leven. 
In dankbare hulde en piëteitvol herdenken, blijven aller gedachten 
en gebeden in deze dagen altijd bij hem. 
Moge zijn offer niet tev.ergeefs zijn geweest. 

H.R. D. 

1 

1 



De gucb.iedeais der Compagnie, (Dao) 

April 19451 Een spanning, die ons al dagen had vast
gellouden e.a die de norm.ale gang van :aken in het leven 
der onderdrukten had beklemd, Tiel af. De verbonden legers 
Il.er Geallieerdea. of, om het precies te zeggen, de Cana
dezea waren er! En dit betekende: .. Bevrijding"! Bevrijding 
voor die stedea en dorpen. waar de Canadezen wàre.n bin
nen- en doorgetrokken. Op die plaatsen ontstond bij velen, 
towel jongue.n als oudecen. dle de knechting door den be
i:etter hadden ondergaan. de drang om öök iets te doen, 
mede te helpen om de oTerige landgenoten, die nog onder 
Duitse druk leefden. tezamen met de zonen van ont:e bond.
ge.noten te helpen vrijmaken. Maar de grote vraag was: ,.Hoe 

en op welke wijze?" Ee:n•groot deel van deze vrije Nederlan
dus wist toen nog niet, dat reeds vóór de bevrijding organisa.
Ues 'bezig waren. om. zo gauw de tijd daar was. door mid
del der vrije pers en andere publicatiemiddelen, strijders 
op te roepen en daarmede compagnieën Stoottroepen te vor
men. Werkplannen en organisatie.,chema's lagen te wach
ten en daardoor kon reeds in de eerste krant in het be
vrijde gebied de volgenae oproep geplaatst worden: 

"Oud-illegale werkers, die z.ich wensen aan te melden 
bij de N .B.S. ( Nederlandse Binnenlandse Strijdkrach
ten) Afd. Stoottroepen dienen zich te vervoegen bij de 
Plantsoenschool, ingang Boteringesingel te Groningen.'' 

Dit bericht werd gepubliceerd op 23 April 1945, maar de 
vorming van de Stoottroepen was reeds begonnen op Zon
dag 15 April. Groningen wu toen nog niet heelemaal be
vrijd, in een enkel stadsdeel werd nog gevochten, de laat
ste tegenstand werd des Maandagsmorgens gebroken. 
De aanmelding was. na de mededeling in de ipers, verras
send groot. Uit alle delen van de prov. kwamen hohder
den opzetten: op zo'n grote toeloop was niet gerekend. De 
testingscommissie Icon de stroom niet verwerker\ en velen 
hebben 3 of 1: dagen moeten wachten, alvorens zij aan de 
beurt waren om voor deze commissie te verschijnen. Was 
het dan zo ver gekomen, dan moest afdoende aangetoond 
kunnen worden. dat men inderdaad illegaal gewerkt had. 
ondergedoken had gezeten en een verklariDg hebben uit de 
plaats van inwoning, dat men als betrouwbaar Nederlander 
aangeschreven stond. Het spreekt vanzelf, dat velen. die de 
nodige bewijzen niet konden alnvoeren, te.ruggezonden wer
den, 
Wie. aangenomen was kreeg eea. briefje en moest zich mel.
de11 bij den dokter. Ook hier werd menigeen ongeschikt 
ve.rklaard. maar wie. de keuring goed had doorstaan. moest 
gelijk. blijven. Reeds na 11 dagen war� er 3 compagnieën 
ge.-ormd. waarvan onze comp. op 19 April tot stand geko
men was en genoemd werd "1 e Camp. Stoottroepen. dis-
trict Groningen". Commandant was J. Boltjes. 
Tot i Mei bleven we in de Plantsoenschool. Over ons ver
blijf aldaar zullen in het volgend artikel enige dingen aan 
de vergetelheid worden 'ontrukt. 

HOE IK BIJ DB COMPAGNIB KWAM. (Slot). (S.) 

Toen vroeg de dokter: .. Voel J• nog niets bijzonders?" 
"Neen dokter". antwoordde ik, .. Dan nog maar eens goed 
met de tomaat wdjven''. zei de dokter tegen den assistent. 
die. op een ruwe manier mijn gezicht onder handen nam; 
mijn vel trok hij bijna er van af. Toen bij uitgewreven was 
en mijn hoofd duizelde. vroeg de dokter weer: .. Voel je al 
wat7" .. Ja dokter, mijn hoofd gloeit". Ach kerel, dat be
doel ik niet. voel je dan helemaal niet dat Je bed ...... wordt?" 
Een ogenblik. een klein ogenblik maar. kwam het in mij op 
te gaan ve1:hten. Maar toen ik die dansende en Juichende 
troep om me zag staan, aanvaardde ik de grap. Het bleek. 
dat deze hele comedic in elkaar gezet was. Het was ,:eeds 
begonnen op het comp. bureau. Vandaar had men een tele
foontje naar de wacht van de school doorgegeven, dat er 
een "n.leuwe" in aantocht was. De officier. die OR me toe 
was komen lopen. was geen offider, die gewonde was niet 
gewond en die over zijn keel klaagde, had geen keelpijn. 
maar deze gevallen moesten de indruk vestigen. dat indcr.
daad de dokter 'bezig was, want ook de dokter was geen 
dokter. 
Mij werd medegedeeld, dat ik nog een week "groentijd" 
door moest ,naken, om in. de gemeenschap te worden opge
nomen. En toen de?.e groentijd voorbij was. kon ik zeggen, 
bij een toffe comp. te.recht gekomen te zijn. 
Later heb ik enthousiast mee gedaan aan dergelijke "Voor
keurfngen" en het heeft me telkens verwonderd, hoe ge
smeerd de deuwelîngen er in vlogen. En wie enige twij(t:l 
ge.had zou hebben of deze keuring wel echt was, werd deze 
twijfel absoluut weggenomen door de zelfverzekerdheid, waar
mee de ,,doktec'' o.ptrad, met een zeldzaam effen gezicht 
de "keuring" leidde en voor zo'n gelegenheid in de witte 
kleding van den kok was getooid. 

HET CARRIBRPELBTON. (C. C.) 

Ik z:at voor enige dagen weer tussen het "oude koor" 
bij de afscheidsavond van enkelen hunner. die weer terug 
gingen naar de burgermaatschappij. 
Ik hoorde weer het eerste geratel van deze strijdrossen 
in het kamp te Eelde en ik zag de zwarte, bestoven nikk.er
koppen wee..r voor me. gespannen, vol argwaan voor den 
nieuwen baa.s. 
Ik Zllg de. baret weer rondgaan bij mijn jongens en terug

komen vol sigaretten. omdat de nieuw aangekomenen. door 
huu. zwerven, reeds 14 dagen zonder zaten. En toen wist ilt 
het. we z.oude.n het samen vinden, 
Zo is het gebleven. ze wa.ren onmiddellijk opgenomen in 
mijn troep die zo exclusief heette, omdat het werkelijk "soJ ... 
daten" waren en die konden we op kilometers afst.tnd van 
.. ouwe sok.ken" onderscheiden, 
Het Carriërpeleton "onze carriërs", zo was het en wan
neer er nu ook van jullie vertrekken. weet ik. dat jullie als 
burger deel uit zult maken van. onze soldatengemeenschap 
onder het oude "Hou en Trou" devies. 
\Ve waren trots op onze "huzaren", we zullen het blijven. 

De reünie is voorlopig vastgesteld op Zaterdag 22 Febr. 'i?. In 
een apart schrijven. dat nog deze maand of anders il\, elk 
geval begin Januari aan de leden zal worden toegezonden, 
zuHen nog nadere gegevens over deze dag volgen. 
Gelieve adresveraodecioge.n steeds tijdig op te geve.n. met 
vermelding van het oude adres. Voorts bij alle correspoc.
dt:ntie postzegel vooc antwoord insluiten! 

WIE KAN 

INUCETINGEN VERSCEAFFEN? ', 
·."71#

. 

771 A. J. Bosgra, geboren 21 
Mei '20 te A' dam, woon
de Borgerstr. 49 II, Am
sterdam, gearresteerd en 
in Amersfoort terecht ge
komen op 14 Juli 1944, 
kampn. 2645. Op 11-10-
' 44 op transport naar 
Neuengamme bij Ham
burg, volgens onderzoek 
komt hij niet voor op de 
dodenlijst. Bovenstaande 
volgens inl. van het Rode 
Kruis op 5 Jan. 1946 en 
het M.G. te Amersfoort 
op 27 Dec. 1945. 

7 72 Herm,anus Reinten, Op
perwachtmeester, gemeen
tepolitie Amersfoort, 19 
Aug. 1943 als illegaal 
werker gearr. Naar Sche
veningen. Cel 502 tot 11 
Mei 1944. Daarna naar 
Venlo tot 17 Sept. 1944. 
Vervolgens via Oraniën
burg naar Neuengamme, 
aldaar vermoedelijk over
leden. Inlichtingen om
trent zijn verblijf in de 
verschillende kampen. 

I 

. . . ... er in ons land vele comité's bestaan, wel
ke zich ten doel stellen, herdenkingstekenen op 
te richten voor onze gevallenen ..... . 

, ..... een dergelijk comité te Badhoevedorp voor 
de geldsa.nering een belangrijk bedrag daartoe 
inzamelde ..... . 

...... de goedkeuring van alle bevoegde instan
ties verkregen werd. 

...... de beeldhouwer Geurt Brinkgreve reeds 
vrij ver gevorderd is met de uitvoering der plan-
nen ... .. . 

. . . . . . het tot nu toe, ondanks alle daartoe aange
wende pogingen, niet gelukt is, de geblokkeerde 
gelden voor dit doel vrij te maken . ..... ? 

• 

...... het ie kwartaal al haast verstreken is, 

...... het dus boog tijd wordt voor de kwitantie, 
. ..... deze dan ook binnenkort door de: Posterijen. wotdt aangeboden, 
...... wij verwachten dat U het bedrag ad. f 1.65 of bij eerste 

.aanbieding zult voldoen 1 

A D VERTENTIES 

( familie-advertenties prjs f 0.10 per m.m.) 

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de te
boorte van ons zoont je en broert je 

GERRIT. 
Musselkanaal, 22 November 1946. 

K. J. SMIT (Oom Jan) 
BE P SMIT-v. TOL 
LOEKIE en ELLA. 

Op Vrijdag 20 December a.s. om 12 uur zullen wij 
D.V. trouwen in ·het Hilversumse Raadhuis. 
Ds. F. Slomp, Geref. Pred. te Hoorn zal ons Huwe
lijk bevestigen in een dienst om 12.30 'uur in de Noor
derkerk, Joh. Geradtsweg. 

JAC. HEUVINGH 
L. BOVERHUIS
(Wed. H. A. van Wilgenburg).

Hilversum, 5 December 1946. 
Koekkoekstraat 3. 
Lorentzweg 128 (toek. adres). 
Gelegenheid voor gelukwensen 111 de Consistorie na 
afloop van de dienst. 

KOOS GROENEVELD 
en 

TRUIDA HAGEMAN 
(Koos e� Truida v. d. Reportagedienst L.K.P.) 

geven kenms ".,:tn hun voorgenomen Huwelijk, waar
van de KerkehJke Voltrekking zal plaats vinden op 
18 December a.s. om l uur, in de Maranathakerk aan 
de Hillevliet. 
Zij stellen er prijs op oude vrienden na de dienst in 
de consistoriekamer te ontmoeten. 
Rotterdam, December 1946. 
Gordelweg 170. 
Rose Spoorstraat 21. 
Toek. adres: Gordelweg 170. 
1921 19�6 
De 7e December D.V. hopen 

JAN PENNING (Oom Kees) 
en 

JOHANNA MOOR (Tante Anna) 
hun 25- jarige echtvereniging te herdenken. 
Dat onze God hen nog vele jaren moge sparen 1s de 
wens van alle vrienden en familie. 
's-Gravenhage, Antheunisstraat 63. Oom KOR. 

(Personeel gevraagd en aang,b�den pr. f 0.10 p. m.m.) 
Gemeente Bodegraven. 
Ten kantore van den Gemeente-Ontvanger/Adm. <Ier 
Bedrijven wordt gevraagd een 

Klerk Je klasse. 
J�arwedde f 15�5-f 1900 (3 een j. verb.) en overbrug
gmgstoelage. D1pl. boekhouden f 62.50. Practische er
varing in de financiële administratie strekt tot aan
beveling. Sollicitaties op zegel aan den Burgemeester. 

(Ruil- en Zakenadvertenties. Prijs f 0.45 p,r m.m.) 

Te koop ievraagd: 
A

!l
tieke Meubelen, Klokken, Kisten, Tegels, Koper- en 

Tmwerk enz. 
Kunst�.andel "Oud Holland", Antiquiteiten. Eig. J.
van D1Jk, Rotterdam, Tel. 26466, Claes de Vrie!el. 80a . 

Drversen 

Attentie! 
Oud illegale werkers in het District Westland! ! 

Vrijdag 13 December 1946 treedt te Naaldwijk voor 
U op "CLARA", met het onderwerp: 

7 December 1942-7 December 1946. 
Aanvang 7.30 uur. Zaal Torenburg, Markt. 
Komt allen!! 

* 
Geef "De Zwerver" aan een Yan Uw kennissen ter inzage en laat hem.(haar) 
onderstaande bon ingevuld zenden aan de administratie van "De Zwerver". 
Prins Hendrlkkade 152 le Etage, Amsterdam. 

Naam: 
________________ , .. _________ .. _ .. ___ .. _________________ _

Adres: 
Plaats: ------·--·----- ·--------.... ___ _ 

Provincie: ----·-------·-·----.. ·--·------------�

Ingang abonnement: ---·---
Abonnementsgeld wordt per giro/postwissel/of bij aanbieding van een po11t
kwitantie betaald 
Gironummer .109588 t.n.Y. LO.-UP-StlchUng. 
(Doorhalen wat niet verlangd wordt). 

Nieuwe abonnementen kunnen op elke willekeurige datum Ingaan. voor zover de nummers voorradig zijn, ook met terug 
werkende kracht, doch alleen aan het eind van een kalenderkwartaal Tervallen. / 
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25 December 1946 • 

AAN. ONDERDUIKERS * LANDELIJKE KNOKPLOEGEN

CKind, komt Gij ditmaal in ons hart 
Om alle duisternis en smart 

En alle zonde en plagen 
Op eenmaal te verjagen? 

Ach, Heer, wij zijn zoo boos gezind. 
Wij hebben 't kwaad alleen bemind, 

En Uwe ster wil schijnen 

Alleenlijk voor de reinen. 

Bedek onze oogen voor een wijl 

En dan- doorlicht ze met Uw bed, 
En 't hart, dat Uw geboden 
Belacbt, ai,. wil het dooden. 

'Wie weet, �ijn nare donkerheid 
Wordt glanzend licht als Gij er scbrett. 

Want Gij komt zonder vreezen, 
'.Daar. waar geen menscb wil wezen. 

0, Kind, dat glimlacht zacht en teer, 
Wij zien Uw ster, wij zien U weer. 
O Jezus wil ons booren: 

Wordt nu in óns herboren. 

WILLBM DB M�RODB 
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N1EUWJAARSLIED 

zegt vaarwel aan· 't oucle jaar, 

Want 't is in Cbristus nieuw en waar. 

De strenge Mozes derft zijn klaarheid, 
" Hier schijnt genade en enlde waarheiJ. 

't Is nu de dag der zaligbeid, 

D;e God zijn volk heeft toegeze.id. 

't Jaar der verlossing is gelrnmen. 

F eesteert en juicht nu Christen vromen. 

Men pred.ik en bazuin alom 

Het troo.çtrijk Evaugelium; 

Der zonden duistren zielenkerk.e11 

Is overweldig,l van ee11 Sterker. 

Des herten oren opensluit 

En gaat liet rijk des duivels uit. 
Trek. uit, die lust te zijn ontbond�n, 

Den ro.k des vle�s en 't juk der zouden. 

Want ziet in Christus geldt gewis 

Noch voorl1uid noch be!lnijdenis; 

Maar een vernicu wd gemoed waarachtig, 

En sterk geloof, door liefde krachtig. 

Besnijd dan 't vlees niet, maar uw hart 

En een verborgen J ode werd. 

Den geest kiest voor de dode letter, 

En leeft I10e langs l1oe onbe.tmetter. 

Hie�·toe Gods Zoon, nu opgewekt, 

Een l1eilig levend voorbee_ld strekt . 

. Hierom heeft Christus vroeg geleden, 

En is op d' achtsten dag besneden. 

VONDEL 

· '



11)ij · op ijeusf mis 1948 
"WIJ

" 
- het klinkt wat aanmatigend. Het lijkt 

zoveel op mensen met de borst vooruit, over
tuigd van eigen volmaaktheid, gelijk de farizieër 
daar vooraan in de tempel. Ook suggereert hef 
een heel speciale groep - een kaste - streng 
afgescheiden van de rest. En aàt, terwijl we al 
in de bezettingstijd bij herhaling gewaarschuwd 
hebben: zoiets nooit! Geen afscheiding of op 
een platform! Dus zeker niet bij de kribbe met 
het Goddelijk Kind, waar heel de mensheid d
kaar als bij uitzondering ontmoet - herders èn 
koningen. 
En toch blijft het "WIJ". Zelfs "WIJ rond de 
kribbe". 
Daar is een reden voor. Dat is heus niet alleen, 
omdat het bloed nu eenmaal kruipt, waar het 
niet gaan kan. En heus ook niet, omdat de nood 
en de ontgoocheling ons, tegen onze eigen wil ia, 
toch in een hoek heeft tezamen gedrukt. Zelfs 
niet uit een soort latent schuldgevoel tegenover 
de achtergeblevenen, dat wc nu goed willen ma
ken, daar ze zich anders op Kerstmis al te een
zaam en al te verdrietig zouden voelen . 
Ik zal niet ontkennen, dat al die overweginien 
van invloed zullen zijn. 
De gang der dingen grijpt nu eenmaal in op ons 
leven. In de vreqnde zoeken landgenoten elkaar, 
en zijn we dikwijls niet als in de vreemde? -
Het zal U wel gaan als mij: . sprekend over het 
naaste verleden hoor je als het ware de echo van 
je eigen stem, welke op al die anderen terug
kaatst als op een muur. De muur van niet begrij
pen. De mel"lsen verstaan je niet. Er schijnt wel 
een onoverbrugbare afstand tussen óns denken 
en spreken over de voorbije jaren en het gedane 
werk te liggen en hun denk.en en spreken. Dik
wijls geen afstand van onwil, maar veeleer van 
onvermogen, waarvoor de brug nog moet wor
den gebouwd. 
Dat alles brengt ontgoocheling en doet pijn. Mis
schien nog niet zo erg voor ons, die bleven en 
thans weer werken in eigen omgeving, als wel 
voor hen en haar, die niet enkel bleven doch bo
vendien over-bleven. En de pijn vraagt om ver
zachting. De balsem van begrip onder gelijkge
zinden. 
k zei U dat reeds: zo iets werkt mee. Maar het 

is niet de eigenlijke reden, waarom we elkaar 
treffen bij de kribbe. De diepste reden laat zich 
in een paar woorden zeggen. Misschien klinkt het 
wel erg eenvoudig; voor sommigen zelfs té een
voudig. Laten zij dan op het Kerstfeest bedenken, 
dat God door zijn menswording zelf aantoonde, 
dat de grote dingen van het leven nu eenmaal 
eenvoudig liggen. Daarom is ook de diepste reden 
waarom wij elkaar in de veilige bescherming van 
dat "WIJ" rond de kribbe aantreffen, geen an
dere dan deze: .,omdat het niet anders kan!"
De kerstdagen zijn dagen van overweging. Van 
heilige dingen, van menselijke dingen. Van Gods 
grootheid en Zijn ingrijpen in het wereldgebeu
ren, maar ook van onze onopvallende gang door 
de tijden. We hebben immers ieder onze eigen 
geschiedenis en op avonden als Kerstavond gaan 
onze gedachten de weg zo licht terug: naar Kerst
mis '44 met die honger _! naat '43 met die grote 
arrestatie - naar '42 de laatste oorlogskerstmis 
thuis. In die tijd, vroeger of later (het is immers 
uw eigen geschiedenis) ligt het begin. En U 
denkt aan het "waarom". 
Gaat niet te veel redeneren. Ik weet best, dat 
er heel wat is in te brengen tegen de godsdiensti
ge motieven van ons verzet. Ik weet best, dat we 
Yan een verzetskarakter en -aanleg kunnen spre
ken. Sommigen wilden heel graag, maar deug
den niet voor het werk. Ze misten de natuurlij
ke eigenschappen. Ik weet best en geef graag toe, 
dat er zeer persoonlijke motieven waren, welke 
U er in dreven: een vriend of een jongen van U, 
die gepakt werd, of een persoonlijke belediging. 
Maar voelt ge op Kerstavond dan niet, dat niet 
uw vriend, niet uw kind, niet die persoonlijke · 
grief, niet uw aanleg dé ondergrond zijn geweest? 
Misschien waren al die omstandigheden de laat
ste stoot, de aanleiding - maar eer, stoot draagt 
nooit zo'n reactie, zo'n doorz$!tten en volhouden 
tot het laatste toe. De serene rust van dit heilige 
uur zal U juist doen inzien, dat uw verzet van 
toen gegrond lag in dat mysterie-volle Kerstuur 
Yan ruim negentien honderd jaar geleden. 
Het uur, waarin de eeuwen als seconden hebben 
rondgedraaid. 
Het uur van Bethlehem, waarii:i Gods grenze
loze Goedheid voor ons bevattelijk werd neer
gelegd als een hulpeloos Kind in de kribbe. 
Het uur van de wereld - en eeuwenomvattende 
- van de nn weergaloos vindingrijke Goddelijke 

