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Met grote voldoening bieden we onze medew�kers 
ditmaal nummer 46 vnn onze mededelingen a111. De 
lijd van opstellen bi{ flakkerend kaarslicht, tyi;en en 
stencillen op eon verborgen 1olderkamertje, k:,erie
ren in hevig" herfstregens ligt achter ons. Huid, aan 
allen, die onafgebroken hun activiteit voor onz" 
mededelingen hebben ingezet. 
Een nieuwe tijd is aangebroken. De aard van ons 
werk is veranderd. Dus ook de aard en opzei van 
onze medede�ngen. 
H�t ligt in de bedoeling een mededelingenblal als 
wekelijks orgaan te doen verschijnen. 
Allereerst voor de officiële mededelf!gen van N. V.H .• 
Stichtiug, enz. enz. Daarnaast zullen w,; ons o·gaan 

vullen met schetsen en foto's uit ons werk, k1rtom 
het ligt in onze bedoeling van ons oude r;ede
delingenblad e.;n L.0.-familie orgaan te make,. 
Hoewel alle plannen nog zeer vaag zijn en on;leker· 
heid hePrst op diverse torretnen, kunnPn w, wel 
zeggen, dat ePn L 0.-weekorgaan vele goede ,noge· 
lijkheden biedt. 
Echter zullen alle medewerkers hun kracht voor ons 
blad moeten geven. Het moel een blad wordeo voor 
en door de L. O -mensen. 

I DE GALERIJ 

ONZER DODEN 
(Een woord van gedachtenis) 

Gesprekken. ze zwijgen; de twisten zij,, stil. Met 
omllo,-rste blik zien we op naar hen, die vielen, 
onze makkers van de L.O. 
Ze waren niet zo edel en hooggeboren, niet zo 
rijk en hooggetiteld: een bakker, een klerk, een 
landarbeider, een technicus, een schoolmeester ... 
Trouwens, hoe ontstond de L.O.? Een platte
land•dominee uit oen dorpje bij de Duitse grens; 
hij doorziet het nieuwe heidendom beter, dan de 
heren in Den Haag. Hem hielp een vrouv·. Die 
predikant en die vrouw zijn de "stichters'' van de 
LO.! Een geeetelijke en een huismoeder. Frits, 
de dominee werd destijds gevangen, maar bevrijd 
en ia nu vrij. Tante Riek werd in Juli '44 ge
&repen. Waar ze nu is ..... .? Do derde "stil:h· 
ter''. kwa" uit het Westen waar hii zelf al wat 
opgezet had, een scheolmeester. 
Het ging met dat ontstaan van tie LO. zo be-

scheiden en stil. Geen proclamaties, geen "over
koepelingen". Het was de arb.eidsdienst, die ons 
het eerst in het geweer bracht. Want ten' platte
Jande waren · er geen Joden - anders waren we 
misschien eerder begonnen. En de L.O. begon op 
het platteland en in de kleine landstad. Alleen'in 
het Westen lag het misschien wat anders. 
Boven de rivieren lag spoertig een net van ver

bindi11gen over het land, ho"wel met grote mazen. 
Het Zuiden ontbrak nog. ::i VeP.nendaal en Nij· 

megen werden de eerste b<:'sprekingen gehouden· 
Op de Top te Den Bosch konden we den 
Katholieken onderhandelaar winnen voor de ge
dachte, dat het Noorden L:1 het Zuiden inwonen 
zou en omgekeerd. Eén nationale organisatie van 
Delfzijl to� Breskens, van Alkmaar tot Maastricht. 
Een enkel7 wijdde zich aan het uitz�lten van 
nieuwe aldelin'gen als een •oort argenturenreiziger; 
andere afdelingen groc·ido, meer geleidelijk en 
vanzelf:' cle mazen van bel net weden n,uwer en 
nauw,r en de landkaart \"an de L.O. had ten 
slotte geen witte plek rnee '), koe,i, rs- en code
techniek w�rd gep"1fect1onne. rd. talloze ,beurzen·, 
verwerkten de onderduikers bij honderdtallen tegelijk, 
groto 1sommen gingen door onze handen. Veel van 
deze laatste arbeid nam later het N.S F. op zich. 
Intussen was de verdrukking erger en erger ge· 
worden. Arbeidsinzet, militairen, studenten .... · 
Onze duikers moesten eten! De K.P .'s haalden 