Liefde getuigende· weldaad van de Ter lossing, 
- toen God uit de hemd naar de aarde daalde, 
om van de aarde een hemel te maken, 
- toen Hij het Rijk van liefde opofferde voor 
een wereld vol haat, om de hatende wereld weer 
de lief de te leren, 
- toen de God van Almacht en Ma jesteit mens
werd, om ons mensen tot Godskinderen te roepen,
- toen Hij. Die zetelt in het grondeloze Licht 
zich verborg onder een menselijke natuur, opdat
wij, die ronddoolden in de duisternis, het Eeuwi
ge licht zouden kunnen aanschouwen. 
Daar, in die kribbe ligt onze verklaring.
Om het Kind in de kribbe - hebben we ons ver
zet,
om het Kind in de kribbe - hebben we de risi
co's aangedurfd,
om het Kind in de ·kribbe - hebben we vrouw 
en kinderen kunnen verlaten,
om het Kind in de kribbe - zijn we tot naam
lozen en zwervers geworden, 
om het Kind in de kribbe - werden we tot buit 
voor de jachthonden, 
om het Kind in de kribbe - is er geleden,
om het Kind in de kribbe - werden we getrapt
en gefolterd, 
om het Kind in de kribbe - werden we verne
derd en gegriefd tot in het diepst van onze w:I, 
om het Kind in de kribbe - hebben onze kinde
ren gezwegen en zijn onze vrouwen moedig ge
weest,
om het Kind in de kribbe - heeft ons bloed en 
de tranen der onzen steeds nieuwe krachten ge
roepen,
om het Kind in de kribbe - hebben we alles
verduurd,
om het Kind in de kribbe - zijn we de dood 
niet ontweken, 
om het Kind in de kribbe - hebben we afüs 

gegeven. 
Als ge dat overweegt, dan komt alles goe: te 
staan. Ons werk - onze opoffering - onze ma
teriël� verliezen en achteruitgang - onze dier
bare doden - de pijn en de smaad van het con
centratiekamp - de angst voor het verhoor en 
nog zo oneindig veel meer. Moet ik ook dat nog 
opnoemen?
Moet ik nu met een hernieuwde pijn de goedheid 
van uw Kerstavond verscheuren?
Of vraagt dat Goddelijk Kind in de koude wer
kelijkheid van Zijn ontber1ng er juist om, dat 
we de dingen moedig onder de ogen zien, omdat 
Hij ·de verklaring heeft voor alles? 
Leest en herhaalt dat eens heel rustig voor U 
zelf: v o o r a 11 e s ! 
Ook voor onze tegenwoordige ontgoocheling, mis
kenning, verdachtmaking, laster. Ook voor ons
blijvende verdriet en de nooit aflatende zorg: wat
er nu van de kinderen moet komen. Ook. voor dat
pijnlijke sarcasme, gehuld in de verraderlijke man
tel van meevoelen en meeleven: .,het was zo'n
idealist, die zich met alle geweld wilde offeren"
of "het is natuurlijk prachtig, wat hij deed, maar
nu heeft hij haar met de kinderen alleen achter
gelaten".
Geen van ons, die niet op zijn tijd onder deze
"waardering" der mensen heen moet. Geen van
ons," die dan ook niet zonder pijn zal zijn. En
voor. hoevelen zal hier het begin liggen van het
allerergste: die opkruipende twijfel. Twijfel aan 
tich zelf - twijfel aan de anderen - twijfel aan 
het werk. 
Ma<1r nu is het Kerstmis,' de dag, waarop God 
zich neerboog naar de mensen. 
De1 nacht; waarin de waarheid van· ons geloof 
tastbaar werd in de kribbe.
Moeten "wij" dan niet gaan staan rond die krib
be? .Heel dicht bij. Niet als èen kaste - niet ah 
mensen met de borst vooruit - maar als men
sen;;· die ook na dit alles en door dit alles nog 
vooruit moeten, die nog een levensweg hébben, 
welke zo onnoemlijk zwaar en moeilijk kan zijn. 
Een� kregen we - laat het' dan zijn onbewust tn 
ongeweten· - vanuit die kribbe de kracht om te 
gaan, ook nu ligt daar voor ons de kracht om 
ongebroken," .misschien ouder en wijzer - als ik 
het ·noemen mag: meer levensrijp - maar even 
moedig en eerlijk� te staan te midden van een
zo mogelijk nog dwazere wereld. Dwaas en ge
vaarlijk tevens, omdat nu het kwaad, dat ons van
alle kanten bedreigd, niet zo gemakkelijk meer
te onderkennen valt, als toen het zich concreet 
samenvatte in de persoon va.n den bezetter.
Maar het dreigt!
En zonder iets of iemands eerlijke bedoeling te
willen kwetsen, moeten we er toch van overtuigd 
,ijn, dat we dit nieuwe gevaar niet alleen kunnen

bestrijden me.t resoluties of moties. Ook niet door 
ons in een zuiver menselijk verbond hecht aan 
één te sluiten, dat ons mogelijk meer voldoet om 
de vele bekende gezichten dan de resultaten, wel
ke wij eens verwachtten en nog wachtende zijn. 
Ook niet door onbesuisde daden als op die laat
ste Sint Nicolaasa vond, waarmee w,: vermeend 
onrecht pogen te berechten. 
Dit a-Jles kan helpen, maar de kracht, waarin we 
alles venpogen ook nu, ligt elders, omdat het ge
vaar zelf elders begint. Daar, in die kribbe. Daar 
bij Hem, Die kwam tot val en opstanding van 
velen. Wiens komst de scherpe afbakening werd 
tussen het goed en het kwaad. Wiens persoon 
de spil werd, waarom twee werelden draaiden: 
vóór Hem of tegen Hem. 
Daarom is er voor ons geen andere keus. Ook in 
1946 moeten wij om de kribbe gaan staan. Naast 
de herders met hun kinderlijk eenvoudig hart, 
omdat wij ook zo hulpeloos en beangst zijn, te
midden van al die ingewikkelde wereldproblemen. 
Naast de koningen met hun grote verantwoord.:
lijkheid, omdat ook wij begaan zijn met het lot 
van ons volk. 
Komt dus allen mee naar die kribbe. 
Gij, mijn jonge vrienden en vriendinnen, met wie 
ik werken mocht. Voor velen van jullie was ik 
als de oudere, en groot was dikwijls het verschil 
in obs beider denken. Maar zouden we vandaag 
weer niet samen gaan? Hier in de kribbe hebl>:n 
we toch een trefpunt? Voor ons beiden wer�i Hij 
Kind, opdat wij - verschillenden - beiden zou
den kunnen begrijpen, dat we niet alleen staan 
in het leven, maar dat er een God is, Die ?.ich 
voor ons interesseert. 
Gij - mannen en vrouwen - voor wie ik zo'n 
stille, maar diepe bewondering heb gekregen, om
dat ge uw "werk" zo vanzelfsprekend dee,i, rn 
die in een achteloos gesproken woord of een 
simpele daad - gedragen door uw rotsvaste ge

loofsovertuiging - mij zo dikwijls weer de stoot 
hebt gegeven, welke nodig was om verder te gaan. 
Zullen wij elkaar ook dit jaar weer treffen bij 
dit Kind, Dat kwam om ons te maken tot men
sen, tot mannen van durf, ondanks eigen klein
heid, tot vrouwen met een onuitputtelijke moed, 
ondanks uw lief de en angst. 
Gij, die het zwaar hebt, onnoemlijk zwaar, om
dat ·er geen licht meer is op uw weg. Geen uit
komt en geen toekomst. Daar, boven Bethlehem, 
is het Licht der wereld verschenen, dat zelfs 
in de diepste duisternis ons voor iedere misstap 
en onheil behoedt. Komt er bij staan - voor één 
keer maar en ge zult zien - ge zult weten en 
ge zult het weer aan kunnen. Gij hoort nog bij 
ons. 
Gij, die eens naast ons stond en nu zo ver weg 
zijt, omdat de mensen van Indië U nodig hebben. 
We vergeten jullie niet. Vandaag zal het een 
zware dag voor jullie zijn. Immers die gedachte 
aan thuis! Maar komt er dan bij . .,Wij" zijn hier 
allemaal. Bethlehem is aan geen plaats gebonden 
en het Kind weet raad voor iedereen en in alles. 
Gij allen, komt en laten we samen staan rond de 
kribbe. 
Terwijl ik schrijvend U naar Bethlehem mag 
roepen, ligt .hier de kerstplaat voor me, welke 

"Henny van Doorneveld zo fijn en vooral zo diep 
en innig doorvoeld voor ons tekende. Zij heeft 
het begrepen en ons willen zeggen op haar ma
nier. 
Het Kind in de kribbe met Zijn dierbare Moeder 
Maria en Zijn bezorgde Vader Sint Joseph - en 
daarvoor "WIJ", de Yelen en de verschillenden, 
ieder met onze eigen noden, en van alle. kanten 
gekomen. In onze nood zien "WIJ" allen op 
naar het Kind, van Wien Sint Petrus eens zou 
getuigen: ,,Tot Wien zouden _we anders gaan .. ?_"
En ziet, terwijl onze ogèn dit Wonder aller tIJ• 
den aanschouwen, maken uit het donker der ach
tergrond de gestalten zich los . van hen - o��e 
vrienden, onze dierbaren, - die de goede stnJd 
hebben gestreden en nu vanuit hun hemel van ge
luk neerdalen, omstraald met een lichtende glans, 
opdat "WIJ" allen - zij, die gingen en wij, ��e 
bleven - op Kerstmis 1946 verenigd zouden ZIJD 
rond dit Kind, van Wien de psalmen juichend 
getuigen: 

Sterke God - Vorst des Vredes 
Koning van Glorie - Vader van de 
komende eeuwen - Emmanuel 
God met ons. 

Ook nu! 
VICTOR. 



Klaar maken voor het wandelen. Het 
was weer elf uur 's morgens. We zouden 
weer tien minu·en in de morgenlucht 
mogen om de lucht in onze longen, die 
in de kleine cel ingeademd en niet al 
te vers meer was, te verfrissen. S'.eeds 
weer ging dat in dezelfde eentonige 
volgorde onder dezelfde ruwe comman
do's: Kübel opnemen; Linker rij afmar
cheren. Dat niemand achterom kijkt." .. 
Sjok .. sjok .. daar gaat de rij, de een 
na den ander. De meesten van hen Duit
se beroepsmisdadigers, daartussen een 
enkele communist en ook mijn persoon. 
Het is de 24s'.e December. Een groot heim
wee naar Holland, naar het ouderhuis, 
heeft mij sinds enkele dagen bevangen. 
's Avonds op m'n harde ma.ras moet ik 
op mijn lippen bij en, om niet eens flink 
uit te huilen. En ik wil niet huilen, omdat 
ik niet week mag zijn. 
Hoe zou het er in Nederland uit zien, 
onder welke oms:andigheden zouden ze 
thuis leven? Met wat voor gevoelens zou 
Holland Kers feest vieren dit jaar? Zou
den maar enkelen zo voelen als ik, en 
zou de rest in een troosteloze gela'.en
heid naar het groene boompje s.aren, 
waar het licht aan ontbreekt? Of zouden 
er velen zijn, die dit jaar he: licht van 
het Kerstfoest door de fakkel van het 
verzet zullen doen uits:ralen .... ? 
Maar wat gaat het me aan� !k zie geen 
lich:. Al het licht wordt door de vier 
twee meter dikke muren opgevangen. 
Voor mij is alles even duister. Alleen 
's nachts, als ik naar het kleine stukje 
lucht kijk met een sterrebeeld, dan voel 
ik mezelf opgenomen tussen deze. Dan 
voel ik me ver bóven m'n karig rant
soen brood, boven het zware inspannen
de werk en he: ge reiter van de SS. Uren 
kan ik liggen kijken naar deze natuur
wonderen. Dit is mijn Kerstboom. Hier is 
het enige licht, dat ik vinden kan. Maar 
dan komt weer de morgen met bittere 
koffie-surrogaat en een nieïg stukje 
brood en verstoort weer al mijn illusies. 
En zuchtend begin ik maar weer, om geen 
risico van kostaftrek te lopen. Totdat 
het wandelen komt, iedere dag he'.zelf
de: Kübel opnemen, linker rij afmar
cheren. 
Op de benauwde binnenplaats, bedekt 
met gruis, omgeven door hoge muren 
met ge,raliede ramen lopen we 10 mi· 
nu:en In het rond. Als de Pruisische 
hoofdwachtmeester er is, laa� hij ons 
excerseren 

Wii treden naar buiten. Commando's 
worden gegeven. Langzaam op onze 
houten klompen gaat het de ijzeren trap
pen af. Beneden worden de Kübels op 
een rij gezet, waar de calfactors ze 
leeg maken. Wij treden aan in 2 rijen 
en de "Pruis" commandeert weer: .,Links 
\lml eine Reihel.... die Augen links! 
Vandaag is hij in een buitengewoon 
slecht humeur. Waarschijnlijk moet hij 
morgen op de feestdag dienst doen en 
lucht nu zijn woede, zoals gewoonlijk, 
op de gevangenen. We lopen in één rij 
en zes passen voor den Pruis moeten 
de ogen naar hem gericht worden, de 
handen op de broeksnaad zijn en de 
benen in de paradepas. Zes passen voor-

bij hem weer gewone pas. Ik loop als 
gewoonlijk met mijn hoofd op de borst 
gezonken, ook omda: me de kracht ont
breekt het hoog te dragen. De fierheid 
is er uit. Plotseling zie ik, niet ver van 
het pad waarop wij lopen, een klein takje 
lijsterbes liggen. Hoe het er komt weel 
ik niet, ik vraag het me ook niet af. Eén 
ding is zeker, ik moet en zal het hebben. 
Dat zal mijn Kerstboom zijn. Maar hoe 
het op te pakken zonder dat de Pruis 
hel ziet, want dal kost me wat als hij 
het merkt. Twee, driemaal lopen we nog 
voorbij; mijn ogen zijn s.eeds op het 
groene takje gericht, doodsbenauwd dat 
een ander het zal bemerken en oprapen, 
m'n kans afwachtend. Het zal het eerste 
s'ukje natuur in 2 jaar zijn. 
Daar is dan plotseling het goede ogen
blik. 
Eén van de gevangenen krijgt een pak 
slaag, omdat hij zijn handen nie: aan 
de broeksnaad legde. Vlug duik ik, de 
anderen kijken verschrikt, maar reeds 
ben ik weer in de rij, het takje lijster-
bes in mijn zak. Ik voel me opeens veel 
rijker en lichter, nu ik weer eens wat 
P.a uurlijks in mijn cel zal hebben. Maar 
het is nog niet zover. De Pruis krijgt op
eens weer een van zijn "goede" inval
len, s·e1t de gevangenen in een rij op 
en gaat de zakken na zoeken naar ver
boden . waar. En natuurlijk sta ik als 
tweede en zie geen kans meer "het takje
te verstoppen. Daar s'.aat hij al voor
me, met zijn brede valse grijns. Mijn
handen gaan hulpeloos in de hoog· e,
zoals voorschrift is. Hij begint ook nog
met de rechterzak, waar het takje inzit; 
daar heeft hij het al in zijn handen en 
kijkt me vragend uitdagend aan, terwijl 
hij het voor mijn neus houdt. Hij vertrapt 
het voor mijn voe:en en ik krijg links en 
re_chts een ha:f dozijn oorvijgen. ,Dat is

mijn Kerstgeschenk. Ik kan wel huilen 
van woede: ,.Ik zal jullie helpen, je ;egen 
de regels te verzetten" en de volgende 
is aan de beurt. Ik kijk naar het takje, 
één bes .is vertrapt, het takje geknakt, 
maar ik ben vas:besloten, het weer op 

, te rapen. Als de Pruis bij één van de 
-1aats.en is, zie Ik mijn kans schoon en

het takje verdwijnt weer In mijn zak. 
Snapt hij me weer, dan slaat hij me half 
dood. Weer worden de kübels opgenomen 
en langzaam gaat het weer naar boven. 
Als de Pruis de deur sluit, neem ik de 
voorgeschreven houding aan en hij 
grijnst mij nog eens tevreden toe, dat 
hij me weer heeft kunnen slaan. Wie het 
laatst lacht, lacht het best. Als ik zeker 
weet, dat hij van de afdeling Is gegaan,
haal ik het takje uit mijn zak, reinig 
het van zand en maak .het weer Iris 
groen, met een nat lapje. In dit lapje
gewikkeld leg Ik het in de verste hoek 
onder mijn bed. 
Mijn wangen branden nog van de sla
gen van den Pruis, maar ik ben tevre
den. Morgen op Kerstmisavond zal ik
ondanks den Pruis mijn Kerstboom heb
ben. MEN CO.

Aan het einde van elk jaar, vieren we Kerst
mis. Kort daarop is het jaar voorbij. In dio 

I 

week, zo tussen Kerst en Nieuwjaar, zijn we 
zo licht geneigd, onze gedach.en achter
waarts te wenden. 
En dan trekken vele beelden aan ons oog 
voorbij. 
Tragiek en blijdschap. 
Honger en verzadiging. 
Gevangenschap · en vrijheid. 
Onderdrukking en verlossing. 

Dan denk.en we aan he: bruut geweld en aan 
ons verzet. 
Aan dat verzet, dat niet in stromen bloed ge
smoord kon worden. 
We denken aan hen .... uit ons midden ... , 
die het hoogs.e offer brach.en. Het offer van 
hun leven. 
En dan realiseren we ons, dat op ons, die 
achterbleve:;:i de plicht rust hun werk voort 
te zetten. 

.Dat eist bezinning. Velen van hen hebben hun 
le, en gegeven, omdat ze de vrijheid van God 
g·ekregen, wilden verdedigen, of wel, omdat 
zij Chris.us' gebod van naastenliefde, aan die 
verdrukt en vervolgd werden, wilden gehoor
zamen. 
En we we:en, dat zij de kracht daartoe, niet 
bij zichzelf zoch'.en. Blader Uw oude Mede
delingenbladen en "Zwervers" eens door. 
Elk b,ad geLuigt ervan, dat zij, wier dood wij 
herdenken, hun krac9hi zoch.en bij de Bron 
van alle leven. 
Bij Hem., die als Kind in Bethlehem ons geboren 
werd. 
!J1e ons· de Vrede bracht, die alle verstand te 
boven gaat. En, Die ons leerde bidden. Bidden 
om kracht, als aardse krach,en falen. 
Dat bidden is moeilijk. 
Want wat leerde Christus ons biddeni 
Dat midden in de felle strijd tegen het onrecht, 
wanneer alles verloren lijkt, en slechts brute 
macht schijnt te zegevieren, wij bidden moe· 
ten voor onze vijanden. Zoals Hij bad: 
.,Vader, vergeef het hun" .... , toen Hij bloe
dend aan het Kruis hing. 
Dat wil dus zeggen: bidden voor d gelaars
den, die ons trapten, bidden voor de landver
raders, die in onze s:raten omgingen, voor de 
zonen van dat Herrenvolk, die de bes'.en uit 
ons volk vermoordden. 
Bidden ook voor hen, die straks, voor het 
vuurpeleton, hun gerechte straf moeten onder
gaan, of in kampen hun schuld moeten boe
ten. 
Dat is moeilijk. 
Maar bid dan, dat de gro:e Schuldvergever, 
hen hun zware schuld vergeven wil. 
Dan pas kunnen wij bidden, 
"Vergeef ons onze schulden, Heer, gelijk ook 
wij vergeven, die ons schuldig zijn." 
Zó kunnen, zó mogen, zó moeten wij het werk 
voortzetten, van hen, die hun hartebloed ga
ven in de strijd, die ook onze strijd was. Dan 
kunnen we, als echte K.P.-ers, blij"i.ren strijden 
me: open vizier tegen onrecht, waar en hoe 
hij zich ook voordoet 
Dqn kunnen we de liefde van Christus blijve1:1 
betrachten, zoals we dat in de L.O. gedaa11 
hebben. 
[)an kunnen we, ook in 't jaar, dat1 voor ons 
ligt .met alle kracht medewerken aan de op
bouw van ons Vaderland, en mede onze schou
ders zet:en, onder de taak, waarvan onze 
geëerbiedigde Koningin sprak in éen HareJ 
Kerstboodschappen. 

Medewerken, zonodig medestrijden voori 
,.Het winnen van de Vrede." 

"ADRIAAN" L.K.F 



,,G URREHUS" 
Veertig kilometer ten Noorden van Kopenhagen, 
in een prachtige omgeving van meren en bossen, 
ligt "Gurrehus", het buitenverblijf van Prins 
Georg van Griekenland, dat door hem ter be
schikking werd gesteld van het Deense Rode 
Kruis. Sinds September 1946 is aan de Stichting 
1940-1945 door het Nederlandse Rode Kruis de 
gelegenheid gegeven om telkens omstreeks 10 her
stellenden voor twee maanden naar . dit ideale 
oord te zenden. 
Het initiatief tot het oprichten van een interna
tionaal herstellingsoord voor oud-illegale werkers 
en andere mannen tussen 25 en 35 jaar, die op 
enigerlei wijze ook door de oorlog hebben gele
den, werd genomen door den President van het 
Deense Rode Kruis, Kommand0rkapte jn Kai 
Hammerich. Uitgekozen worden diegenen, die, 
hoewel lichamelijk gezond, geestelijk onevénwich- ' 
tig zijn gebleven en van wie kan worden ver
wacht, dat zij hun evenwicht zullen hervinden 
door een verblijf van betrekkelijk korte duur. 
Voor hen is "Gurrchus" thans ingericht. 
In dit gebouw vindt men op de begane grond 
twee eetzalen, een conversatiezaal met piano en 
radio, een leeszaal met bibliotheek, een billard
zaal, het kantoor van den leider en de dokterska
mer. Verder, evenals op de eerste en tweede ver
dieping slaapkamers, die minimaal één en maxi
maal zes bedden bevatten. 
De leiding van "Gurrehus" is toevertrouwd aan 
den Heer C. W. Andersen, die voordien leider is 
geweest van een tèhuis voor Deense Oud-Illegale 
Strijders. Aan hem zijn toegevoegd een psychiater 
met enige verpleegsters, een werkmeester voor de 
arbeidstherapie, die reeds zijn sporen heeft ver
diend in de bekende werkelozenkampen van het 
Deense Ministerie van Arbdd, een tuinman, enz. 
Het verblijf van elke groep is beraamd op twee 
maanden. Onmiddellijk na aankomst in "Gurre
hus" vormt de psychiater zich door een gesprek 
met elk hunner een voorlopig beelg van zijn gees
telijke toestand. Tijdens ht:t verblijf gaat hij door 
waarneming en persoonlijk contact na of er voor
uitgang is te constateren en zo neen, waarom niet. 
Ook lichamelijk staan de gasten onder controle, 
zo worden zij onder meer onderzocht op T.B.C. 
In de tuin is ren lighal gebouwd, terwijl er tevens 
gelegenheid is tot bestraling md kwartslampen. 
Sinds de opening op l September 1946 herbergde
,,Gurrehus" in zijn 70 bedden Noren, Belgen,
Fransen, Engelsen, Nederlanders en natuurlijk ook 
Denen. 
Het streven van de leiding is bij uitstek hierop 
gericht, dat de gasten na hun verblijf in "Gurre
hus" hun plaats in de maatschappij kunnen her
nemen. Om deze opzet te verwezenlijken heeft 
men dus de betrokkenen overgebracht naar een 
volkomen nieuwe omgeving en onttrokken aan de 
voor hen zo zware druk van de dagelijkse zorgen 
en ergernissen, vaak veroorzaakt door hun geeste
lijke onevel)wichtigheid. In deze nieuwe omge
ving verschaft men hun inzicht in het dagelijlçs 
leven van de Denen, hun cultuur, geschiedenis en 
levenshouding. Ongemerkt krijgen zij bovendien 
een inzicht in de nationale "kenmerken" van de 
hier vertegenwoordigde landen. In combinatie 
hiermede wordt arbeidstherapie in de werkplaat
sen en de tuin van "Gurrehus" op ruime schaal 
toegepast, zo is er een timmermanswerkplaats, een 
rijwielherstelplaats, een schoenmakerij, enz. aan-

wezig. Op instigatie van de dagelijkse leiding 
wordt door ieder land een nationale avond ge
organiseerd, waarvoor ieder persoonlijk in onder
linge samenwerking met zijn landgenoten het zijne 
kan bijdragen. Op deze wijze wordt aan de an
dere landen een beter inzicht en begrip gegeven 
in de nationale waarden van het land, dat 4-: 
avond organiseert, terwijl de vertegenwoordigers 
van dit land op de juiste wijze worden geprikkeld 
zich te bezinnen op deze waarden. Dit alles be
vordert het overwinnen van minderwaardigheids
gevoelens. Het is haast onnodig te vermelden, dat 
de dagelijkse leiding in het kader van het boven
staande streeft naar een internationale bevolking 
van de slaapkamers en indeling van de tafels ge
durende de maaltijden. Verder organiseert de lei
ding filmvoorstellingen, lezingen, concerten en 
excur�ies op verschillend gebied. 
De gasten genieten verschillende faciliteiten: zo 
ontvangen zij 10 Deense Kr. zakgeld en 25 ciga
retten per week, terwijl de Woensdagavond uit
gangsavond is. De dagindeling is als volgt: 

/. ,,Gurrehus'', hel internationale herstellingsoord voor 
oud-illegale Werkers. 

2. De tuin van "Gurrehus' 

3. De iimmermans-Werkplaat. 

7 uur opstaan, bed opmaken, enz. 
8 uur ontbijten. 
9-11.30 arbeidstherapie (vrijwillig).
12 uur diner.
13-14 uur rust (verplicht).
14.30.:_ 17 uur sport, wandelen of werken.
18 uur souper.
21 uur thee.
22 uur naar bed (Zaterdags 23 uur).
Op Zondagen 8 uur opstaan, 9 uur ontbijten, ove
rige maaltijden als op de werkdagen.
Het verdient de aandacht, dat de financiedng
van "Gurrehus" geheel' voor rekening komt van
het Deense Rode Kruis, gesteund door ,,Hollands-

Ik ben 22 jaar oud. 
Ik heb in September 1942 een bloemlezing ge
maakt uit Hitlers redevoeringen voor "Ons Volk". 
Ik wil studeren, maar heb het niet verder ge
bracht dan het begin van de Se klasse van de 
H.B.S. 
Als ik die bloemlezing in 1937 bad uitgegeven, 
dan had ik "het staatshoofd van een bevriende 
mogendheid beledigd". Maar het was in Septem
ber 1942, dus tijdens de Duitse bezetting.
Als "Ons Volk" het lijfblad van Mussert was 
geweest, was ik waarschijnlijk een N.S.B.-er en 
zat ik nu {niet) in de kast. Maar "Ons Volk" was 
een illegaal blad en daarom ging ik in 1942 de 
kast in. 
Dat laatste is een bijkomstigheid; belangrijker is, 
dat ik door het schrijven in het illegale "Ons 
Volk", tijdens de Duitse bezetting, bijdroeg tot het 
verzet. 
Als "Ons Volk" het blad van de Griekse partisa
nen was, was er nog niets aan de hand, maar om
dat "Ons Volk" een goed Nederlandse krant was, 
heb ik tijdens de Duitse bezetting tot het binnen
lands verzet bijgedragen. 
Nu kun je zeggen, dat die redevoeringen van Hit
ler maar woorden waren, maar tenslotte was het 
schrijven van die bloemlezing een daad, en daar
om heb ik tijdens de Duitse bezetting door daden 
tot het binnenlandse verzet bijgedragen. 
Wat nou .. .. ? Nou niks. Zo waren er een paar 
duizend voor de bevrijding en een paar honderd
duizend daarna: 
Maar als ik niet van September 1942 tot Mei 1945 
toe "gezeten" had en van Mei 1945 tot twee we
ken geleden ziek geweest was van dat zitten, wa1 
ik nu een halve ingenieur in plaats van een me
neel' van 22 jaar met .5 jaar H.B.S. op tien maan
den, na, die op de' Technische Hogeschool niet 
wordt toegelaten. Ik zit gewoon in nood. In wat 
voor nood? In tijdnood, in geldnood en nog veel 
meer, maar in ieder geval kan ik het baant je niet 
krijgen, dat ik zeker had gekregen als er niets l{e
beurd was en daarom zit ik in maatschappelijke 
nood. 
Wie me nu gaat helpen? De Stichting 1940-
1945 natuurlijk, want die is er om maatschappe
lijke nood te lenigen. 
Of ik nu een leren jas, een motorfiets en elke 
maand twee briefjes van honderd van ze krijg? 
Heus niet, maar ze helpen me, om toch dat eind
diploma H.B.S. te krijgen, zonder dat ik nog een 
jaar op de schoolbanken moet zitten en dus 23 
b'en. Verder kan ik m'n eigen boontjes wel weer 
doppen en doet de Stichting er niets meer aan, 
want die lenigt de (zedelijke, stoffelijke en) maat
schappelijke noden van P.ersonen (en groepen van 
personen), die tijdens de Duitse bezetting door 
daad (of houding) tot het binnenlands verzet heb
ben bijgedragen (alsmede van hun gezinnen en 
nabestaanden), voorzoverre zij die bijstand blij
ken te behoeven. En voorzoverre dat niet tussen 
haakjes staat, bedoelen ze daar mij mee. 

bjaclpen" en "Frankrigsh jaelpen" wat betreft de 
gasten van Nederland en Frankrijk en "Friheds
fondet" voor de Denen. De reiskosten van huis
naar "Gurrehus" en terug zijn voor rekening van 
de gasten zelf. 
Het hierboven in korte trekken beschreven expe
riment van het Deense Rode Kruis trekt in sterke 
mate de aandacht van het buitenland, getuige het 
feit, dat bij de officië}e opening op 3 October 
1946 de diplomatieke vertegenwoordigers van de 
betrokken landen aanwezig waren om van hun 
belangstelling blijk te geven en hun bijzondere 
waardering uit te spreken voor dit prachtige ini
tiatief. 
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EEN PROGRAM 

.J'l}!u de g,eep op onze tijdgenoten
is mislukt, blijft ons de mogelijk
heid, maar vooral de dure plicht, 
de Nederlandse jeugd tot meer 

karak•ervolle mensen te maken. En dan 
bedoelen wij de jeugd in engere zin, niet 
de jeugd bov�n 20 jaar, die voor een groot 
deel reeds is aangetast door de halfheid en 
slapheid en die het gif van bevrijdingsgenot 
en sluikhandel in dodelijke dosis inzoog. 
Neen, wij bedoelen de jeugd van 14 jaren 
af, de jeugd, die nog in de "heldhaftige" 
leef ijd komt, de tijd van heldenverering en 
zuiver ideaal. Daarop kunnen wij vat krij
gen. 
En wel met de volgende middelen: 
Er moe!en jeugdboeken geschreven worden, 
door schrijvers, die de jeugdpsyche aan
voelen; boeken, over fei'en en mensen uit 
het verzet, en wel volgens authentieke ge
gevens, ontleend aan de documentatie der 
illegaliteit. 
Wij herinneren er aan, dat er vóór de oor
log jeugdboeken bij tientallen verschenen 
voor de uiterst lage prijs van 25 tot 40 
cent, geschreven door uitstekende auteurs, 
waarvan ik de naam alleen hier niet kan 
geven, om geen reclame te maken, maar 
die waarschijnlijk elkeen kent. 

Zulke boeken, ook voor schoolgebruik ge
schreven, ook als geschenk bedoeld, en 
goedkoop uitgegeven, zullen grif weggaan. 
En in die boeken mag dan gerust tot uit· 
drukking komen, het verraad en de half
heid en collaboratie van het overgrote deel 
der na'.ie en dat de geschiedenis van deze 
oorlog heus niet een onverdeeld roemrijke 
was. 
Als tweede middel: de waardering van 
het plaatselijk verzet. 
Elke jongen, elk meisje moet kennen de 
verhalen over he·t streekverzet -van zijn 
gemeente en de naburige gemeen'en. 
Er moet een geáenkteken - o, heel een
voudig! - een gedenksteen, komen voor de 
gevallenen van die pl,aats, een steen, 
waarheen jaarlijks de jeugd een beevaart 
doet, waar elk jaar op een bepaalde dag 
de verhalen nog eens verteld worden, even· 
tueel bij een kampvuur, wat daar gehouden 
wordt. 
Denkt er om, de jeugd is voor romantiek 
ontvankelijk. Het vloekwaardig idee van 
het "confectie-monument", dit droevig pro
duct van Jan-Salie-mental-ite!l, moet de 
grond in. Liever een lelijk streek-monu
mentje voor dat speciale streekverzet, dan 
een confectie-monument voor het vage be
grip: .,de gevallenen". En anders maar een 
s:reekmonumen'.je bovendien. 

Korte verhalen in jeugd- en schoolkrantjes, 
waarbij men moet weten, altijd weer te 
kunnen putten uit authentieke gegevens. 
Kampvuurverhalen over de helden uit het 
verzet kunnen in een bundeltje worden uit
gegeven. 

IN HET KAMP 

Wc staan weer voor Kerstfeest en hebben het "Vrede op Aarde". 

En ik denk terug aan het Kerstfeest, dat wc enkele jaren geleden vierden. 
Temidden van de schrijnende ellende in een Duits cuncentrai'iekamp, waar het be
stond, om een huizenhoge Kerstboom te planten in hetzelfde gat, waar anders de galg 
wncl opgesteld. 
Iloe ik 's avonds met twee vrienden naar een afgelegen plekje ben gegaan, om daar, in 
alle stilte, en in de felle kou, ons te bepalen bij het grote feest, dat we weer mochten 
bl'lcven, ook al was het met een uitgeteerd lichaam en ecu donkere toekomst. 
Maar in onze harten was het Jicht. 
En in de stille hoek, vlak bij de prikkeldraad-versperring hebben ";'e samen gebeden. 
De jonge pn·dikant fluisterde een gehcd, 1.0 vol vertrouwen, e1i zo vol overgave, dat 
we elkaar na het "Atnen" slechts stil hchhen aangezien, omdat we geen uiting wisten 
te geven aan alles, wal er toen in ons omging. 
En op dal moment dacht ik aan het vorige Kerstfeest, in hetzelfde kamp! Hoc geheel 
anders was het toen. 
Toen immers nog zd ik: 

Het was geen feestdag, maar een hunkering; 
een lijdzaam op een grote leegte staren. 
liet wierp een schaduw op dl1erinnering, 
vnlangend weer te zijn, die wij eens waren. 

Wè:1 was er dennegroen en vrolijkheid; 
Wèl brandden kaarsen in versierde bomen, 
maar somherder was de realiteit, 
Die niets ons gaf, doch 4;nkcl had genomen. 

De hunkering was wel gebleven, maar de sombere gevoelens hadden plaats gemaakt 
voor het berusten in Gods leidende I land. 
Dat kost strijd, en daarvoor lich ook ik dagenlang moeten worstelen. 
Kerstfeest in een Concentratiekamp. 
Zwijgend hebben we toen de plaats veilaten, waar wij "ons" Kerstfeest hadden ge
vierd. 
Wc gingen langzaam naar de barakken terug, waar we weer werden opgeslokt door het 
rumoerige kampleven. 
Maar in ons was het vrede; een vrede, die alle verstand te boven gaat. 

; 

Maar dit alles moet uitgaan van en ge
steund worden door de organen der ille
galiteit. Op de juiste wijze aangevat, hoeft 
dit geen gro'e geldsommen te kosten, en 
indien zakelijk bedreven, zelfs geen finan
ciële offers. 
Een laatste en niet het Il}inste middel is 
de persoonlijke deelname in de jeugdlei
ding. 
Zov�el mogelijk moeten oud-illegalen ge
hoor geven aan de roep om geschikte jeugd
leiders. Dit is van meer belang, dan vele 
bestuursfuncties op ander gebied, het gaat 
immers om de toekomst van ons volk. 
En het is zaak, niet te wachten tot men ge
vraagd wordt. Een ieder, die meent ge
schiktheid te bezitten in de jeugdleiding 
iets te kunnen doen, zoeke contact. 
Elke leeftijd kan hier van nut zijn, tot in 
de leeftijd van "oubaas" toe. 

JO P. RUITING. 

!Dezelfde plicht, die ons dwP.ng, onze kracht 
en tijd te geven in de strijd tegen den ver
drukker, dwingt ons, onszelf te geven in 
de strijd tegen den veel gevaarlijker vijand 
van halfheid en slapheid. 
Wat hier verdedigd moet worden, is de 
onbeschermde jeugd. En daarvoor zullen 
wij ooit verantwoording moelen afleggen! 
Hier ligt een dankbare taak voor die oud
illegalen, die in de padvinderij, verken
nerij en alle andere takken van de jeugd
beweging een functie bekleden. 
Prober uit Uw vroegere groepsgenoten de 
besten te bezielen voor dit ideaal; na al de 
teleurstellingen, na de bevrijding onder
vonden, ligt hier een positief, opbouwend 
werk. 
Is dit ook iets, dat onder de aandacht van 
de leidende figuren uil de jeugdbeweging 
zou kunnen worden gebracht'? 

JULES JANSSEN. 



J 
ongens, herinner juJlie je nog de dagen na de 
bevrijding van Nederland? De Meidagen 1945? 

We hebhen toen ge juicht en gedankt, omdat wij 
vrij waren. Onze vreugde was alleen sterk ge
tcmpcrd, immers zoved van onze kameraden, :iie 
met ons gestreden en gebeden hebben, beleefd.:n 
deze dag niet meer. \Ve waren wel blij en wel 
dankbaar, maar we misten hen zo intens. We 
dachtm aldoor maar aan die lege plaatsen. Aan 
de weduwen, weduwnaren, verloofden en ouders 
in hun droefheid. 
Met zoveel verlies kun je wel dankbaar zijn en 
toch niet echt blij. Ik ben eigenlijk nooit recht blij 
geweest over de bevrijding. Daarvoor is 'in de· 
oorlog te veel gebeurd. De offers voor onze vrij
heid zijn te groot geweest. Het leed van hen is 
ons leed. 
De nabestaanden denken soms wel, dat wij hen 
vergeten en wij denken ook lang niet genoeg aan 
hen, maar wij - en ik weet, dat ik namens velen 
spreek - gedenken hen vaak in onze gebeden. 
Thuis en 's Zondags in de kerk. 
Er was ook nog iets anders, dat onze vreugde 
sterk temperde. 
In de bezettingstijd was Indië vaak het onder
werp van bespreking. liet stond bij ons allen vast, 
dat wij eerder bevrijd zouden zijn dan Indië. We 
hebben, jongens, je herinm:rt het je nog wel, vaak 
in onze vergaderingen besproken wat er dan 
moest gebeuren. Vden zeiden: Ik ga dan naar 
In<lië om de Jappies een kop je kleiner te maken. 
Dat moest. Wij warm in Mei 1945 vrij, maar In
dië was nog bezet. Onze jongens gevoelden: We 
hebben een taak; en duizenden hebben zich vrij
willig aangemeld. We konden niet blij zijn als 
Indië nog moest lt:ven onder de knoet van de 
Jappies. Het was roeping en plicht om te gaan 
en we waren trots op jullie. Jongens, ik had graag 
mee willen gaan, maar dat ging niet. Ik was al 
bijna 4 jaar van huis geweest. 
Nu weet ik wel uit de brieven, dat jullie ontzet
tend veel desi llusic; beleefd hebben. Je had je al
les veel anders voorgesteld. Dat het zo moest als 
het gegaan is, kon je maar niet begrijpen. Ik ook 
niet. We moesten heel wat verwerken en verdou
wen, dat ging niet gemakkelijk. Maar een christen 
heeft veel voor. Hij raakt door de tegenslagen wel 
even van streek, maar krabbelt toch weer op. Je 
vraagt je zelf dan even af: Waarom heb ik het 
gedaan? Was het zucht naar avontuur? Was het 
de hoofdbedoeling om ook eens wat van de wereld 
te zien? En dan weet je: Neen, zo was het niet. 
Ik voelde dat het zo moest en daarom ben ik ge- -
gaan. 
Het ging om Indië, ik mag wel zeggen: ons ge
lid d Indië. Indië vertegenwoordigde, ook voor de 
oorlog, niet alleen een stuk Nederlands koloniaal 
bezit, Indië was voor ons veel meer. Indië hoort 
bij ons. 
Toen Nederland bevrijd was, zeiden we tegen el
kaar: Nu is er nog maar een stukje bevrijd, de 
rest moet spoedig volgen. Echt blij zijn, terwijl In

dië nog zuchtte, neen, dat ging niet. 
Jullie zijn gegaan, naar Indië, dat wachtte. 
Jullie hebt je best gedaan' en heel veel meege
maakt, daarbij hard moeten vechten om geestelijk 
op de been te blijven. (Ik denk zelfs, dat velen 
van jullie nu nog nid opgekrabbeld zijn.) Nu zit
ten jullie daar in Indië in omstandigheden, die ik 
me niet volkomen kan indenken. Er komen in jul
lie leven zoveel vragen op je af, waar je geen 
raad mee weet. 
Bittere gedachten wellen in je hart op. Je voelt je 
zelf soms verraden. 
Was je maar nooit gegaan! Dat de verleiding zo 
sterk zou zijn, had je niet kunnen denken. Dat er 
zoveel op je af zou komen, dat je geestelijk leven 
nekt, had je niet verwacht. Dat de mens zo slecht 
kan zijn, was een openbaring voor je. Je weet met 
de wereld geen raad en met jezelf niet. 
Wat een afstand t�ssen het idealisme van toen en 
de werkelijkheid nu. 
Je loopt nu misschien zonder grond onder je voe
ten en je denkt zonder houvast. 
Ja jongens, ik kan me voorstellen, hoe dat is en 
wanneer je dan in de vreemde bent, ver van eigen 
vertrouwde omgeving, wordt alles nog een graad-