de bonnen. Ze zaten bij ons in de Top. De 
Topvergad�ringcn moesten sllang bij nacht ge
schieden. We vergaderden soms het klokje rond! 
Ergens achteraf, in een boerenhuis, În een stille 
villa, op de zolder van een kerk, achter een 
winkel .... , . De K.P.'s deden overvallen 
alle bonnen tot de laalsten werden ingeleverd. En 
vragen moest je. als je zelf nieuwe schoenen of 
wat anders nodig had. Zo was de oude dicipline 
en het oude moreel! We denken aan Bertus' ver
diensten En vóór een onderneming bij niemànd 
bravour, bij de meesten een gebed! - En dan 
het transport. per auto, per t,,.in, per liels , ..... 
We denken aan Hilbeft, aan Gerrit, M�ar overal 
waren de gevaren ... , . . Er werden vervalsing•· 
centrales ingericht ..... , 

' \Ve ledden al lang niet meer onopgemerkt'. Mede
illegalen en de Moffen hadden on; nu ontdekt. 
Betrekkelijk laat pas, want we tamboerden n6oit• 

Toen kwamen de kla)l'pcn en tegenslagen eerst 
recht. De eerste grote klap viel in Noord-Holland 
- met Karie ea de man�•• vaa Zaandam.,, Daar
na d" catastrophc in Am.terdarn, waar de P.B.S. 
bijna in haar geheel gearresteerd word met Jo •• 
Jan en Loui�. later 'Weer in het Zuiden toen 

Ambrosius e11 de metsten va• zija diatrictsleider• 
gevangen werden. Er ware• o"k lichtende gebeur
tenissen Frits en Henk K. werden uit de koepel 
in Arnhem gehaald. En even !•ter uit het Huis 
van Bewaring een veertigtal andere cevangenen. 
Bravo Bob! Mdar daartegenover stc,nd weer de 

zwarte dag van de Weteringschans. Henk blee( 
gevangen en Hilbert, Johannes en de anderen 
keerden niet terug ..... . 
De illegale ,,men" had ons intussen ook een 
naam gegeven. Ons zelf hadden we er nooit een 
aangemeLen. Of 't moest dat "Organisation Frits" 
zijn, waar die Engelse vliegtr naar vroe1, Men 
noemde ons allengs algemeen "de Landelijke'. 
lnderdaad, dat waren we. We waren de ,:rootste. 
\Ve kwamen met de politiek i.o aanraking. We 
waren J1iet politiqk . . . . . . En nog minder 
diplomatte'k. Onze koers was ni,t altij,1 vast. 'w' e 
waren nu eenmaal niet zo glad op de sluipwe11en 
en in de kuiperijen van de hogere , illegale'' 
politiek. Er zijn ook verhcug•nde feiten, De in
terne organisatie werd efficiënter. Het Ç.B. kwam 
tot stand. .Je .3,,chting 40-'4.3 b, •• •ovrl ui, 
het init iatiel van twee L.O ·ers de opstellers van 
het z.g. plan F.; in de G . .A.C en de C.C. ge
niet de L.O. het haar toàomende aanz.ien. 
Ik eindig. Er zijn vele personen en feiten hier 
niet genoemd Ik weet het y,el- Het schrijven van 
de geschiedenis van de LO zullen we straks 
met elkaar doen. Nu weten we zells onze doden 
nog niet. Want er zullen van de ca.:en gebleven 
zijn voor altijd in de Duitse lelterhelen. En zij 
die wederkeren oiraks, dragen wellicht een vroeg
tijdige clood met zich mede - geknakt van 
lichaam, geknakt van ziel. Laten we hun, die 
wederkeren, e.en hart tenen, dat trouw en een• 
drachtig is voor vaderland, vrijhei.l, vroomheid en 
recht. De eendracht en de vrede onder zonen van 
hetzelfde huis, het 001 vertrouwde oude huis van 
de L.O ! 
We treden langs de beeltenissen enzer doden. 
Gesprekken, ze zwijgen; de twisttn zijn stil. We 
beloven hun, we bidden: Maak ons hunner ge-