OOST 
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je erger. Jongens we vieren straks Kerstfeest. Jul
lie daar en wij hier. Kerstfeest is bevrijdingsfeest. 
Denk je dat eens even goed in. We hebben in ,le 
oorlog verstaan, wat het is onder de macht van 
anderen te leven, wat tyrannie is. Wat hebben 
wij verlangd naar de dag der bevrijding. 
De zonde is een macht in ons leven. De zonde in 
eigen hart, aangeblazen duor Satan. De zonde, die 
je soms zo in de macht heeft, dat je geen 
weerstand kunt bieden. Ze brengt disharmonie, ze 
houdt je gevangen. Ze bindt je aan tijdelijke din
gen. Je voelt, dat je leeft onder een vreemde 
macht, waar je niet onder weg kunt komen. Er

is geen weg naar God. Tussen Go<l en ons ligt 
de zondeschuld. Nu komt Jezus Gods Zoon. Hij 
draagt op Gods bevel de Naam Jczu�. dat wil 
zeggen: Red<.ler. Bevrijder. Hij vangt alleen dat 
werk der bevrijding aan, van de gehele wereld, 
van jullie en van mij. Hij begint het met Zijn 
Geboorte en Hij voltooit het aan het Kruis, de 
Vader zet er Zijn goedkeuring op door Jezus op 
te wekken uit de dood. Kerstfeest: Goddelijke in
vasie van de hemel op aarde. Het Koninkrijk der 
Hemelen wordt op aarde gevestigd, op het terrein, 
waar satan schier oppermachtig heerst. Pasen: Sa
tans kop is vermorzel<l. Onze schuld is betaald. 
Kerstfeest is daarom het feest van de Goddelijke 
invasie in de wereld en Pasen het bevrijdings
feest. 
Wie kent de tyrannie der zonde, wie kent de 
kracht van Jezus' bevrijding kan jubbelen. Dat 
gee!J weer houvast, jongens. 
Kerstfeest is in beginsel bevrijcHngsfeest. Het 
bevrijdt ons van onze zonden, het bevrijdt ons 
ook van allerlei martdcnde vragen. Er blijven 
wel veel vragen en men kan op alle vragen geen 
antwoord geven, maar als we met Jezus kennis 
gemaakt hebben, is het martelende er uit weg. 
We zitten vaak md zoveel vragen, die ons be
nauwen ...• .Moet het nu zo? Gaat het niet totaal 
mis? Loopt het niet op een chaos uit? 
'Worden al onze idealèn niet door de bittere wer
kelijkheid kapot geslagen? 
Je hoort door sommige oudere mensen zeggen: 
"Och jongen, ik ben in mijn jeugd ook ideahst 
geweest, maar de werkelijkheid in het leven zal 
je er wel van genezen". Ze geven je de raad nuch
ter te blijven, dat wil dan zeggen: Bepaal je bij 
dat wat je zien en tasten kunt. Verwerf een posi
tie, verdien geld en geniet. Als je eens 30 of 40 
jaar bent, ben je wel genezen. Genezen door de 
harde werkelijkheid. En hebben ze niet gelijk? Is 
de werkelijkheid na de oorlog niet hard? Je 
blijft vechten, vechten omdat je niet anders kunt. 
Een jonge kerel zei eens tegen me: ,,Als ik mijn 
idealen niet meer vast kan houden, sterf ik lic-

.,/ ver , 
Jongens, zo heb ik ook geleefd. Ik vergeet nooit 
die jaren, dat ik al mijn idealen stukgeslagen zag 
en liever wilde sterven dan leven. Men kan dan 
het leven niet meer aan. Men lacht dan wel en 
schertst wel en doet heel vrolijk, maar met 'de 
dood in het hart. 
f ..fen kan geen vast punt vinden in het leven, ziet 
geen koorden meet, waaraan men zich optrekken 
kan. Wat is God? Wat is liefde, recht, waarheid? 
Wat is de mens in zijn egoîsrne.... Waarom 
leef ik? Jongens kijk, wanneer het zo met je ge
steld is, naar bymen. Zie je eigen beroerdigheid. 
Kom tot harde zelfcritiek. Spaar je zelf niet. Ge
sel jezelf onbarmhartig. Maar zie dan de Godde
lijke invasie op Kerstmis. God komt in de we-

1 
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reld om· le bevrijden. Wie met Jezus kennis maakt 
als bevrijder, blijft idealistisch. Zijn idealen wor
den altijd weer gevoed door Hem. Je weet dat 
1 {ij de wereld regeert en leidt naar Zijn doel. 
Hij overwon, overwint en zal overwinnen. W.m
neer er contact is met Jezus, boren je ogen door 
de ellende heen naar rle toekomst, die licht zal 
zijn, dat staat voor je vast. 
En ook staat . voor je vast, dat datgene, wat je 
doet in Zijn Naam, door Hem geinspireer.d, 
waarde heeft, gezegend wordt. Dan ga je weer 
aan het werk en het leven krijgt weer inhoud. Zo 
moelen wij weer aan het werk gaan en wat wij 
niet hadden kunnen denken, gebeurt. Het leven 
wordt weer mooi. Jezus roept gestorven idealen 
wakker, geeft er nieuwe inhoud aan. 
Jongens, daar in Indië, ik kan me begrijpen, hoe 
het. leven jul !ie klein gemaakt heeft. Hoe je mis
sc�1en zelf er grote schuld aan hebt. Hoe je met 
hc11nwee terug denkt aan de tijcl, toen mooie 
iJcalcn je hart in vuur en vlam zetten. Je denkt 
aan. thuis, aan je kerk, aan Kerstmis 1944 of 1945, 

of van andere jaren. Nu hier .... En hier is niet 
zo erg. Maar zó hier. Alleen,· misschien zonder 
God. Je hart schreeuwt sterker dan een hert 
schreeuwt naar de waterstromen. 
Dan zeg ik, jong.ens hier heb je het kerstevangelie: 
Lucas 2 : 1-14. Lees het, geloof het. Neem de 
bevrijdingsboodschap aan. Bevrijding uit je per
soonlijke ellende. 
Als ik bij je was, zou ik je vertellen uit mijn eigen 
�even. 1 Ioe ik door eigen schuld geen gat meer 
1n het leven zag. Ook niet geloofde, dat ik ooit 
weer echt blij kon worden. Totdat God mijn 
ogen opende. �oor dat simpele woordje: genade. 
Jongens, wie gelooft in genade, die kan weer 
leven, die durft en wil weer leven. Genade is be
vrijding van schuld, genade is inspiratie tot nieuw 
leven, genade doet je juichen als nooit tevoren. 
L�at dan op Kerstmis het bevrijdingslied weer
klmken. Zing, jongens,� zing, al is het aanvankr.
lij_k met een treurig hart, van het kerstevangelie. 
Zmg en geloof en het wordt in je hart weer rui
mer. Grijp van Kerstmis naar Pasen en jubel: 

Ja Amen! ja, 
Op Golgotha, 

Stierf Hij voor onze zonden1 
En door Zijn bloed, 
Wordt ons gemoed, 

Gereinigd van de zonden. 

Jongens, wij vergeten je niet. Wij bidden elke 
Zondag en ook op Kerstmis voor jullie. Jullie 
d<!_ar en wij hier vieren Kerstfeest-Bevrijdings
feest. Gezegend Kerstfeest. Doe je plicht. Tot 
ziens. 

Namens de LO-LKP, 
,,Frits de Zwerver". 
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Winter 1944. - Holland boven de rivieren ba
lanceert tussen de ondergang en de bevrijding. De 
kruiven.de golven van een grauwe riviermond 
stuwen aan de Zuidelijke oevers langs - welis
waar zwaar-geschonden - maar weer fiere en 
vrije landen; doch aan de Noorderzij vallen nog 
de lange zwarte schaduwen van onderdrukking, 
honger en wanhoop. De vogelaar fluit niet langer 
z'n zachte vooisekens, maar knuppelt als een 
waanzinnige op de weerloze vogels, die vleugel
lam onder zijn net gevangen liggen. Geen burger
is meer veilig voor deportatie. De strijden, van 
het ondergrondse front worstelen met grondzeeën, 
die steeds hoger gaan en de gelederen angstwek
kend dunnen. Meer dan ooit zijn goede papieren 
een vereiste om den Mof om de tuin te leiden. 
De P.B.S. (Persoonsbewijs Sectie der L.O.) heeft 
dringend behoefte aan blanco Persoonsbewijzen, 
die in het bevrijde Zuiden volop voorradig en in 
het Noorden zonder meer bruikbaar zijn, omdat 
elke controlemogelijkheid ontbreekt. Er moet 
iemand door de linies om ze te halen. !)at is op 
zichzelf niets bijzonders. Er crossen er honderden 
in deze maanden. Doch de man, die de rch zal 
ondernemen moet er zeker van zijn, dat hij. aan 
de andere kant gekomen, niet, zoals gebruikelijk, 
zal worden· opgesloten, om zijn zaak te onderzoe
ken, doch onmiddellijk zijn opdracht kunm:n \'ol
voeren. 

1 

Dat lukt, na veel vieren en vijven. De kleine Ben, 
wiens ouders in bevrijd gebied wonen, heeft c-r 
wel oren naar. Maar tot twee maal toe mislukt 
een poging om van de Hoekse Waard uit via Tien 
Gemeten naar Willemstad te komen. Die tochtrn 
bleken geen pret je en aan de organisatie hap�r
df! nogal wat. De eerste keer was hij als ;nijn
h.eer gegaan. 't Kon n.l. wel nodig zijn, dat hij 
in het Zuiden bij Mini�ter Burger op audi�nlie 
ging, omdat diens radio-rede zoveel 'lpzicn �e
baard had. Dies had hij zich de veren danig op
gepoetst. Gelikt en opgewreven zat hij in de boot, 
die hem het Vuile Gat over moest brengen, maar 
een schipbreuk wierp hem als een verzopea kat 
weer in de Hoekse Waard terug. 
Geen tweede keer zal hem zo iets ov..:1·komen. 
Beter een gelaarstc kat dan een verwpen kat, 
denkt Ben. Ditmaal is hij op vuil weer voorbe
reid. Hij zit van top lot tec:n in het leer. Als cr 
geen heren.rijbroeken voorradig blijken m de bc::
scheiden maat, welke met zijn postuur overet'n· 
komt, doet een damesrijbroek goede diensten. Em 
klettervest pantsert zijn ribben en een paar laar
zen verschaffen hem het laatste beetje zekerheid, 
dat nodig is om hd nogmaals te wagen. Ze 
laten het Vuile Gat ditmaal voor wat het is en 
trekken van het Spui het Haringvliet op. In het 
miezerige weer raakt de schipper de kluts totaal 
kwijt en als door een wonder komen 1.e �ngchin
derd bij het morgenkrieken op het punt van uit
gang terug. 
Inmiddels blijken anderen, die aanvankdijk ook 
deze tocht zouden meemaken, bij Strijen over hd 
Hollandse Diep meer geluk te hebben geharl. En 

Een koude mist rolt op de adem van de Oosten
wind over het polderland van de Hoekse Waard. 
Pal in de wind zwoegen ze voort. Als een paar 
Moffen hen aanroepen blijkt het echter nog al
tijd mogelijk de snelheid te verhogen. Ze rijden 
als bezetenen tot ze achter hun adem zijn en bij 
een boerderij moeten wachten tot hun longen weer 
op normale toeren komen. 
't Is acht uur in de. avond als ze bij een -boer in 
Strijen de fietsen achterlaten en lopend naar de 
slagerij gaan, waar men hen verwacht. Daar tref
fen ze nog een man of acht, met een zelfde doel 
gekomen. Om hun saamhorigheid te demonstre
ren eten ze als wolven van de smakelijke maal
tijd, waarbij ze niet op een stuk je beuling hoeven 
te kijken, want de slager gunt deze niet-betalende 
klanten ditmaal meer dan z'n beste afnemers. Dan 
wor<len de plannen besproken. De mannen willen 
graag vlug naar de overkant, maar de roeispanen 
zijn er nog niet en de schipper bepaalt, dat ze 
het best vroeg in de ochtend kunnen gaan. 
Als ze vier uren na middernacht het hoofd buiten 
de deur steken, blijkt de Oosten.wind te hebben 
gezegevierd. De mist is weggeblazen door een ve
nijnige bries. Een lichte maan staat van sterren 
omstuwd in de klare nachtlucht. Er blijken zes 
gidsen te zijn, die mèt de crossers zullen gaan, 
zodat het gehele gezelschap uit veertien mensen 
bestaat. Er is een geroezemoes van stemmen en 
allen zijn zich bewust van de nerveuze spanning, 
die hen <loortrilt. Het is geen angst, maar het 
afstem.men op naderende gevaren. Als de deur 
openzwaait om hen in kleine groepjes door te 
laten, dalen de stemmen tot een zacht gefluister. 
Vier mannen dragen de zware roeispanen, één_ 
heeft het loosemmert je. Dan gaan de groep jes, 
elkaar g.oed in het oog houdend, op weg. _ 
Dies Sandersen {de zoon van den politieman uit 
Strijen) en Zwenre hebben de leiding. De grond 
is bevroren. De stappen klinken te hol in de 
nacht. Dan sluipen ze door de berm. Het loosem
mert je rammelt aan z'n hengsel; een stem bijt: 
,,kaffer". 
Tussen Strijen en Strijenaas is een brede strook 

, land geïnundeerd en om de Duitse posten te ont
lopen is het noodzakelijk dat ze hier pl.m. 600 
meter door het water waden. Het water staat er 
niet hoog, komt nog niet lot over de laarzen; maar 
het is noodzakelijk hier voet je voor voet je voor
waarts te gaan, omdat het water zoveel geluid 
maakt. Het is nog niet bevroren, maar de door
dringende kou trekt op tot in de liezen. Na het 
water komt een moerass11, stuk grond, waar het 
eerste ijs als glassplinters onder de laarzen uit
een springt. 

ij,_1")11\ '"': op het laatste ogenblik, als er al weer plannen 1 
zijn een nieuwe poging o�er het Harin�vlict .. te '-._ ,I ,•.';. '..' ondernemen, komt het bencht, dat ze b1J StnJen -\.� · /� het Hollands Diep zullen nemen. Men worrlt m -""-.: 
het Zuiden ongeduldig en seint: ,,Waar blijft 
Ben", want hij heeft ook militaire gegevens uit 
Dordrecht meegekregen, waarop gewacht wordt. 
Er wordt dus spoed betracht. 
Het is Zaterdag, 23 December tegen schemer als 
de Amerikaan Olsson, de captain van een Libera
tor, de Canadees wiens valse P.B. de naam Bos
man vermeldt en Ben met een paard en wagent je 
naar een boer bij Piershil vertrekken en daar in 
het bezit van enkele gammele fietsen worden ge
steld, waarmee ze de tocht naar Strijen aanvaar
den. De warme lucht, door de zeewinden aange
voerd. moet vandaag wijken voor de kou, die uit 
het Oosten komt aanwaaien. 

, 

f 

Rechts ligt een boerderij in het land. Maar het 
is niet het zien daarvan, wat hen plots als ver
stijfd doet stilstaan. Een Duitse patrouille ver
spert hen de weg. Dit duurt maar een ogenblik, 
dan stormen de voorste crossers rechtsaf naar Je 
boerderij; de anderen volgen in panische schrik. 
Het op een gevecht laten aankomen is waanzm. 
Slechts drie zijn in het bezit van een bruikbaar 
pistool, waarvan nog één 6.36-er. Het duurt even 
voor de Duitsers zich realiseren wat er gebeurt. 
Dan wordt er "Halt" geroepen en klinken pis
toolschoten. Ben voelt de kogels scheuren door 
het loosemmertje, da� hij nog altijd in de hand 
geklemd houdt, en dat piepend meezwengelt. 
Voor z'n voelen ploft één der tochtgenoten met 
een doffe slag tegen de grond. Hij zwenkt er om
heen, slechts bezeten van de wil het lijf te ber
gen achter de boerderij, waar het gierend lood 
hem niet onmiddellijk zal vinden. 
Dan zijn er twee mogelijkheden: gedekt door de 
boerderij zo snel mogelijk 1het inundaticgcbicd in
lopen, of trachten zich fn de boerderij te ver
bergen. Doch er is geen sprake van bewust kie
zen. Hij jaagt door, het land in, werpt z'n fles 
melk en het pak brood, dat hij bij zich draagt, 
weg, struikelt over een bevroren molshoop, kletst 
tegen de grond, vliegt weer overeind, doch moet 
zich opnieuw laten vallen als er karabijn- en 
M.P.-schoten vallen. Lichtkogels sproeien hun
glanzen over de verdronken landerijen. Daar ligt
een jas van een anderen vluchteling. Zal hij de
zijne ook weggooien? Elke belemmering is er één
te veel? Neen, niet doen. Je kunt niet weten.
Waar moet bij heen? ........ Daar .... daar is 
een bosje. Als de vuurstoten even uitblijven en 
de gde lichtballen boven z'n hoofd doven rent 
hij weer voorwaarts naar het beschuttende kreu
pelhout. Nu eens valt hij zich de handen kaoot 
op de harde grond, dan weer duikt hij in �en 
kleffe brij, waarop de dunne ijslaag tinkelend is 
uiteengespat. 
Achter het bos je kan hij voor 't eerst weer be
wust denken. ,,'k Rek m'n leven, maar redden doe 
ik 't niet", concludeert hij. Want, in deze rich
ting voortgaand, moet hij op het Hollands Diep 
lot>lnpen, waarover hij alleen nooit zal kunnen 
komen. Teruggaan betekent echter onherroepelijk 
in handen der bloedhonden te vallen. Het schie
ten neemt af. Dan denkt hij weer aan de man 
die voor z'n voeten neersmakte. Hoeveel van de 
kameraden zullen daar nu om de boerderij lig
gen als hij? 
Maar hij moet weg van hier. Lopen als straks is 
hem onmogelijk. De adem piept hem in de borst. 
Zo bereikt hij een zomerdijk je, <lat hij linksaf 
slaand, volgt, nog altijd bewust de rirhting van 
het Holi. Diep kiezend. Achter het dijk je 1� een 
strook land van JO of 20 Meter, dan volgen dt: 
uitgestrekte rietvelden, waarin hij naar rechts een 
Rijnaak ontwaart. Daarheen durft hij niet gaan, 
bang dat het een Moffenpost zal blijken. Er is 
geen pad op het dijk je. Zo snel zijn adem hem 
toelaat volgt hij het, hopende ergens op huizen 
te zullen stuiten, waar hij zich verbergen kan. 
Hij heeft nog geen 300 Meter gelopen, a s hem 
plotseling de grond onder de voeten wegschiet; 
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hij probeert z'n evenwicht te bewaren, maar kan 
niet voorkomen, dat hij 'in een Duits mitrailleur
nest rolt, waarin een Mof, kennelijk geschrokken, 
terugwijkend hakkelt: ,,Was machen Sie hier?" 
Ben heeft twee pistolen op zak. Eén er van is 
schietklaar. Doch geen ogenblik denkt hij er aan 
den Mof neer te knallen. Er is slechts een opeen
stappeling van angst in hem, die hem met een 
sprong weer uit de kuil doet vluchten. Maar als 
hij onder aan het dijk je komt herinnert hij zich, 
dat de Mof een M.P. in stelling heeft staan en 
hem met de eerste vuurstoot zal neermaaien, wan
neer hij verder vlucht. Op enkele meters van de 
kuil laat hij zich vallen, haalt z'n blaffert je voor 
de dag en niet zodra steekt de Mof heel omzich
tig z'n helm boven de rand van de kuil om te 
kijken wat voor rare kikvors daar aan 't rond
huppelen is, of hij schiet z'n piet je in één keer 
radicaal leeg. De helm duikt weg en gelijktijdig 
springt Ben weer overeind, rent naar de rietzoom I 
en stort er zich in om zo snel mogelijk nit het 
gezicht te verdwijnen. Dat is een grote desillusie. 
Het is een modderpoel, die hem tot het middel 
omsluit. 0, God, moet hij dan hier elledig om
komen? Het moer zuigt aan z'n laarzen en zal 
hem vastl\ouden tot de Mof hem met kogels door
zeeft. Hij wringt en rukt, buigt het lichaam voor
over en grijpt met de handen bossen rietstengels, 
die zo ver mogelijk verwijderd liggen. 

In z'n ogen is de doodsangst en op z'n voorhoofd 
't klamme zweet, dat blanke kanaalt jes trekt in 
het drab dat z'n gezicht bedekt. Hij kreunt als 
een gewond dier, Dan schiet z'n ene been uit de 
laars en kan hij zich omhoog wringen. 
Goddank. 
Nu verder, v66r de Mof gaat schieten of anderen 
zijn taak overnemen. Rietstengels kraken vaneen, 
hun ijskraagjes tingelen als devote altaarbellen. 
Hij hoort het niet, wringt en plonst en ploetert 
zo snel hij kan door de rietkraag. 
Als hij zover is heeft de Mof blijkbaar z'n positie
ven weer bij elkaar en ratelt een eerste vuurstoot 
over het riet. De ·kogels gieren Ben over het 
hoofd, knakken wat rietstengels en ploffen dan 
verweg in de sompige grond. Dan ligt hij ev.::n 
stil, denkt aan de militaire papieren, die hij bij 
zich draagt. Hij heeft geen hoop de Duitsers te 
kunnen ontlopen en stopt ze met z'n tweede re
volver diep in de zuigende veenbodem, waar geen 
mens ze zal kunnen vinden. 
Wanneer het vuren ophoudt is het net of hij 
verderop- in het riet soortgelijke geluiden hoort 
als die hij zelf veroorzaakt, wanneer hij zich een 
weg baant. 
Zitten de Moffen hem op de hielen? Kruipen ze 
ergens op gelijke hoogte met hem voort om hem 
te grijpen als hij straks uit de rietzoom te voor
schijn komt? Of zijn nog meer vluchtelingen in 
dezelfde omstandigheden geraakt als hij? 
Het riet houdt op. Een kale, "\"Oeste, moerassige 
vlakte strekt zich voor Ben uit. En op die vlakte 
ziet hij iemand staan. Hij sluipt nader. Het kan 
bijna geen Duitser zijn. Dan moet het een lotge
noot zijn. Hij roept zacht jes. De man schrikt, maar 
komt naderbij als hij Hollands hoort. Het 

is Bram. En Bram weet te vertellen, dat er 
nog een derde vluchteling in het riet zit. Maar 
hij kan hem niet vinden, omdat hij blijkbaar bang 
is, dat hij in de val loopt. Samen lopen ze langs 
de rietzoom, telkens omzichtig roepend. Geluk
kig komt de derde man ook eindelijk te voor
schijn. Het blijkt één der gidsen te zijn, Jurry, 
die echter in deze woestenij evenmin de weg 
weet en alleen zegt, dat ze moeten trachten het 
havent je van Strijen Sas te bereiken. 
Nog steeds klinken er schoten in de verte en een 
enkele maal horen ze verwijderd halt-geroep. 
Met z'n drieën nu snellen ze over de vlakte naar 
een volgende rietstrook, waarachter ze het water 
van het Hollands Diep zien blikkeren. Ben kan 
haast niet meer voort. Hij loopt op een laars en 
een bloot voet, want ook zijn sok is in de laars, 
welke hij in het moeras moest achterlaten, blij
ven steken. De harde grond rijt hem de voetzool 
open, stoppels dringen hem in het vlees .. en de
vriçskou .bijt in de open wonden. t.laar htJ moet 
voort, want spoedig zal het dag zijn en op dit 
open land zullen ze zeker ontdekt worden. 

Wanneer ze het oeverriet bereikt hebben durven 
ze iets kalmer aan doen. Het riet is hier <lichter 
dan in het eerste. veld. Er zijn ook plekken. waar 
de ondergrond vrij hard is. En er zijn veel st.�p
pels en geknakt riet. In het Oosten, waar StnJ�n 
Sas moet liggen breekt de dag open. Een oranJ� 
bol rijst in de hemel en tovert .de riet-woestemJ 
om in een veld van gouden staven, waarboven de 
pluimen als een bewegende nevel zich uitbrei
den. De mannen huiveren in hun natte kleding en 
luisteren naar hel gerucht van motorvoertuigen 
aan de andere zijde van het Hollands Diep, waaI 
de onbereikbare vrijheid lokt. 

Aan de buitenzijde van de rietlanden ligt een 
donkere modderbank die nu, bij eb, droog is, 
maar onbegaanbaar. Daarachter ligt het ruste
loze water van de riviermond, en de vage don
kere slrc<'p aan de einder tekent het beloofde 
land, waar ze een blik op mogen werpen, doch 
niet binnen gaan. 
In het sloppelrict gaat de gewonde voet van Ben 
steeds meer zijn diensten weigeren. Dit is erger dan 
op spitsroeden te lopen, want er is geen doel en 

kennelijk geschrokken, hakkelt: ,, Was 

m:ichm Sie hier)" 

geen eind aan deze wandeling. De kou wordt 
nu eerder een bondgenoot dan een vijand. want 
ze verdooft ten leste de pijn, die de scherpe riet
stengels door het vlees drijven. 

Bram en Jurry gaan voorop en ontdekken een 
ingevroren roeiboot in h� riet. Het is een vrij log 
gevaarte en er is maar één riem bij. De jongens 
zien een kans en beginnen ijverig met het ding uit 
te graven. 

Ben heeft geen fut meer om mee aan te pakken; 
ziet ook geen kans om, nu het dag g('worden is, 
het water over te steken. Het zal zelfmoord zijn. 
Eén heeft nog wat brood bij zich. Ze eten wat, 
rollen een shagje, dat ze, o troostvol bezit, nog 
bij zich hebben. En dan ploeteren Bram en Jurry 
weer voort. Er staat water in de boot, met een 
dun ijslaagje bedekt. Ze hozen de boot leeg, zoe
ken takken om de boot te kunnen verrollen, maar 
er is geen beweging in het logge gevaarte te krij
gen. 

Zo ploeteren ze urenlang, voor ze het hopeloze 
van hun pogingen inzien. Nog steeds is er bij 
vlagen geschiet en geschreeuw in de verte. Ze 
moeten zien betere dekking te vinden en beslui
ten tegen het middaguur uit het riet de grienden 
in te trekken, welke zich naar het Oosten uit
strekken. Wellicht is er ergens een uitweg, om 
ongezien uit de grienden naar de bewoonde we
reld terug te keren. 
Kleumend zoeken ze zich een weg. Hun kleren zijn 
bevroren en de zon doet er geen goed aan, want 
als deze hier en daar een plek je ontdooit. be
gint even later weer de ellende van het opnieuw 
bevriezen. De stijve richels in de laarzen schuren 
in het vlees en de wandeling door de griend i� 
verre van een pretje, want ze moeten er de ene 
greppel na de andere nemen. Daartussen Haan de 
stroken met dicht rijshout, dat ze met Je ha:iden 
op zij moeten duwen. Er zijn greppels van 20 en 
80 c.M., maar ook van een Meter. Ben heeft z'n 
das om de voet gebonden om nog enige bt!scher
ming te hebben. 't Ding bevriest al gau\'7 en 
hangt als een vormloze klomp aan z'r. bet'n. Vol
komen werktuigelijk volgt hij de anderen. Noch 
de pijn van de zwiepende twijgen, die hem tl'l
kens in het gelaat striemen, noch de vuurgloccl in 
zijn voet zijn meer een bewuste pijn. Hij is alleen 
maar doodmoe en dorstig. Maar er is c,ver:il ijs 
om de scheurende lippen te laven. 
Ze proberen de landzijde van de griend te vin
den, maar stuiten telkens weer op vlak lantl, 
waarin Moffenpatrouilles rondzwerven. De ,lijk, 
die ze in de verte kunnen zien liggen, en ""'aar
op huizen sta�n, is onbereikbaar. Meer naar het 
Oosten schijnen de grienden dichter aan de dijk te 
reikén. Doch al hun pogen is vergeefs. Altijd 
weer ligt het open 'land tussen hen en de dijk. 

De schaduwen van het griendhout gaan lengen, 
de dag ebt weg. De wind houdt te fluisteren op. 
Klaar en helder komt weer de nacht. Maar in 
het water gaan de ijsnaalden in steeds Jncllcre 
gang naar de oppervlakte komen. 't Zal bèst vrie
zen, deze nacht. 

Er wordt een bi�ak gezocht voor de nacht. 
Voor de Kerstnacht. 

't Zal een schamele legerstede zijn. Ze zijn zo 

honds moe en afgetobt, zo verkleumd en ve:-

t··rd dat ze alleen maar zoeken naar een pl<'kJe S IJ , . 
tl )' met wat luwte en wat mos. Bram gaat a e�n ·�-

gen. Jurry en Ben kruipen zo dicht mogeltJ� h1.1-

een, trekken de benen in de jas, leggen een pt:t

op het open vakje tussen hun hoofden en ad�men

om beurten bewust en krachtig, om te gem('tcn

van de, weldadige warmte, �ie dan even over

hun verkleumde gezichten spreidt. 



• • •  het gerucht van motor1>oerluigen aan de andere zijde 

can het Hullandsch Di,p, 111aar de onbereikbare vrij

heid lokt. 

,.Kun jij nog?" vraag de één den ander, als ��t
hem te veel wordt. En dan stuwt de .rncl<.'r ZIJD
adem weer zoevend onder het hollet je van de pet 
en de opstaande jaskragen. 
ls dat nu een Kerstnacht? denkt Ben. 
.,Vrede op aarde". Jawel. Over hun hoofden gie
ren de Duitse granaten naar Willemsta·l. Je kunt
er gemakkelijk van praten in Ale warmte _van· ern
gezellige huiskamer, l,eschenen d.?or het licht �an
de Kerstboom. Maar hier! TerwtJl elke beweging
je pijn veroorzaakt, de verstijving omhoo� kruipt 
lani:s je lijf en je <le handen op de borst ge
kruist onder je kleren gestopt hebt om te zorgen, 
dat ze je niet af vriezen. . 
Maak er eens een feest van; van ·lit laatste 
Kerstfeest, dat je hier op aarde .1!1eem_-..akt. 
Ze lii:gen hier als de her<lerkens btJ nacnte. Maar 
ze hl.'hben geen schaap jes om te tellen en �!s er 
Engelen uit de Hemel zullen dalen zullen ZtJ het 
nid zien, omdat ze helemaal weggekropen liggen
voor de vretende kou. 
Maar is dan deze doorgang uit de ellende naar 
een betere tijd zo erg? 
Verwonderd stelt l3en ,:ich die vraag en even 
verwonderd bemerkt hij, dat er geen angst in z'n 
hart is. Er is een grote rust over hem gekomen. 
Rust?- Is het alleen maar rust? Het is veel meer. 
Blijdschap! 
Hij kan aan thuis denken zonder verdrietig te 
worden. 
Alle entourage van het Kerstfeest is voor hem 
weggevallen. Het licht en de warmte, zo menig
m:1al uitwenrli� ervaren. woont in zijn hart. 
't Is wonderlijk. Maar telkens weer gaan z'n ge
dachten naar de 84 ste Psalm. Hij ziet het dal 
der moerbeibomen, waarin de schroeiende hitte 
als een wolk h:1ngt en-waar God een fontein stelt, 
ja m<'er, de Zijnen met een regen overdekt en 
verkwikt. 
Gek toch, om daaraan te denken, terwijl het merg 
in je gebeente verstijft van de kou. Maar die 
verkwikking van Gods nabijheid is daar en hier 
de1.elfde. Ze woont in hem. 
Het leven van 111oeite en pijn ligt achter hem. De 
pijnen van de doorwaakte uren, waarin hij geen 
oog gelokt-n heeft, schijnen die van een anderen 
mens.' In zijn hart is slechts de jubel en de ,:ekcr
heid van den vernieuwden mens. 
Maar de dag komt weer en met cle ochtenstond de 
moeiten en ellenden. Alleen de handen zijn in 
vrij behoorlijke conditie. Eerst wordt"n de mou
wen rimpel voor rimpel losgekneed, dan de kreu
kels uit laars en broekspijp gemasseerd. Zo zijn 
ze anderhalf à twee uur bezig zich los te worste
len uit het harnas, waarin de Torst hen gevan
gen heeft. Jurry heeft veel last met z'n schoenen, 
moet er één finaal opensnijden om de enkel weer 
te kunnen bewegen. 
De dag is volkomen gelijk aan de vorige. Alleen 
hun uitputting en moeheid stijgt met het uur. 
Want nergens is een uitweg. 
Des middags omstreeks 2 uur komen ze bij een 
ongeveer 10 Meter brede kreek, waar ze niet 
omheen kunnen. 
De griend, waarin ze zich nu bevinden biedt geen 
uitweg. De enige kans ligt nog in de griend, wd-
ke aan de andere zijde van de kreek ligt. 

• 

Maar hoe er over te komen? 
J urry 'kan niet zwemmen en ,:e moeten ook zor
gen de kleren zo droog mogelijk over te krijgen. 
Er moet een vlot komen. Ze hebben ergens een 
oude plank zien liggen. Die wordt opgehaald en 
dan vlechten ze van takken en tenen een vlot. 
Het kost moeite om alle kleren uit te krijgen. 
Maar het lukt. Ze kunnen elkaars tanden horen 
klapperen. Maar er is geen keus. 
J urry gaat met de kleren op het vlot zitten en 
Bram en Ben begeven zich te water. De eerste 
kennismaking met het watt>r valt mee. Maar met 
dke beweging, die ze maken wordt het erger. 
Over heel hun lijf prikken de naalden. l lun be
wegingen worden trager en trager. Zullen ze nu 
hier in die kreek poedcïnaakt een ellendige ver
drinkingsdood sterven? Het is een hel. En het 
duurt een eeuwigheid. Maar ze komen er. 
De oever is er vrij hoog. Ongeveer anderhalve 
meter boven het water. Maar er is een klein pla
teau, waarop ze landen. 
Ze gebruiken hun overhemden als handdoeken 
en rossen zich, voor zover hun verstijfde ledema
ten dat toelaten, zo goed mogelijk af. Kruipen 
dan weer in de kleren, tot ze plotsding zien, dat 
Bram vreemde dingen doet. Hij staat tussen twee 
dennetjes, houdt met elke hand een stammetje 

-vast. Uit de neergetrokken mondhoeken loopt het
kwijl hem langs het grauwe gezicht. Z'n gelaat is
asgrauw en vertrokken. De armen gaan als drijf
stangen heen en weer en z'n lichaam zakt in de
knieën door.
Als de vrienden hem op de grond hebben neerge
legd ademen ze om beurten hun warme aclem in
zijn gezicht en wrijven zijn verstijf de lichaam .
Langzaam vangt het bloed weer aan te stromen
en keert het bewustzijn weer. Want zelf heeft
Bram zich van dit alles nooit iets kunnen her
inneren.
Dan gaan ze opnieuw op pad. De woestenij is hier
nog erger dan in de eerst griend. De greppels zijn
hier complete sloten. Alleen de begroeiing is an
ders, meer gevarieerd. Hier en daar is echter c;en
bruggetje en er staan kruiwagens, die er op WIJ·
zen, dat hier wel gewerkt wordt. Maar het is eer
ste Kerstdag en de arbeiders zullen niet vóór
Woensdag weerkeren. Ook hier is het niet mog�
lijk de dijk te bereiken. Het enige wat er op· �it
is te trachten hier de Woensdag te halen en dan
proberen met de arbeiders de griend te verlateu.
Ten tweedemale valt de nacht. Bram is nu de
meest fitte van de drie en gaat verder, ook als
de duisternis valt. Ben en J urry kunnen niet meer,
zoeken wat dor gras bijeen, winden dat om de
voeten en vallen neer.
Die nacht slapen zij. Een lange, zware slaap, zon
der pijn en zonder zorgen.
En als ze ontwaken voelen ze zich alsof ze be
haaglijk in een heerlijk zacht bed onder donsen
dekens, warm toegestopt liggen. Ze soez.:n wat
en vragen zich verwonderd af, wat er met hen
gebeurd is. Tot het tot hen doordringt, dat dit
het begin van de bevriezingsdood moet zi.;n.
Ze hebben al hun wilskracht nodig om zichzt'lf
weer tot actie te brengen. Ze moeten met hun
adem nu ook hun vingers weer tot leven roepen.
Vinger voor vinger wordt gestrekt en gebogen.
Het weer in beweging brengen van de cllebo'Jg
kost meer kracht dan anders een dag van zware
arbeid. Hun jaspanden zijn als reusachtig uitge
slagen zwarte vlerken, die moeizaam hun bewe
gingen volgen.
Van l3ram is geen spoor meer te bekennen.
De moed ontbreekt hun om weer de grienrl in te
gaan en ze besluiten lukraak het vlakke land in
te lopen. Strompelend op hun bevroren voeten
gaan ze op weg. Ze. betreden de uiterwaarden t"n
onmidcJellijk wordt hun toegeb�ten : ,,Hände
hoch". Ze proberen het, maar kunnen de handen
niet verder heffen dan ter hoogte van de ,clwu
der. Geen revolver- of karabijnschoten zijn in
staat de handen hogerop te brengen.
Waar de derde man is?
Ze weten het niet.
Ben is, nu de spanning gebr'oken is, niet meer
in staat zich op z'n gewonde voet voort te alepen.
Hij valt neer, wordt getrapt en geslagen, maar
voelt geen pijn meer en blijft liggen.
Dan nemen een paar soldaten hem op en half
door hen gedragen, half strompelend wordt hij
naar de Geschaftszimmer gebracht, waar de lui
tenant hem niet onwelwillend ondervraagt. Een
kwartiert je later komt ook Bram binnen. Dan
is de stemming van den luitenant helemaal in
orde.

Het is Weihnachten. Met 400 man heeft hij de 
eerste Kerstdag achter de drie vluchtelingen aan
gezeten, maar nu is die zaak afgesloten. Anderen 
zullen dit verder uitzoeken. Zijn taak is gedaan. 
En omdat het Wcihnachten is, kunnen ze zijnent
wege mee drinken van de schnaps en de kaffee, 
hun deel nemen van het brood en de appels en 
zelfs een Consi opsteken. 
's Avonds worden ze overgeleverd aan de Feld
gendarmerie van Strijen. l lun voeten zijn bevro
ren, maar een der Moffen voegt Ben toe: ,,Ob 
Sie mit oder ohne Füsse gehangt werden, dass 
ist doch gleich." Want spionnen worden gehan
gen. 
Ben heeft geen hoop meer. Maar in zijn hart 
blijft de blijde zekerheid van de Kerstnaxht. 
Ze maken onbeschrijflijke ellende mee. Maar 
worden uiteindelijk op transport gesteld naar de 
S.O. aan de Hcemraadsingd te Rotterdam. Daar 
kunnen ze de drie kerels met de bevroren voetca 
niet hebben. Ze mo_ctcn naar het Haagse Veer. 
En dan komt onverklaarbaar maar ook onver
woestbaar bij Ben de zekerheid, dat God hem 
hier brengt om er uit te komen. Hij weet contact 
te krijgen, moet diphterietablet jes slikken, die 
niet helpen, omdat hij al diphtherie gehad heeft, 
maar wordt dan plotseling na 23 dagen met zijn 
beide tochtgenoten naar het Zuiderziekenhuis ge
bracht. De andere elf, di«. aan de tocht deelna
men, zijn dan reeds gefusilleerd. 
Dinsdags komen ze er in. Het is een hemel op 
aarde. Voor het eerst worden hun voeten be
hoorlijk verzorgd. l3ram zoekt contact met de 
RVV, l3en met de K.P. 's Woensdagsmiddags om 
drie uur komen zes RVV-ers met grote revolvers 
de ziekenzaal binnen, overrompelen de beide 
agenten. llen, die niet op z'n benen kan staan, 
springt in z'n lange nachthemd het bed uit en 
door een zuster ondersteund loopt hij naar de uit
gang waar een auto hem opneemt en naar het le
ven en de vrijheid terugvoert. 
Enkele uren later komt de K.P. met hetzelfde 
duel aan het Ziekenhuis, maar dan is de vogel 
al gevlogen. 
En Ben? Hij is de gevolgen van zijn tocht niet 
helemaal te boven gekomen. Maar het leven is als 
een elke dag weer nieuw geschenk voor hem. Een 
geschenk, door God hem geschonken in die Kerst
nacht on<lcr de dodcnde adem van de vorst, er
gens in de grienden langs het Hollands Diep. 

Ten tweedenmale valt de nacht . • . .
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Herders, die hun schapen weidden, 
in den slerre11!1t:ldren 11�cht, 
in die vreemde, lichte tijden, 
toen de lleiland werd verwacht. 

· Vorsten, die naar het westen togen,
engelen met helt/re slem,
en een sier zwierf vnor hun oogen
naar di, stal van Bethlehem.

Wij, ·in deze late tijden,
zij,i verslagen en ontsteld,
dwale11de 11aar alle zijden
in den schaduw van het geweld.

Maar die in dien nacht gcloovcn
slaan verbijsterd in zijn licht,
waut de sier is 11iet te dooven,
die de wereld heeft verlicht.

LOU IS DE BOURBON. 