. 

dachtig! 0 Goel, maak ons getrouw aan het lrnd 
en het volk, dat Gij ons hebt gegeven! 
Mei 1945. Vrede! Vrede ? Ontwaking in het 
duister? Te wapen L O.·erol Tegen valsheid en 
kuiperij: tegen !,ster, drogreden en do111heid. Tegen 
venijnige hoogmoed, tegen platte haat! Met een 
nieuwe, een an Jere moed dan weleer. Geen eer 
wacht lJ - wel •trijd. Blijf recht-doo1•,u, blijf 

'man, J.!ijf kerel, blijf L.0.-er voor ons vaderland! 

/ P.



BEZINN-INO 
koren aan deze drang. Zo moeten we dàn
melhorten en stoten tot normale groeps
verbudingen terugkeren en onszelf daarirt 
voeen. 

Het zal U wel net zo vergaan als ons, 
dat U van tijd tot tijd met verbazing Uw 
ogen uitwrijft en U afvraagt in wat voor 
wereld U terecht gekomen bent. 
Eerst was daar het laaiend e R t h o u s i -
a s m e om de bevrijding van de vijand, 
eindelijk na 5 jaren. Toen de r o e s  , waarin 
ieder h-et nieuwe maar over zich liet komen 
en zich koppig bleef verbeelden in een 
sprookjesland te leven, waarin alles moge
lijk is. En ten slotte de t e  Ie u r s t e 1 -
1 i n g , omdat }ich niet alles ontwikkelt 
zoals gehoopt werd, omdat het leven weer· 
gewoon dreigt te worden en schijn blijkt 
te zijn. 

Ja, we hebben hiervoor onze medewerkers 
bij herhalin-g gewaarschuwd en we roepen 
U nu toe: Bezin U op Uzelf en op de 
toestand om U heen. Laat Uw enthou
siasme en Uw critiek beide rustig en over
wogen zijn met begrip voor de omstandig
heden. 
Met verbazing constateerden we hoe in de 
afgelopen weken velen onzer medewerkers 
zonder voorbehoud in de N.B.S. plonsden 
en hetzelfde zien we zich reeds weer vol
trekken t.a. v het militair gezag. Waarom 
laat men zich zo oppervlakkig intimideren 
door een armband, een auto of een uniform? 
Waar blijft de nuchtere Hollander? Met 
nadruk betogen we, dat de N.8.S. voor
treffelijk werk heeft gedaan en dat we van 
het M.G. grote dingen en veel sympathie 
voor onze idealen verwachten. Waar we 

tegen opkomen is de zinloze vlucht uit 
eigen werk in een aantrekkelijk baantje 
(We verwijten dus niets aan hen, die be
langrijker werk en met instemming van hun 
L.O:-vrienden in een andere sfeer gingen
uitvoeren).
Het is de herhaling van de September
roes. Het L.0.-werk, dat zonder veel show
maar zeer noodzakelijk verricht moet wor
den, laat men in de steek voor een meer
decoratieve functie. Dit is de r o e s na
het enthousiasme.
Noodzakelijkerwijze openbaart zich de t e -
I e u r s t e 11 i n g over het genomen be
sluit na korter of langer tijd. Daar komt
nog een belangrijke factor bij. De teleur
stelling over wat om ons heen gebeurt.
Men merkt N.8.S.-ers op, die zelf beter
opgesloten konden worden; er wordt on
recht gepleegd . bij arrestaties; er heerst
overal wanorde, niemand weet hoe de ge
zagsverhoudingen liggen; de nood houdt
aan en velen worden volkomen vergeten;
de verkeerden gaan met de baantjes slepen,
enz.
Dit alles verbaast ons niets. Laten we toch
nuchter zijn en redelijk. ü"ns gehele gezags
apparaat is van onze maatschappij afge
roomd; er mo'et een geheel nLeuw komen
en in de overgangstijd is iedereen baas,
die een grote mond heeft. Daarnaast tracht
iedereen zich veilig te stellen (al was het
slechts in gedachten) voor de toekomst.
Ook onze medewerkers kunnen niet ont-