Ad. 
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�OE ONZE DODEN �ERDACHT WORDEN
HERDENKING TE APELDOORN 

-

We staan aan de voet van een door zijn' eenvoud 
pakkend monument van grote en kleine sfenen. 
Veldkeien, zoals men die op de Veluwe kan vinden. 
Deze zijn door vrienden bijeen gebracht en, naar 
ontwerp van één hunner, tot een monument samen
gevoegd, pyramide-vormig in een sterk glooiend 
tallud waarheen enkele treden van dezelfde ste
nen v�eren, het geheel omzoomd door kleine hees
ters. 
In één der groots'e stenen bovenaan Is ken kruis 
gebei!eld, met daarnaast de woorden: ,.Door
's vijands hand gevallen". 
Daaronder een grote steen met 13 namen, namen 
van mannen, die zich hebben ingezet voor de _be
vrijding van het Vaderland en die op 2 December 
1944 het hoogste offer, dat van hun leven, brachten. 
Dit zijn: J. D. Suyling, Apeldoorn; J. Balk,--Apeldoorn; 
Th. J. Kroese, Apeldoorn; A. L. Ansengs, Den Haag; 
Ph. Corts, Hilversum; H. G. Drost, Ermelo; J. Enge
laar, Veenendaal; L. J. Kleiboer, Deventer; S. Post
ma, Baarn; F. G. Wes!dijk, De Bilt; J. Vos, Utrecht; 
J. van Zanten, Kesteren; Bill Moere, Amerika. 
Daarnaast een kleinere steen, waarop twee namen, 
deze zijn van de mannen, die zich voor hetzelfde
doel hebben Ingezet en vielen op 28 November
1944 bij een onderzoek naar bevrijdingsmogelijk
heden van hun gevangen vrienden, n.l. J. van Beij
nen, Driebergen en S. Esmeijer, Rotterdam.
De vice-voorzitter der afd. Apeldoorn van de
G.O.I.W., Ab Klelsen, spreekt tot de verzamelde
familieleden vrienden en autoriteiten, herinnerende 
aan de· vergadering In de Kamer van Koophandel
te Utrecht, de overval door de S.D., het gevangen
zetten der vergaderden In de Willem Hl-Kazerne te
Apeldoorn, tezamen met andere Nederlanders, die
ook vanwege h�n werkzaamheden gegrepen zijn.
Hoe dan Frank, de landelijke sabotage-comman
dant en Paul als kraakspecialist naar Apeldoorn
komen, en tijdens een verkenning in het "Sperrge
biet" rond de kazerne, vergezeld van hun chauf
feur Huib Verschoor, op een vijandelijke patro\lille 
stuiten, waarbij gevoch'en en geschoten wordt. Hoe 
Paul sneuvelt en Frank zwaar gewond door de 
Duitsers naar hun lazaret wordt gebracht, waar 
hij kort daarna s'erft, zonqer iets te hebben losge
laten. 1-Iuib Verschoor is gevangen genomen en In 
Duitsland omgekomen. 
Dan de razzia op 2 December 1944, waarbij de 
vijand, teneinde, overeenkomstig zijn sadistisch 
systeem, zijn slavenjacht op een murw-gemaakte 
bevolking te vergemakkelijken, 13 gevangenen, 12 

Nederlanders en een Amerikaans piloot, vermoordt 
op de plaats, waar thans dit gedenkteken staat. 
God geeft op de vraag, waarom?, geen antwoord, 
aar het is familie en vrienden tot troost, te weten, 
dat deze mannen volkomen rustig hun einde tege
moet gingen in de overtuiging, dat al beleven zij de 
ondergang van den vijand niet, God hun strijd vol
s'.reden acht en hun geeft de kroon der overwin· 
ning. 
Spreker draagt dan het monument over aan het 
gemeentebes'.uur eri verzoekt den burgemeester dit 
te willen aanvaarden en zo te doen verzorgen, dat / 
het blijft ter waardige .nagedachtenis aan hen, die 
vielen. 
Burgemeester A. L. des Tombe aanvaardt hierop 
het monument en wijst erop, dat deze mannen, 
evenals Mozes, het beloofde land, de vrijheid wel 
in de verte zagen, doch deze zelf niet mochten be
leven. 
Maar wij wet�':1. dat zij streden met laaiend en
thousiasme en dat veel desillusie en teleurstelling 
hen is bespaard. 

' 

Dit verplicht ons, hun nagedachtenis in ere te hou
den en met dezelfde trouw te arbeiden. 
Mevr. Suyling-Fehrman, moeder van een der geval
lenen, richt zich daarop in het bijzonder tot de aan
wezige moeders, he!]. opwekkend, hun kinderen op 
te voeden in hetzelfde plichtsbesef, dat hun broer 
of vader deed strijden en vallen, zodat, wat God 
genadiglijk verhoede, wanneer het Vaderland weer 
mocht roepen, er mannen klaar staan, als diegenen, 
die wij thans herdenken. 
De Heer Postma uit Baarn dankt daarop voor de 
bewezen eer, die de gevallenen zelf zeker niet ge
wenst zouden hebben, doch het nageslacht wordt 
hierdoor herinnerd aan de prijs, welke voor de 
vrijheid is betaald. 
Velen leggen nog bloemen aan de voet van het 
monument. 
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GERRIT WESTDIJIC (B.ob) 

Re�ds spoedig na de bezetting van ons land, trad 
Bob toe tot de O.D. Als oud-militair en vurig patriot 
kon hij niet werkloos toezien, hoe de nie'.s- en nie
mand ontziende vijand zijn vaderland knechtte en 
ver:rapte. 
In 1943 kwam hij In contact met Teus en toen hij bemerkte, dat d.e lijd 
voor mili'air verzet nog niet was aangebroken, begaf hij zich in het werk 
van de L.O. In October 1943 werd bij de arrestatie van Cary c.s. ook de 
tweehoofdige leiding van het district Utrecht, bestaande uit Rienus en 
An:on, gearresteerd, waarna Bob hun. plaats inn?m. Direct"bego_n hij met
het uitbreiden van contao:en; op schier elk gebied was h11 thuis en met 
een kalmte en zekerheid, die zo kenmerkend waren voor zijn persoon, 
heeft hij al zijn energie ingezet voor de taak, die hem werd opged�agen. 
Weldra was zijn distric'. uitgegroeid tot het grootste van de provmc1e. 
Zo heeft hij· in dit district de leiding gehad, totdat, na de inval van de ge
allieerden i.n België. de O.O. weer een beroep op hem deed en hij als be
roepsmilitair de stem van het hart gevolgd is. Eerst als chef-staf bij de 
Gew. Comm. O.D .. later als chef-staf van de B.S. Utrecht-S'.ad heeft hij ge
werkt aan de opbouw van het gewapende verzet. Ach,er een vaak onbe
wogen uiterlijk ging een diep menselijk gevoel schuil, dat in een zwak 
oqenblik - ook Bob niet vreemd - tot' uitbarsting kon komen. 
De wrede moord op 4 van zijn naaste medewerkers In September 1944 heeft 
hem meer aangegrepen, dan uiterlijk merkbaar was. 
Bij al zijn handelen en in alle omstandigheden, leefde hij �it de begl�selen 
van zijn diepe, religieuze overtuiging. Doelbewust en rustig heelt h11 heel 
die moeiiijke, zenuwslopende weg afgelegd, totdat de greep van den vijand 
hem onderbrak. · Moedig heeft hij het zwqre verhoor d9orstaan; slechts 
enkele dagen na zijn arrestatie Is hij In Apeldoorn met enkele zijner vrien· 
den zonder vorm van proces neergeschoten. 
Zijn werk hier op aarde was volbracht. Zo graag hadden wij hem in ons 
midden gehouden. God heeft hem voor veel te!eurstellingen behoed. Wij 
staren naar de lege plaats, die hij heeft achtergelaten en kunnen slechts 
enkele woorden stamelen om uitdrukking te geven aan onze diepe ge
voelens van waarachtige dankbaarheid, voor wat Bob ons heeft nagelaten: 

. de herinnering aan iemand, die de consequentie van zijn geloofsovertui
ging ten volle heeft getrokken en de dood getrotseerd, omdat hij de w�ar
de van dit leven niet beoordeelde naar de normen van het vergankeli1ke, 
maar geme'en heeft in het onvergankelijke licht, dat ook over zijn leven 
geschenen heeft. 
In dankbare herinnering worden deze woorden neergeschreven door één, 
die zeer veel aan hem te danken heeft als vriend en medestrijder. Bob 
heeft het groo'ste offer gebracht, dat een mens hier op aarde brengen kan; 
het grootste offer, dat wij vandaag kunnen brengen is: boven de moei· 
lijkheden en teleurstellingen uitkomen en de idealen uitdragen van onze 
gevallen vrienden, opdat hun offer niet tevergeefs zij. 

RUURD. 

Zaterdag, 2 December 1944 maakte een salvo uit de �eweerloop van den 
vijand een einde aan het leven van Gerrit Westdijk. 
Gearresteerd op 22 November 1944 in de Kamer van Koophandel te Utrecht 
met enke!e andere vrienden, werd hij zonder vorm van proces te Apel
doorn gefusilleerd. 
Vele vrienden van Bob waren Maandag 2 December aanwezig, toen de 
voor hem opgerichte gedenks'een werd onthuld en namens hen spraken 
Ruurd en Opa Knol resp. als voormalig provinciaal leider der L.O. en gast
heer van Bob. 
Zij gewaagden van het offer, dat gebracht werd door hen, die hun leven 
gaven voor onze vrijheid en onze zelfstandigheid. In de cel van het Oran1e· 
ho'el te Scheveningen staat deze regel opgetekend van een ter dood 
veroordeelde: Ik heb God, de Waarheid, het Recht, de Vrijheid en m11n 
Vaderland liefgehad. 
Het is - aldus Ruurd - deze regel, die als het ware de rechtvaardiging 
vormde voor hen, die dood en mishandeling, concentratiekamp of gevan
genis getrotseerd hebben, omdat ze vochten voor idealen, die meer waard 
waren dan het leven. 
Hij heeft gewerkt zolang het dag was en toen de nacht gekomen was en 
hij nog eenmaal het licht van Gods genade zag opgaan, heelt hij daar 
gestaan voor de stalen lopen van zijn vijanden. moedig in de zekerheid, 
dat na hem duizenden vrienden zouden opslaan, die met dezelfde idealen 
bezield, zijn werk zouden voortzetten en in de voetsporen van hem verder 
gaan. Zich richtend tot de familie sprak hij: 
Aanvaardt U dit gedenkteken in de wetenschap, dat wij Bob steeds als een 
lichtend voorbeeld het komende geslacht zullen voorhouden, ook In de 
zekerheid, dat wij naast dit stenen monument een levende zuil hebben op
gericht in ons hart, waarop de namen staan van hen, die wijze vrienden 
waren in de donkerste jaren van onze geschiedenis en onze vrienden zul
len blijven zolang wij leven mogen. 
God geve, dat wij en ziia die na ons komen, de zin van zijn offer steeds 
mogen begrijpen en .... bewijzen. 
Opa Knol sloot zich bij deze woorden aan, waarbij hij er nog de nadruk 
op legde, dat Bob voor ons een waarachtig vriend Is geweest. Allen, die Bob 
gekend hebben, waarderen in hem de eenvoud, openhartigheid en warmte 
die van hem uitging. 
Nadat hij vervolgens een krans gelegd had aan de voet van het monu
ment, sprak een broer van Bob enkele woorden van dank t�t de velen, 
die door hun aanwezigheid of anderszins blijk gaven van hun medeleven 
met de familie -en hun vriendschap voor Bob. 



Het was vier en twintig December 1944. 
Westers was vanmorgen vroeg opgestaan, om half 
zes al. Het was nog erg donker, en koud. 
,,Blijf nog maar een paar uurtjes liggen, Marie", 
had hij tegen zijn vrouw gezegd. ,,Op bed blijf je 
tenminste n,/g het w�rmst. En als de kinderen 
wakker worden, neem ze dan bij je in bed. Wie 
weet, wanneer ik met eten terug kom, àls ik ten
minste wat loskrijg bij de boeren. ,,Is er niets meer 
in huis?" had hij gevraagd. 
,,Er is niets anders dan nog een droog stuk je rog
gebrood, Roel, dat,ik voor jou bewaard heb", had 
ze geantwoord. Hij kon toch niet met een lege 
maag op pad gaan. Wie weet, waar hij wel niet 
hekmaal heen moest. En dan op zo'n ouwe ram
melkast van een fiets, zonder banden, waar je je 
dood op trapte. Roel zou dat st!lk je brood maar 
gerust op eten, zij zou straks wel naar den bakker 
gaan, misschien had die nog wel een brood je voor 
haar en de kinderen. 
Westers had zijn dapper vrouwt je weemoedig 
glimlachend aangekeken. Ja, dapper wàs ze. Als 
hij in de put zat om al de narigheid, die er was, 
dan beurde ze hem op. 
Toch was ze zelf ook wel eens neerslachtig, al 
liet ze het om Roel en de kindert jès niet merken. 
Zeker, ze waren nog geen dag zonder eten ge
weest, al was het uiterst schriel, en al spaarden 
zij en Roel van hun beetje ook nog uit voor de 
kleint jes, Gerrie en Wim, vier en twee jaar oud. 
Te rekenen naar zovele andere kindertjes zagen 
ze er nog behoorlijk goed uit. Maar als het toch 
eens zover kwam, dat ze honger moesten lijden .. 
die gedachte alleen al was ondragelijk. Met zorg 
zag ook Marie de toekomst tegemoet. 
Roel wilde het 11tuk je roggebrood niet opeten. Hij 
had geen trek, zei hij. En er zouden wel meer 
mensen met een lege maag op pad gaan. Misschien 
was hij ook wel gauw terug met wat rogge of tarwe, 
je kon niet weten. Hij had z'n dikke warme jek
ker achter op de fiets gebonden, het moest al raar 
lopen, als hij daar niet wat tarwe of bonen voor 
kon krijgen. ,,Is er anders nog wat, dat ik mee 
kan nemen om te ruilen?" had hij nog gevraagd. 
Marie had even nagedacht. ,,Ik zou niet weten 
wat", had ze gezegd. ,,We zijn al bijna alles kwijt. 
Onze ringen hebben we nog en mijn horloge." 
,,Nee, neen", weerde Roel af. Het moest al uiter
ste noodzaak zijn, eer hij die ging verruilen. Kom, 
hij zou nu maar gaan. 't Was zes uur, de sper
tijd was voorbij. Marie moest m;1ar niet ongerust 
worden, als hij wat lang uitbleef. 
Hij kuste zijn vrouw, liep toen de deur uit, pakte 
zijn rijwiel zonder banden, en peddelde de don
kere, koude morgen in. Aan de hemel tintelden 
de sterren. Het vroor. Roel huiverde in zijn dun
ne kleren. Zijn maag rammelde. Gisterenavond 
had hij twee dunne sneetjes droog brood gehad 
en een paar waterige aardappels. Meer was er 
niet. , 
Roel Westers hàd een maagkwaal. In zijn porte
feuille had hij drie brief jes van drie verschillen
de dokters: van zijn huisdokter, van een specialist, 
en een van een Duitsen dokter. Alle drie ver
klaarden, dat Roel Westers om zijn maagkwaal 
niet kon werken. Met die brief jes was hij tot nu 
toe vrij gekomen, van loopgravenwerk en bunker
bouw voor de moffen. 
Maar het knagend gevoel in zijn maag kwam niet 
van zijn kwaal, maar van de honger. Hij was dat 
hongergevoel echter gauw kwijt, toen hij op zijn 
rammelende fiets door de donkere straten reed. 
Hij sloeg al spoedig een zijweg in. Er was al meer 
volk op pad. De een met een gammel karret je, 
een ander met een tas op de rug, velen op een 
fiets, zoals Roel er een had. Allen hadden ze één 

doel: proberen om wat eten los te krijgen bij de 
boeren. Lukte het niet in de omtrek, dan maar 
verder op. Soms uren ver. Roel had al bijna een 
uur gefietst, tuèn hij een boerenerf opreed. Hij 
moest loch .een ker beginnen te vragen. 
"Ne�n man", zei de boer, ,,er komen elke dag 
zoveel mensen, en we hebbe al zovelen geholpen. 
We hebben ook bijna niets meer in huis. Het ko
ren zit nog in 't stroo en 't wachten is op de dors
machine. Maar je mag wel even binnFn komen, 
we zijn net aan 't melken. Een glas melk zul je 
allicht wel lusten." Dankbaar nam Roel de uit
nodiging aan. Gulzig dronk hij de beker warme 
melk, vers van de koe, leeg. Hij kreeg nóg een 
beker vol. En ook nog een fles vol om mee te ne
men naar huis. Roel was heel dankbaar. ,,'k Heb 
een vrouw en twee kldne kinderen thuis," zei hij. 
,,En geen eten meer in huis. En dan twee Kerst
dagen voor de deur. Ze zullen blij zijn met de 
melk. Hij had ook nog een beste jekker bij zich, 
zou de boer d:iár niet wat voor hebben te ruilen, 
een stukj� spek of zo iets?" 
Maar de boer zei opnieuw, dat hij bijna niets 
meer in huis had. Anders had Westers best wat 
kunnen krijgen, ook wel zónder de jekker. Een 
kilo tarwe, dat kon hij nog wel krijgen. Meer 
kon 't werkelijk niet lijden. 
Roel drong niet verder aan. 't Was waar, een 
boer was tenslotte ook niet onuitputtelijk. Deze 
boer kwam hem wel eerlijk voor. Hij betaalde 
dertig cent voor de melk en twintig cent voor de 
tarwe. 't Was uiterst geschikt. Roel bedankte, en 
ging weer verder. Het begon niet slecht. Het gaf 
hem nieuwe moed. Maar die moed zonk hem dra 
weer in de schoenen, toen hij daarna bij wel tien 
boeren vergeefs aanklopt!". Noch voor grof geld, 
noch voor zijn beste jekker, kreeg hij ook maar 
iets los. Hij was blij met zijn litert je melk en de 
kilo tarwe, maar hoe ver kwam hij daar mee, met 
z'n gezin? Het was bijna niets. En dan vlak 
voor de Kerstdagen. Roel huiverde. Van kou. En 
van honger. En van de troevige toestand, van de 
rauwe, grauwe werkelijkheid, die hem toegrijns
de. Geen eten voor Marie, geen eten voor 1de 
kleint jes. Hij zou het nog maar eens weer prone
ren. Een eind ie een zandweg in, stond een klein 
boerenhuisje. Misschien kon hij daar wat krijgen, 
je kon nooit weten. · 

Het bleken vriendelijke mensen te zijn. Een man 
en een vrouw van middelbare leeftijd. Roel moest 
in de keuken komen, en hij kreeg een glas melk 
met een boterham. Intussen ging de boer naar de 
zolder en kwam even later met vijftien pond tar
we en tien pond bonen naar ben.:den. 
En de boerin pakte een stuk spek in een oude 
krant, want bij bonen behoorde spek. En ook nog 
een worst. Roel was sprakeloos. ,,Maar mensen 
nog toe," stamelde hij, ,,wat overkomt me nu 
toch!" Het duizelde hem, want 't was ongeloof
lijk. Tarwe, bonen, spek en worst. En de boerin 
zette hem nóg een glas melk voor, met nóg een 
boterham. 
De weldoeners glunderden. ,,We krijgen bijna 
geen volk aan de deur", zeiden ze. ,,We hebben 
maar een klein spullet je, de mensen denken ze
ker, daar is toch niets te halen. Maar we zijn 
slechts met ons beiden en onze grond levert best. 
En controleurs komen hier zelden." 
Roel betaalde. Alles voor zes gulden. 't Was een 
mirakel. Hij zag de toekomst weer moediger in. 
Hij gaf de beide mensen een hand ten afscheid 
en bedankte hen uit de grond van zijn liart. 
,.Geel\ dank man, en we wensen je een gezegend 
Kerstfeest toe. Wacht, da<lt_ staat nog een half· 

mud aardappels, kun je die nog meenemen?" De 
boer pakte meteen de aardappels al aan en hielp 
Roel ze op de fiets vastmaken. Het andere zat 
allemaal al in de fietstassen. De boerin had er 
nog een eigengebakken tarwebrood bijgedaan. En 
de jekker ging weer mee naar huis. 
0, wat een feest, wat een heerlijkheid, wat zou 
Marie opkijken. Dat kon een recht gelukkig Kerst
feest worden. Ze behoefden over die dagen geen 
.honger te lijden. Roel was overgelukkig. Nog eens 
bedankte hij de mensen. Toen stapte hij welge
moed met fiets en bagage de weg op, nagestaard 
door den boer en zijn vrouw. Fietsen was nu on
mogelijk. Maar als hij stevig doorstapte kon liij 
tegen de -middag wel thuis zijn. Hij verlangde 
naar zijn vrouw en zijn kinderen. Wat zouden ze 
blij zijn. 
Het was gelukkig mooi weer nu. Helder scheen 
de zon uit een wolkenloos blauwe hemel. Roel 
stapte stevig door en· begon er van te zweten. Het 
was een hele vracht. Ruim vijftig kilo bagage 
op een rijwiel zonder banden. Op de straatweg 
ging het gemakkelijker. Mensen kwamen hem te
gen en gingen hem voorbij. Allemaal etenhalers. 
Velen keken begerig naar zijn vracht. Roel merk
te dat wel. Maar hij stapte stevig door en kende 
geen vermoeienis. Thuis wachtte Marie en de kin
deren. Wat zouden ze blij zijn! En als voorspel 
van het naderende Kerstfeest zong hij in zijn hart: 
Ere zij God ..•. 
Roel was al dicht bij zijn woonplaats aangeko- · 
men, toen hein een fietsrijder tegenkwam. 
De man fietste hard, maar bij Roel stapte hij af. 
Hij was blijkbaar erg van streek. ,,Ga niet ver
der", zei hij ge jaagd en zenuwachtig. ,.Er is raz
zia. Er zijn veel moffen in de stad. En overval
wagens.· Ze nemen alle mannen mee, die ze te 
pakken kunnen krijgen. Er is ook i.l geschoten. 
Maak, dat je wegkomt en vlug!" Weg was de 
man al weer. 
Besluiteloos bleef Roel staan. Hij kon het zich 
hiet goed indenken. Hij was in een blijde stem
ming en al dicht bij huis. Er was nog nooit e_!:n 
razzia in zijn stad je geweest. Hij wilde het ook 
maar niet zo voetstoots geloven. 0, als het eens 
wáár was. Het kón waar zijn, hier net zo goed als 
in andere plaatsen. En dan was het geraden, zich 
zo vlug mogelijk uit de voeten te maken. En dan 
met zo'n zware vrac�t bij zich? Hij dacht opeens 
aan zijn vrijstellingen. Dat was waar ook. Hij had 
drie vrijstellingen bij zich. Wat kon hem gebeu
ren? Hij besloot meteen om door te lopen. 
Een eindje verder woonde een kennis van hem, 
daar bracht hij voor alle zekerheid het opgehaal
de eten heen. Als alles rustig was, dan kon hij 
het daar straks wel weer weghalen. Stel je voor, 
dat de moffen het ht'm afpakten, dat zou ver
schrikkelijk zijn. Bij zijn kennissen was alleen de 
vrouw thuis, want haar man was naar zijn werk. 
Ze wist niets af van een razzia, maar ze schrok 
er toch van. 

Ze dacht aan haar man; als ze die maár niet mee 
namen. Ze raadde Roel aan om toch voorzichtig 
te zijn. Roel stapte op de fiets en merkte de eer
ste ogenblikken niets bijzonders. De stad was hier , 
in elk geval niet afgezet, want er was geen sol
daat te bekennen. Roel voelde zich alweer be
hoorlijk opgelucht. Maar nauwelijks was hij de 
stad ingefietst, of  daar kwam een Duitse overval
auto uit een zijstraat rijden. De remmen knarsten 
en· gierden, de wagen stond stil. 



Op hetzelfde moment sprongen er enige zwaar 
bewapende moffen uit. Ze beduidden Roel om af 
te sta.open. Ze ontnamen hem zijn fiets en slin
gerden die tegen een muur. ,,Mitkommen!" 
schreeuwden ze. Ze duwden hem hardhandig in 
de auto, waarin een tiental mannen en jongens 
met ontdane gezichten dicht op elkaar stonden. De 
soldaten sprongen weer op de treeplanken. Ze 
loerden naar alle zijden, de geweren in de aan
slag. Voort raasde de auto weer, de ene straat in, 
de andere uit. Ze reden enige keren langs Roel's 
huis. Roel keek scherp toe. Daar zag hij Gerrie 
voor 't raam zitten met een sneetje brood in haar 
hand. Ondanks de plotselinge ellende, w:iarin j,pjj 
was geraakt, lucfttte het hem toch een moment c,p. 
Marie had dus brood gekregen. Hij stak z'n hand 
op naar zijn kind, maar ze zag haar vader niet. 
Een mof gaf hem met zijn geweer een klap tegen 
de opgestoken hand en vloekte dreigend. De auto
raasde tenslotte naar het station. 

Enige tientallen mannen en jonge�s stonden op 
het perron, zo opgepakt van de straat of uit de 
huizen gesleept. Op een plek, waar allen hem 
konden zien, lag het lijk van een jongeman, die 
het gewaagd had om zich te verzetten. Op een 
beestachtige manier was hij neergeschoten .... 
Een trein stond klaar, en ze kregen bevel om in 
te stappen. De moffen raasden en tierden als gek
ken. ,,Die verdammte Holländer, die · Schwein
hunde, arbeiten sollen sie!'' De wagons raakten 
vol. Roel liet aan een mof, die langs kwam stap
pen, en die iets meer leek te zijn dan gewoon 
soldaat, z'n drie vrijstellingen zien. De mof �eek 
er even in, grijnsde, gooide toen de papiert je ver
achtelijk op de grond, en liep verder. Roel zag 
nog kans ze weer op te rapen, en borg ze weer 
zorgvuldig op in zijn pQrtefeuille, als waren het 
waardevolle papieren .... 
Nog geruime Jiid bleef de trein staan, want ze 
moesten alle geteld worden. Het gaf veel opont
houd. De moffen liepen vloekend en dreigend 
heen en weer, schoten soms in de lucht, om vrees 
aan te jagen. 
En in de verte stonden veel vrouwen en meisjes 
angstig naar de trein te turen, of ze hun gelief
den ook konden herkennen. . . . Sommigen had
den nog een briefje, de meesten. ha�den w":� eten bij zich, maar ze mochten met dichter b1J 
het stat ion komen .. 
Eindelijk werden de deuren van de wagons ge
sloten. De wagon waar Roel in was beland, was 
van boven open. Een zw:iar gewapende mof 
stond bij de deur, om ontvluchtingspogingen te 
voorkomen. De trein zette zich in beweging. Toen 
kwam de reactie. 
In een hoek je gehurkt zat Roel. Gedachten, waar 
hij maar geen stuur aan kon geven, joegen door 
ziJn hoofd. Was dit een versc?_rikk_elijke .?ro?m
of nóg verschrikkelijker werkeltJkhe1d? H1J .. gmg
staan en keek vluchtig door de wagon. H1J zag 
geen enkele bekende. Bij sommigen flikkerde 
machteloze woede uit de ogen. De meesten ke
ken gelaten voor zich heen. En bij de deur stond 
de mof een sigaret te roken. .. Roel hurkte weer in zijn hoek je terug. Z11n ge
dachten werden iets kaimer. Hij dacht aan Marie 
en aan de kinderen. Zouden ze elkaar ooit weer
zien? Wat zou er van hen worden? 0. hoe had 
hij zich al verheugd in Marie's blijdschap om zijn 
geslaagde reis. Hoe had hij weer blij de toekomst 
in�ezien. Hoe had het in zijn hart gezon?en: .Ere
zij God .... Het leek nu all,·s re" b"s"ott1"" i.J'oe 
was alles toch zo gauw veranderd. Als een lawine 
was dit alles over hem gekomen. 
Was dit ter ere van God ...• Betekende dit vrede 
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op aarde? ..•• Roel knarsetandde. Hij werd op
standig. Hij balde zijn vuisten tegen den mof, en 
.... ja .... tegen God .... 
Hij huiverde toch van die gedachte. Een zware 
zucht kwam diep uit zijn borst. Hij verviel weer 
in ordeloos gern1Jrner .... 
En de trein raasde voort. De mannen gingen ern 
onbekende toekomst tegemoet, in snelle vaart .... 
Het liep tegen de avond, en de schemering vid. 
l.>e soldaat in Roel's wagon flikkerde onophou
delijk met een zaklantaarn. 
Maar alles was rustig. Niemand dacht er aan om 
te ontvluchten. 
Niemand? 
ln het hoekje van de wagon peinsde Roel zich 
suf aan een plan om er uit te komen. Zijn phn 
nam steeds vastere vorm aan. Er wàs een moge
lijkheid. Als er maar iemand was, die hem wil
de helpen om over de hoge rand van de wagon 
te komen, dan zou hij de sprong willen wagen. 
Hij wilde we.er naar huis toe, naar Marie en de 
kinderen. En voor de moffen wilde hij niet wer
ken, nooit!! M::tar het was uiterst gevdarhjk. Hd 
kón een vrijheidssprong zijn, ja, maar ook �en 
doodssprong. En om den zwaarbewapenden mof, 
en om de kans, dat hij onder de trein kon ko
men. Eigenlijk was het spelen met zijn leven. 
Toch liet het plan hem niet los .... 
Hoewel langzaam rijdend, en nu en dan stoppend, 
ging de trein maar steeds verder, door de don
kere avond, door de sterrenklare nacht.. Kerst
nacht . . de nacht van Jezus' geboorte. . Ere zij 
God. . Vrede op aarde. . ach. . alles vloekte er 
mee .. 
De waakzaamheid van den Duitsen soldaat scheen 
enigermate te vcrrlauwen. Hij stond daar diep in 
zijn dikke jas gedoken, en had het blijkbaar ook 
koud. Zijn zaklantaarn flikkerde niet meer zo 
vaak. Wie zou het ook wagen, om over de hoge 
wagonrand te klimmen en de spröng in het duis
ter te doen? 
Roel trok zijn buurman aan de jas en fluisterde 
zacht iets tegen hem. De trein raasde gelukkig 
nogal wat. De man trok ongelovig met zijn schou
ders. ,.Dat kan nooit", fluisterde hij terug. Eén 
van beide, óf een kogel treft je, en mij er bij als 
ik je help, 6f de trein vermorzelt je." 
Roel hield aan. Met klemmende woorden smeekte 
hij hem om toch te helpen. De man gaf tenslotte 
toe. Ze bespraken de wijze van uitvoering zorg
vuldig, zo !;'Oed als dat ging op fluistertoon. Ze 
gingen naast elkaar tegen de wand staan. Ze 
wachtten tot de soldaat zijn speurlicht weer liet 
flikkeren. Toen daarna alles weer in het donker 
gehuld was, gebeurde het, snel, geruisloos. Rod 
zette zijn voet in 's mans gevouwen handen, klom 
op zijn schouders, werkte zich over de rand, en 
stootte zich met kracht van de wagon af .... 
Het was gelukt! 
Versuft van de sprong bleef Roel eerst liggen. 
Toen hij eindelijk opstond, koud en huiverig, was 
de trein al enige kilometers verder. Zijn zenu
wen, die met het uitvoeren van zijn plan zo kalm 

waren p:ewecst, waren nu tot het uiterst" ges�nn
nen. Hij moest hier weg, zo gauw mogelijk. Maar 
waarheen? Hij had er p:ren I lauw begrip van, 
waar hij zich bevond. Hij liep een eindje de 
spoorlijn langs, en liep toen, bij een overweg, een 
zandweg in. Het was niet meer zo donker, want 
de maan was opgekomen. Hij liep gejaagd ver
der. al m,,r ver-l"r. f,-dere ritselinf!' deed hem 
hevig schrikken. Hij rilde soms van de kou, soma 
brak het angstzweet hem uit. Hij bereikte een 

dorpje, en klopte op goed geluk een boer uit bed. 
In haastige, onsamenhangende woorden vertelde 
hij zijn wedervaren, maar de boer kon er maar 

'weinig uit wijs worden. Roel werd meegenomen 
naar de warme stal, daar kon hij wel in 't hooi 
gaan liggen. Misschien was hij morgen wel be
daarder, dan zou de boer zijn geschiedenis wel 
vernemen. Het gebeurde wel vaker tegenwoordig, 
dat er 's nachts volk om onderdak vroeg. De but:r 
ging weer naar bed. In de warme stal kwam 
Roel zowaar ook in slaap, maar werd telkens weer 
verschrikt wakker .... 
De volgende morgen, toen het melken gedaan 
was, toen de kachel in de keuken rood stond, en 
toen er een heerlijk doch eenvoudig maal werd 
opgediend, werd de vreemdeling uitgenodigd om 
mee te eten. 
Hij was veel kalmer geworden, maar was niet 
erg spraakzaam. Na de R1aaltijd keken de boer 
en zijn vrouw hem vragend aan. Toen vertelde hij 
de geschiedenis. Eerst kalm en bedaard, maar 
spoedik begon zijn stem zenuwachtig te trillen. 
Na dit droevig verhaal, dat in een opstandig pro
test tegen de zin van het Kerstfeest in zo'n hjd 
eindigde, werd het stil in het vertrek. De boer 
wist niet direct een antwoord te geven. De boe
rin wreef met haar schort door haar vochtige 
ogen. De veertienjarige Gees je zat te schreien. 
De boer dacht lang na, want het viel hem moei
lijk om voor zoveel leed en ellende een troost
woord te vinden. 
Maar tenslotte kwam toch zijn antwoord. 
Hij nam de huisbijbel en las met vaste stem het 
Kerstevangelie. 
Daarna gewaagde hij er van, dat het niet ging 
om aardse vrede, maar om vrede tussen God t:n 
een in diepe schuld verzonken wereld. Om vrede 
tussen God en zondaren. Want alzo lief had G0J 
de wereld, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon ge
geven heeft, opdat een iegelijk, die in Hern ge
dooft, niet verderve, maar het Eeuwige Leven 
heb be. 
Vrede tussen God en een in zichzelven verloren 
zondaar, dat is de kern, het middelpunt, waar dè 
Kerstgeschiedenis om draait. En dààrom: Ere zij 
God, in de hoge hemel, en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen! 
Ook in deze vreselijke tijden kunnen en mogen 
we dat uit jubelen met geheel ons hart, zo wij 
deel hebben aan die Vrede, die alle verstand te 
boven gaat. 
De boer zweeg. De vreemdeling richtte zich OP, 
en gaf den boer een hand. 
"Ik dank je, boer," zei hij. ,,De omstandigheden 
brachten mij in opstand. Ge hebt recht naar mijn 
hart gesproken. Ik dank U voor Uw woorden. Ze 
hebben mij goed gedaan." 
Ze spraken nog enige tijd door. Toen ging de 
boer naar de stal om het vee te verzorgen. Roel 
liet de boerin foto's zien van zijn vrouw en kin
dertjes. Nu zat hij hier in het hoge Noorden. 
De boer kwam na enige tijd weer in de keuken. 
Toen vroeg ·westers of de boer soms ook een fiets 
te missen had. 
,,Wat wil je dan?" vroeg hij verwonderd. 
"Ik wil proberen om thuis te komen, ik móét 
wc·er naar mijn 1vrouw en kinderen toe ".
,.Maar man, dat is onbegonnen werk", zei de 
boer. ,,'t Is vanaf hier tweehonclerd kilometer. 
Als je wordt aangehouden, dan ben je er bij, de 
controle is scherp. Blijf voorlopig gerust hier, dan 
kun je altijd nog zien." .. Maar Roel was niet meer te houden. H11 moest 
weer naar zijn vrouw en kindertjes. De boer had 
nog wel een fiets staan, maar met surrogaat
banden. En over had hij haar niet, want vier 
weken geleden had hij een fiets aan een o�d�r
duiker meegegeven. Maar Roel kon het n1w1el 
meekrijgen. Die had nu geen ogenblik meer ge
duld. De boerin maakte gauw wat brood klaar, 
dan had hij onderweg voorlopig wat. Hij kreeg 
een zakatlasje mee, want de weg was hem totaal 
onbekend. Hij bedankte den boer en de boerin 
voor al het vriendelijke en hartelijke, dat hem 
was ten deel gevallen. Hij bedankte nogmaals den 
boer voor zijn goede woorden. Toen nam hij af
scheid en stapte op de fiets, nagestaard door den 
boer en ûjn vrouw. ,.Een uit zovelen", zei de 
boer . .  ,Ja", zei de boerin, ,.een uit zovelen". 
De boer maakte zich met zijn gezin gereed voor 
de kerkgang. Het was de eerste Kerstdag. Het feest 
van den Vredevorst. De oorlog woedde voort. De 
wapens kletterden. Terreur en massamoord waren 
aan de orde van de dag. 
Duizenden zuchtten in concentratiekampen, over
g-eleverd aan onmenselijke folteringen. En tóch 
vierden rnillioenen mensen over de gehele wereld 
het feest van Jezus' Geboorte en konden en moch
ten ze zingen: ,.Ere zij God in de hoge hemelen, 
en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.• 

Hajé. 
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·ONZE MILITAIREN
· •

* 
* 

Maar al te wem1g zijn onze gedachten bij 
onze vrienden, die vrijwillig dienst geno
men hebben om Indië te bevrijden en bij al 
die andere soldaten, die daar hun militaire 
plicht vervullen. 
Het is steeds weer een pijnlijke ontdekking 
voor ons, om te cons:ateren, hoe moeilijk 
wij ons in het leven van anderen kunnen 
verplaatsen, hoe gaarne wij anderer pro. 
blemen en leed ontvluchten, om de last 
niet meer behoeven te dragen. 
Ja, als we beter dan wiel ook in de gele
genheid zouden zijn_ om een ander te ver
staan en te helpen, omdat we zelf reeds 
zoiets meemaakten, dan nog verzetten we 
er ons tegen, in .onze gedachten terug te 
gaan naar onze eigen ervaringen. 
Een mens is een kameleon. Hij neemt ogen
blikkelijk de kleur van zijn omgeving aan 
en schudt daarmede alle narigheid uit de 
pas afgeslo'.en periode en meestal ook al:e 
voornemens van die tijd, snel van zich af. 
Wie de gevangenis gekend heeft, wie de 
fronten of de hongerwinter meemaakte, zal 
dit moeilijk kunnen ontkennen. 
Armzalige mens! 
Daar zijn mannen in Indië, die hun Kerst
feest in "tenue vieren, ver van de hunnen, 
in een vreemd vifandig land, welks inwo
ners hun aanwezigheid aldaar niet begrij
pen. Zij doen hun plicht en een deel van 
de Nederlandse pers weet niet beter te 
doen dan ze daarvoor te honen. Welk een 
blaam voor die pers Welk een glorie�or 
die soldaten, wanneer ze, zoals uit de be
richten blijkt, zich voorbeeldig beheersen 
en waardig gedragen. Niet voor niets wor
den zij met sympathie in de dessa's be
groet. 
Soldaten hebben het moe!lijker dan bur
gers. Wel wordt hun de gang van het da
gelijks gebeuren voorgekauwd, maar dat 
brengt ook mee, dat zij hun vrijheidsdrang 
meer moeten bedwingen dan een burger. 
Gehoorzamen is een moeilijke zaak en voor 
een mi!Pair geldt dit dubbel, omdat hij 
meestal de zin en de achtergrond van een 
bevel niet kan en dikwijls niet mag ver
staan (soms is die zelfs onverstaanbaar). 
Deze jongens denken natuurlijk na over de 
Indische problemen. Zij hebben er een me
ning over en wanneer zij lieden zijn met 
verantwoordelijkheidsbesef, dan zullen zij 
neigen naar de voor de hand liggende taàk, 
om de orde in Indië te herstellen en daar
door de dessabewoners te bevrijden van 
geweld en terreur. 
En nu moeten zij zich beheersen. Zij zien 
voor hun ogen ernstige dingen gebeuren 

. en zij moeten er af blijven, want het bevel 
is: Blijf zitten, waar je zit en verroer je 

· niet.. Dat is moeilijk om te verstaan. Ja, Ja, 
· blijven zitten, terwijl j!!! of zou willen han
delen, of terug zou willen naar Nederland, 
je toekomst bouwen, dat is moeilijk te ver
werken. 
Dat ze het verwerken en gedisciplineerd 

. blijven, pleit in hoge mate voor hen. Zij
· begrijpen, dat een militair voor alles ge
: hoorzamen moet, ook al druist dit tegen
, persoonlijke inzichten in.

De militair behoort tot het uitvoerend, ge
wapend orgaan van de overheid, welke 

·· laatste niet beheerst mag worden door de 
gro.otst gemene deler van de opinie der
militairen, maar die slechts gehoorzaamd
wil wezen. 
De militair, die gehoorzaamt aan de over
heid, daar waar deze hem bevelen mag, 
gehoorzaamt daarin aan Gods geboden. 

,,Is het leven dan zo eenvoudig, ook voor
· den militair? Is de strijd der plichten daar
mee opgelosn Is hiel-mede het conflict be
slecht tussen de eenvoudige rechtlijnige
plicht om den naaste te bevrijden van de
<terreur en de plicht om te gehoorzamen, of
tussen de eenvoudig� plicht om voor Je
(toekomstig) gezin te gaan zorgen en te
blijven gehoorzamen? 
Ik geloof 't niet en ik hoop het ook niet. 

Ik hoop, dat niemand zich op gemakzuch
tige wijze zal bevrijden van die gewetens
conflicten door een vlucht uit de verant
woordelijkheid. Ik hoop, dat de onrust 
daarom hem me: de jaren eraan zal blijven 
herinneren, dat in dit leven de oplossing 
niet is van al deze moeilijkheden, van al 
deze tegenstellingen, die onverzoenbaar 
zijn. 
In de zonde van de mensen, in de verwor
ding van het leven ligt de bron van onze 
gewe'.ensconflic'en en als ik een lijn gaf 
voor het denken van den soldaat, dan is 
dat wel een houvast, maar geen oplossing. 
Hoe zouden we hier op aarde op een oplos
sing kunnen hopen, niet alleen voor de 
problemen, die onszelf direct betreffen, 
maar ook voor die onmetelijkheid van moei
lijkheden en leed, die de wereld als een 
mist vergezelt? 
Het leed in de wereld, het leed in Indië, 
het leed in de dessa's stijgt als een ver
s'.ikkende rook ten hemel. Waarom en hoe
lang, vraagt .de mensheid. 
De kwelling der gevangenissen, de breuk 
der gezinnen, het moreel nihilisme der ste
den, die conflic'.en der volkeren, zt zijn 
ongeneeslijke wonden op het aardopper
vlak. Oe zonde woekert als een par.asiet op 
de menselijke samenleving en verstikt haar 
steeds meer. Wie moed heeft, durft zeggen: 
Er is geen hoop voor de nood aan mijn 
deur, voor de zee van nood, die ik niet 
ken. Wie geloof heeft, zegt: Er is een licht 
opgegaan in Bethlehem, dat schijnt in een 
duistere wereld. Christus is onderweg. Hij 
heeft de wereld verlost en zal de wereld 
verloijsen. 
Maár Hij stelt een eis. Hem te gehoorza
men en te volg.en. 
Soldaat zijn en Christen zijn, dat betekent 
beide: gehoorzamen. 't Ligt in één lijn. Ge
hooriamen, blind voor de toekomst, niet 
blind voor het leed, blind voor de oplos
sing, niet blind in het geloof. 
Soldaat in Indië, doe dan je plicht en buig 
Je knieën voor Hem, Die de wereld verlo·st 
heeft, voor Hem op Wien in de zorgen en 
in het leed, onze hoop is. 

H. v. R.

van 

Men zoekt helaas den vrede niet, 
Waar God beloofde, dat men vir1dt: 
Bij 't pas-geboren Kind 
fü1 bij het hemelsch lied. 

Is door het simpele gebaar 
Der moeder, die haar boorling beurt 
De heele wereld niet gescheurd 
In die van hier en die van daar? 

Hier zijn de herders in den stal, 
De wijzen met hun held're ster, 
Elk die van dicht of ver 
Het kind aanbidden %al. 