Daldaarbij fouten gemaakt worden is dui
delt en onvermijdelijk. Maar dat mag ons 
nieltot ongezonde kritiek verleiden. 
Er l n.l. een keerzijde. Want er is reden 
tot rote dankbaarheid. 
l. '.)nlusten en revolutie werden hier ver·
meen.
2. We zijn over het dieptepunt van de
noo heen.
3. -let M.G. heeft een volledig begrip
voo 'de toestand �n is van plan zo dras
tiscl mogelijk te zuiveren, waarbij het de
hulrder illegaliteit inroept.
4, )e illegaliteit zet in broederlijke eens
gezidheid haar volledige kracht in voor
het erstel van ons vaderland.
Alsve dat alles overzien is er slechts één
advi;, dat we onze medewerkers kunnen
gevt:

Bez,. U op al Uw daden en be
slisugen zó, dat Uw direct voor 
de and liggende plicht niet in ge
drag komt en geloof dat uit de 
venlling van die plicht Uw toe
kont vanzelf gebouwd wordt. 
W a< ervoor geen zwaardere last 
en eran'twoordelijkheid op U te 
nemi, ook niet als het M.G dat 
vraat, dan gij kunt dragen. 't Zou 
and·s kunnen gebeuren, dat men 
oveide illegaliteit over enige tijd 
op 'ezelfde wijze oordeelt, als 
than ove·r de N.B.S. 

H. 

RICHTLIJNEN voor de voortzettg respectievelijk beëindiging
van de onder de Citse bezetting door de ver
schillende illegale 1oeperingen behandelde ver
zorgingsgevallen. I ALGEMENE RICHTLITNEN I 

1. DE ALGE:\1ENE GEDACHTENGAKG_
is, dat ook in de naaste toekomst de door 
de verschillende verzorgingsgroepen behan
delde gevallen geholpen moeLe'n worden.
Dit zijn wij verplicht tegenover hen� die wij
tot hier toe g·eholpen hebben en is boven
dien noodzakelijk om onrust te voorkomen.
Vooral de. nagelaten betrekkingen van hen, 
die zich teg·eu de Dnit,ers hi>bbe'n verzet. 
moeten geholpen worden. 
Door het Departement ,·an Financiën is op 
13 Mei 19-!5 het :NSF �·emachtig-d haar ar
beid op financieel gebied voort te zetten, 
voorzover het NSF dit nolig zd oordele� 
en er nog geen andere instanties zijn om 

de g·evalle11 over te nemen. Wij vertrouwen, 
dat ook de andere in komsten voor fiuanci
ele steun blij ven vloeien, zodat dit deel van 
het werk voortgang- zal kunnen hebben. 
Ook de andere aspecten van ons Yerzor
gingswerkmoeten wij met alle middelen blij-
ven behartigen; 
Daar deStichting 1910-19-!5 nog in het ge
heel niet in werking kan treden en het NVH 
landPlijk nog geen richtlijnen heeft uitgege
gevenJ zullyn vooralsnog de oude illegale 
g;roeperingen het werk moeten .doen. 
Slechts in enkele ge,·allen zijn de NVH !:,u· 
reaux zover, dat zij alle geva'len, die zij 
In de toekomst moeten overnemen, reeds, 

kunnEverzorgeu. Wij kunnen niet wachten 
tot delVH landelijk kan werken. 
Daarois door de gezamenlijke verzorgings. 
groep1 beslotan om ,oorl.opig zelfstandig 
(dus 1t ondi,r de vlag van het NVH) deze 
taak t hand te nemen. ,vij rnkeneu erop. 
dat de rsoneu afkomstig uit de verzorgings
groepE en re-eds opg·enomen in de p!aat
selijke\'H bureaux,begrip voor de situatie 
zullen bbeu. ÜPZ(\ verzorg·ingsgroepen zijn 
dus m name LO. NSF en andere in een 
bepaal plaats voorkomende verzorgiugs
organi ies. Zij moeten hun plaats in de 
NVH }eaux blijven bezetten, maar onder 
vernntordelijkheid van de g·ezamenlijke 