VOOR 

GEOEN KBDEKU E F H IB J IR J 
Dt: plannen voor het samenstrllen van OAS 9�drnkb"'d::. 
moeten voort.gang hebben. En h�t Is met àir:t ao1 
hierop, dat zo nu en dan hierover in "Ue Zwccver ' 
pub icat:es verschijnen, die - voor .::over dat vooc 
onze L.0.--crs en K.P ... ers nog noodzakelijk is - tea 
doel hebben de aandacht voor dit belangrijke onder
werp levendig te houden. 
Niet uit .. ;uite:nd echter hiervoor, doch ook om onze 
V'Oorbereidingswcrkzaamheden zo effectief moaelijk te 
doen verlopen en onze lezers op de hoogte te boudea 
van de ontwikkeïng van dit "zware'' object, k.oweu we 
steeds weer op dit onderwerp terug, 
Zo publiceerden wij in "Qe Zwerver'-' van de vorige 
week. dat vrijwel alie provinciale ges-::hiedenissen thans 
volleèig waren gereconstrueerd. en dat met het oog 
hierop de termijn van inzend:ng van vers·agen en rap
porten a�n het eind van dit jaar de.finitief zou zija 
gesloten. 
fvlochten er soms lezers van "De Zwerver" zijn, dJe 
aan de belangstel '.ing voor het gedenkboek zoudca 
twijfelen, dan kan ik hen thans verzekeren. dat ze ia 
dit opz:cht de plank misslaan. Uit de reactie op deze 
pubïcatie blijkt het tegendeel wel zeer duidelijk; 
In het algemeen komt de inhoud van de brieven, die 
naar aanleiding van deze publicati:: aan ons wcrdea. 
ger:cht. hierop neer. dat men verzoekt om. deze ia·�
vcringstermijn te verlengen. Ik verzoek al, e briebchrij
vers over dit onderwerp, mij te willen toe.staan, be11 
in deze publicatie gezanienlij� te mogen beantwoorden. 
Er is een apreekwoord. dat zegt: .. Beter laat. dan nooit'', 
Ik zou dit wijze woord aU maatstaf wil1e.n aannemen. 
Ik begon te schrijven. dat onze p'anncn voo,tgang 
moeten vinden. We kunnen onmoge!ijk de bewerkin11 
van een bepaalde provinciale L O... of K.P .-ge..schie" 
dC'nis laten rusten. tot deze of gene P.'aatselijke leider 
voldoende tijd en gelegenheid heeft kunnen vinden om 
zijn geschiedenis in extenso uit te werken en bij ons 
in te leveren. Een ie.der zal dit kunnen begrijpen. 
Wij moeten verder en het Is eenvoudig niet mogelijk 
om onze wer1czaamhedcn door alle mogelijke factoren 
van buiten af. te laten be.invloeden. 
In het aJgcmeen kan gezegd worden, dat de ge:schie. .. 
den.is van de prov:nciën thans in ons bezit zijn. doch 
voordc1t d;t a"les nu weer zodanig is bestudeerd, ver
werkt en aangevuld. dat het in handen van den ult
eindelijken schrijver kan worden gegeven, zal er waar
scbijnïjk nog geruime tijd over heengaan, 
Gedurende deze tijd blijft ui·eraard de gelegenheid be
staan om acb�erstallige rapporten in te dienen. 
Laat niemand denken, dat zijn geschiedenis nift belang. 
rijk genoeg is om ingezonden te worden. Elk rapport. 
- hoe onbelangrijk. ogenschijnlijk - kan gegevens be
vatten, die voor een juist overzicht van een bepaalde: 
histor:e. van groot belang kunnen zijn .
Elk verhaal. hoe eenvoudig wellicht beschreven, kan 
een beter 1'i:::ht werpen op minder duidelijke. gedee�ten 
uit een. be.paalde geschiq!enis. 

Niemand bljve dus achter met het inzenden van zijo 
gegevens. En. wanneer dit, door welke omstandigbedea 
dan ook, tot nu toe niet heeft plaatsgevonden. daJt 
blijft hiervoor het devies gelden: .. Beter laat. da11 

L
nooit." 

.. FRITS". 

-------

Dáár is de koning op zijn troon 
De schril tgeleerden bij hef boek, 
De nijd, het ijdele gezoek, 
De hoogmoed en de hoon. 

H crodes troont in ieder mensch 
En maakt hem kindermoordenaar, 
Streeft eens zijn dwaze heerschzucht naar 
Vervulling van _haar wcnsch. 

In ieder echter waakt· het kind 
In ieder waakt het zwijgend lied. 
Zoek dus de� lieven vrede niet 
Waar gij de wroeging vindt. 

ANTON VAN DUINKERKE!{. 
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M. Pereira

C. lanssen

Op 30 Augustus '44 viel onder· de ge
,meente Belfeld (L.) in een kort vuur
gevecht met de z.g. ,,Ommcnpolitie" of 
Arbcits Kontrol Dienst, de Reuverse 
K.P.-leider Ben Verstappen, bij een po
ging om zijn vriend en medewerker KP
er Rienus Pereira te bevrijden. Hierop
volgde ·de arrestatie van de Opptr
wachtmeester der Koninklijke Mare
chaussee Ummels, die in de namiddag 
van die zelfde dag, met Rienus Pereira
door de S.D.-officieren Nictsch en
Ströbel werd neergeschoten op de
plaats waar ook Ben Verstappen was
gevallen. • 
Dit was de eerste grote slag, die werd
toegebracht aan de LO en KP in het
rayon Beesel-Reuver-Belfeld, die hier
hecht samenwerkten. Een slag die heel
de omgeving met ontzetting vervulde.
Alle voorzorgsmaatregelen werden ge
nomen om meerdere arrestaties te voor
komen. Diverse medewerkers moestem
verdwijnen, terwijl anderen klaar ston
den cim hun werk voort te zetten. Want
het aandeel van dit rayon als -schakel ·
in het grote geheel der verzetsh<ëweging
was niet onbelangrijk. Henk Gommans
was het die de taak van duikhoofd zon
overnemen ..
7 October '44. Enkele dagen grledrn
hadden vijandelijke agenten op een
boerderij te Reuver huiszoeking ged11<J.n
en de knecht Cor Jansen gevankeli;k
weg-g-evoerd. Op deze dag reed in de 
namiddag een motor met zijspan m_�t
grote snelheid rl,ior R<'11ver. Jn 1,,·t "t
span zat Cor geboeid. Op de motor z•Jn 
belagers. Ergens in de bossl.'.n rns�cn
Reuver en Beesel werd een landweg m
geslagen. Een landbouwer hoorde en
kele schoten en zag de motor weer ver
dwijTJen. Kort nadien vond men in de 
struiken het lijk van Cor,-. door de 
beestmensen met een schot in de nek 
af geslacht. 
Diezelfde middag tegen half zeven werd 
het ouderlijk huis van Henk Gommafl8 
omsingeld en werd Henk gearrcstead 
en weggevoerd en op de plaats waar go 
Augustus zijn medewerkers vielen, ko.:1-
bloedig neergeschoten. Zo werd ook 
deze dag weer een zwarte dag voor de 

' 
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A. H. Ummels 

Nu buiftm wij ons leven 
Over uw grooten dood. 
Al wal wij k11n11en geven 
Komt uil den barren nood 
Ons naar de li/J/1en wellen 
E1t wordt tot klank en slem 
En rinkelt in de schellen 
Van 't heilig requiem 
En !zeeft ons opgeheven 
Tol 'lUien uit harren npod 
Verhief uw kleine leven 
Tol vaderlands elzen dood. 

Uit: Het Vrij Nederlandsch 
Liedboek. 

verzetsbeweging en heel de omgeTing: 
een dag van rouw en droefenis. 
Zo vielen hier vijf goede Nederlandt"ra 
ia de strijd voor onze vrijheid. Zij Ga
ven all<"s wat ûj hadden; zij gaven hun 
leven. Vijf gezinnen werden in rouw 
gedompeld. 
Ben Verstappen, geboren 2.3 April 'J 4, 
atnncl rla� en nacht klaar met zijn nog 

'jonge K.P. om overal waar dat nodig 
was op te treden. Groot was zijn to�
wijtling en idealisme. Alles tnoest wij· 
ken wanneer hij zijn doel wilde berei
ken. Hij ging voor zijn mannen door 
het vuur. Dat kostte hem tenslotte het 
leven. 
Opperw.1c.htmeester Ummels werd gebo
ren 15 Juli 1Rfl4 te Amby (L.). Hij had 
een grote liefde voor zijn Vorstin en 
Vaderland. ] lij was de ste<"ds behuln�a
me goede. raadgever. Enkele rp.alen had 
hij reeds op het matje moekn komen bij 
de S D. Maar de Opper kende zijn gro
te zware plicht tegenover zijn land. Hij 

B. P. L. Verstappen 

H. W. H. Gommans 

was een waardig lid der Konin.klijke 
Marechaussee. 
Henk Gommans, de sympathieke jeugd
leider werd geboren 7 Juli '25 te Reu
ver. Hij werkte in alle stilte en een
voud zonder veel drukte, eerst als wijk
leider, later als duikhoofd. Groot wa., 
zijn Vaderlands lief de, edel zijn karak
ter. Door laf verraad werd hij overval
len en gedood. 
Rienus Pereira in 1920 geboren te Den 
Haag, was ondergedoken in Reuver en 
meldde zich hier bij de K.P., waarvall 
hij één van de ijverigste leden was. Rie
nus gaf zich spontaan, geen moeite waa 
hem te veel. groot was zijn toewijding. 
Cor Jansen, geboren 22 Febr. '18 te Se
venum, werd slachtoffer van zijn zwijg
plicht, waardoor hij anderen het leven 
redde. Hij was niet direct medewerker, 
maar groot was zijn idealisme voor de 
nationale zaak. 

Op 30 Augustus '45 werden de slacht
offers, met militair eerbetoon van eC!Q 
pel<:'ton van de Stafwacht van het regi
ment Stoottroepen, in een gemeenschap
pelijk graf begraven. 
Moge het voor EchtgenotC'n, Ouders en 
familieleden een troost zijn dat zij 'het 
grote offer van hun leven brachten voor 
Yrijheid <'11 recht. Hun offer mag en zal 
niet vergeefs zijn. Hun Katholieke en 
Christelijke beginselen zullen voor 0111 . 
een lichtend voorbeeld zijn. Zij zullen 
ongetwijfeld bij God hun beloning heb
ben ontvangen. 
Vrienden in het verzet, laat ons deze 
dapperen in onze gebeden gedenken en 
laat hun offer voor ons een aansporing 
rijn om op de plaats waar wij staan in 
het leven' onze krachten te geven aan de 
opbouw van een betere maatschappij. 
Vaak hebben wij met desillusie te kam
pen. 'Wij hadden ons het vrije Neder
land vaak anders voorgesteld. Toch 
llloeten en mogen wij niet versagen. 
In een van zijn laatste redevoerin�en 
sprak Pater Lodewijk: ,,Bouwt op God, 
dan bouwt gij goed'". Dit moet ook onxe 
leuze zijn. dan zal op de graven van 
onze gevallen makkers een Nederland 
herrijzen dat de trots is van het rage
slacht en voor de gehele mensheid. 

JACK V.D. ZALM 

\ 
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HET NIEUWE JAAR (H.O.) 

Wat zal ons dit brengen7 Niemand Yan ons die dat ken 
reggen. En dat Is maar goed ook. Wanneer we reeds 
YOOruit konden weten wat ons boven het hoofd hing. zou 
niemand kunnen. leven. De c:hoevlge, dramatische e� teleur
stellende feiten, waarvan teder mens op zijn beurt zijn deel 
krijgt toegewezen. zouden een wrang gevoel geven aan het 
Jeyen van ieder, 
WP. kunnea slechts wensen. Wensen bijv. dat In het ko
mende Jaar de volkeren· der aarde nader tot e'kaar zullen 
komen. dat de vrede dieper verankerd zal komen te lig
gen dan tot dusver. 
Ja, vrede! Want vrede zal er. in de eerste plaats moeten 
heersen, wi11en we aan een opbouwende wereld kunnen 
werken. Daar kan elk onzer persoonlijk aan meewerken 
door .....• bij zichze'( te beginnen. Trachten je naasten te 
begrijpen. respecteren, wa:"rde:renl Wanneer dat ieder men· 
senklnd zou gelukken, dan. Ja dan zou het vrede zijn. 
We weten. allen wel. dit is een utopie. Maar het zal 
voor leder onzer toch tot voldoen!ng moeten schenken voor 
zichzelf te weten zo geleefd te hebben, als menselijker 
wijze moge'ijk {s. Laten we daarom elkander bij deze 
faarwlsseHng toewensen en beloven. dat ieder van ons zal 
trachten in deze geest te leven in het 1aar. dat voor ons 
!Jgt, Dan zal 1947. ondanks zijn onvecmiJde ijke tegensla· 
gen. ons In. dit opzicht tot tevredenheid stemmen. 
Dat het zo zijn inogel 
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la de Plantsoenschool zaten we te wachten op de dfn" 
gen. die komen zouden. Aan geruchten ontbrak het niet 
en velen Hetea hun fantasie de vrije ,'oop. Het gebeurde 
bijv. dat er één bij Je kwam en je ·erg geheimzinnig in 
vertrouw� verleide. dat hij van een ander, d:e op zijn 
beurt ook weer van een ander, die erg bevriend was met 
den commandant. gehoord had.. dat we 's nachts gingen 
vertrekken, richting Amsterdam. Maar de nacht ging voor" 
bij. zonder dat ec iets gebeurde. Dan werd weer steevast 
verteld. dat we naar Brabant zouden gaan om de daar 
reeds ongeveer een b,H jaar bestaande Stoottroepen nf 
te lossen, die tocb noodzakelijk eens met verlof moesten. 
Nooit kon echter de bron van deze gerushten opgespoord 
wordw. en alles wat je zo In "vertrouwen" werd mede,e
deeld. wi!t de camp. ln 5 m:n. Ik herinner me nog een 
nacht wakker ge'cgen te hebben. toen ·, avonds mij ver· 
te.ld werd (natuur ijk In ,.vertrouwen") dat we beslist die 
oacbt vertrekken gingen naar een Engels kamp. 14 àa
gu spoedop'efdlng zouden ontvangen en dan naar Duits
land vertrekken. En als je dan ht de hol klinkende gang 
voetstappen boorde naderen-. dacht je: •. Nou gaat het ge" 
beuren .. , Maar wanneer dan de voetstappen de deur voor
bij gingen en e!ndelijk de morgen aanbrak. kwam Je tot 
het b�e.t voor de zo•eelste maal slachtoHer te zijn ge
worden van een loos gerucht, En zo verliep de ene dag 
na de aadere, eeD week. nog een week, 
Iets wat de gemoederen ook bezig hield, was de kwestie 
der· uniformen, Ook. blerover deden a11er1el verhalen de 
ronde. Eerst was het. dat de uniformen klaar lagen in 
Tilburg, daar werden ze In text!e!fabrieken gemaakt. ..De 
uniformen komen morgen ... klonk het een andere keer. 
maar als "morgen'' voorbij was. wi.st er éé:n te zeggen, 
dat de auto pech had gehad en in Tilburg was blijven 
staan. En als dan 2 dagen later het bericht doorkwam. 
dat de uniformen in Assen waèen aangekomen, en de vol
gende dag zouden. arriveren, was Iedereen blij. Maar als 
dan de andere dag niets gekomen was, heette het •. De 
chauffeur beeft zich vergist. HIJ heeft de uniformen in As
sen afgeleverd lnplaats Ya.a. in Groningen en is met de Ie.ge 
auto weer vertrokken. Zodra ec vervoer Is, worden ze 
gebracht"". Maar nu weten we wel, dat dit alles tot 
het labelrijk behoorde. Dit was één van de desillusies, die 
ons compagniesbestaan rijk geweest (s. Wie heeft niet min" 
stens een half jaar in eigen kleding dienst gedaan? En 
dan te bedenken. dat we nJet eens in aanmerking komen 
voor kledl!lggeld, (We geven de moed niet op en zijn daar 
nog steeds over bezig. [n de volgende rubriek hierover 
meer. H. D.) Enfin, behoort ook tot de desillusies. 
ln de school was het een drukte van belang. He-t aanmet" 
den ging maar steeds door, het was de hele dag een ge
sfouw met stcoozakken, verhuh:en van de ene zaal naar 
de andere. De lcolc.s werkten onder hoogspanning, want 
het aantal eters nam steed,9 toe en er was nooit een dag 
tew-oren. 'te zeggen. hoeveel eters er de andere dag zou· 
den zijn, Er werd in 3. •oms in � ploegen gegeten. En boel 
Eetgerei werd niet verstrekt. daar had niet iedereen op 
gecekcnd en zo kon het gebeuren. dat iemand van de 
2e ploeg het bestek leende van tén, die in de Ie ploeg 
,ijn maag al volgewerkt bad, 
Er werkten ook N.S.B.-en. die o.m. de sttoozalcken moes
ten vullen. Bij voorkeur we<dCA daarvoor uitgezocht die
genen. die zich bij de moffen erg v�rdienstelijk hadden ge· 
maakt. Dat het daarbij altijd niet z.acb.tzinnig toeging. is 
begrijpelijk in die dagen, Wanneer we nog eens aan die 
tJJd terugdenken. moet gezegd worden. dat het toch een 
fijne tijd was. die eerste weken na de bevrijding. leder was 
enthousiast. Wat is dat enthousiasme gaan bekoelen later. 
toen we zagen, dat de berechting van N.S.B ... ers. collabo
rateurs. en de opbouw van ons 'land een heel andere wen• 
dl<>.g nam, dan wc ons tijdens de bezetting hadden voor
gesteld. Ook alweer een desU!usle. 
Om beurten stonden we op wac.bt. patroullleerden door 
de stad of vatten po,t bij bepaalde adressen. 
Typisch was ook, dot over de salariëring in het geheel 
niet werd gesproken. Het koa. de meesten niet schelen of 
1le tal ••IJ b.addea. of niet. leder wu el bi' tot de Ie 
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De trouwe God des Verbonds verblijdde ons grotelijka door ons huwelijk te zegenen met de geboorte van een dochter, • die wij HILLEGIENE SIETJE KLAZINA noemden. 
11, Hendrik Koster, geboren te Kollumerzwaag, 4 Aug 1897, arbeider, wonend te Zwaagwesteinde, Kerk straat nr. L-181, gemeente Dantumadeel, gearr. doo de SD te Leeuwarden or 7 April 1943, via het Hui van Bewaring te Leeu warden vervoerd n. Sche· veningen, is December '4· nog gezien, werkende OJ de Heinkel-vliegtuigenfabriek bij Oraniërrburg, later niets meer vernomen. 

I
Don, (Gem. Hmn)., J. BERENDSJ. K. BERENDS-MULDER.
Getrouwd: PIET DE BEER en TINY BOOT (Alie) Oppenhuizerweg 49. 774 Willibrordus (Willy) Verhoeven, in leven in- Sneek,specteur van politie te Schiedam, gearresteerd -----------------------21 Juli 1944, via Vught-Sachsenhausen naar Verloofd: Neuengamme vervoerd, aldaar 28 Novem JENNY LUTTIK en ber 1944 overleden. 775 Abraham Florus de; Nuynck, geb. 26-4-'12, te Kamperland (Zeeland), woonde aldaar Molenweg B 248 c, door de Duits,..rs gearr. op 22 Juli 1944. Op 1 Aug. 1944 naar Amersfoort, vandaar waarschijnlijk 11 Oct. naar Neuengamme, moet daar op 26 December ove.rleden zijn. Niets meer van hem gehoord. 
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Comp, Stoottroepen te behoren. Er werd ook niet ge
dacht aan goed eten, sigaretten enz. Je was al blij als 
je: van een ander een "eigen tee1tje" mocht draaien. a 
wrrd het eerste halve pakje shag natuurlijk met vreugde 
begroet. leder zat vol vuur om ook een steentje te kun
nen bijdragen den gehaten mof het Qnderspit te laten del
ven. 
En zo brak de 4c Mei aan en vertrokken we. Maar het 
werd alweer een desillusie .....• 

Op 28 Dec. zal aan ieder lid van onze contactgroep een 
circu'aire worden gezonden met nadere mededelJngen be
treffende de a.s. ceunie. Mocht het voorkomen dat iemand 
In de eerste week van Jan. niets heeft ontvangen. be" 
richt zulks dan. even aan het secretadaat, 

WIM LEISTRA (Anton K.-P.) Haarlem; 2e Kerstdag. v. Nieveltstraat 14.Sneek; Amaliastraat 65.Ontvangdag 2e Kerstdag van 3.30-5 uur te Haarlem van Nieveltstraat 14. • 
BOB SIDERIUS en SARY GEERDES 1. 

hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 24 December a.s., 's namiddaga half drie, te Leeuwarden. ., 
Leeuwarden, 5 December 1946. Ruijsdaelstraat 49. Spoorstraat 64. Receptie op de trouwdag van 4-6 uur in Hotel "de Klanderij". Toekomstig adres: Ruysdaelstraat 49, Leeuwarden. 
( Ruil- en Zllken•dwrtenties. l'rgs / 0.45 pn m.m.) 

Jongeman (33 j.) oud-illegaal werker, zowel voor de K.P. als L.O., zoekt te Den Haag net Kosthuis, in gez. Orth. Herv. gezin. Brieven met prijs: Kamer 115 H.T.O., Den Haag. 
Zieke vraagt Koffergramo/oon met platen te koop. Liefst His Masters Voice. Brieven onder No. 96 Adm. van dit blad. 
Wie helpt oud-illegaal werker, die door zijn verblijf in het concentratiekamp ziek is en in een Sanatorium .verpleegd wordt, aan Postzegels. Begin-verzamelaar voor Tijdverdrijf. J. A. M. Grunnekemeyer, R.K. Sanatorium te Zevenaar. 
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