•
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verzorgingsgroepen hun oude taak voortzet. 
en. Is de organisatie van' de NVH en van 

de Stichting· landelijk voltooid, dan zal d-e 
oversc�akelmg op deze wijze soepel kunnen 
geschieden, 
D.e geheele voorgestelde gang van zaken,
moet gezien worden als een overgangstoe
stand tussen het oude illegale werk en de
le�ale NVH en Stichting·. Deze richtlijnen
moeten zoveel mogelijk landelijk g·evolg·d
worden. Wïj zullen daartoe al het mog·elij
ke doen om de verbroken verbinding·en te
herstellen.

leu weer in het arbeidsproces kunnen wor
den ingescbitkeld. Hiertoe moeten de illega
le werkers contact onderhouden met arbeids
bureaux werkgevers en vooral met de ou
de werkg·ever van het geval in behandeling. 

4. SAMENWERKING VAN ALLE ILLE
GALE O�DERSTEUNINGSGROEPEN.

Het is noodzakelijk terstond over te gaan 
tot een zo volledig mog·elijke coördinatie van 
alle bestaande illegale ontlen;teuningsgroe
p�Il teneinde: 

bijzonder met het oog op de toekomst 
ig·e sticli.tingsgevallen niet verloren te 
laten gaan. 

Wel zal het echter noodzakelijk zijn, dat 
voor administratie, registratie, financiele 
verantwoording· en beoo,deling der s tt-111 
g·evallen plaat8elijk centrale burea u:x wor 
den g·esticht. 

2. ONDERSCHEIDING
GINGSGEVALLEN.

DER 

1 te bewerkstelligen dat bij alle ondersteu
ningen gelijke richtlijnen worden gevulg·d 

VERZOR- ,2. zekerheid te verkrijgen, dat de uit te ge
ven ielden op legaal verantwoorde wijze 

worden geadmini:;treerd eu beheerd, 

5. VOOR DE REGISTRATIE DER LOP E� -
DE GEVALLEN worden door ons fonnulie.
ren opgesteld, die ll met_de richtlijnen voor
de inrichting en de werk,wijze van de boven·
genoemde centrale bureaux zo spoedig mo
gelijk doch in ieder g·eval vóór l Juni, zul
len worden toegezonden. Voorzover door
Uzelf dus reeds stappen Î)l deze mochten zijn
genomen, verdient het aan beveli11g deze op
te schorten totdat U nadere instructies hebt
011tva11gen.

"Wij moeten in ons werk, thans meer dan 
vroeger, oilderscheid maken tussen twee 
groepen. 
a. de principieele gevallen n.l. die, welke
om idieele motieven zich tegen de Duitse
maatreg·elen hebben verzet.
b. de onprin.cipieele gevallen,die zich slechts
uit opportuniteit tegen de Duit.se maatre
g·elen hebben verzet. (Het gTus der gevallen
na September 19±4)
Er zijn natuurlijk tal van twij f elg·evallen.
waarin de illegale werkers niet zullen kun
nen uitmaken of zij onder a. of b. g·erang.
schikt moeten worden : in dat geval moet 
men hen als een principieel geval beschou
wen tetHiinde onrechtvaardigheden te voor
komen. De apart onprincipiële gevallen,
moeten door 011s overg·eschakeld worden
naar Sociale Zaken Maatschappelijk H}llp
betoon enz. en/of verwezen worden naar hun
oude werkgevers, naar de Gewestelijke Ar
beidtib11reaux enz. Overleg in dit verband
met Sociale zaken en Gemeentelijke diensten
hiervoor is beslist noodzakelijk. Dit klemt
temeer aaugezien de door de verzorgings
organisaties uitgekeerde steun bedrag·en veel-. 
al naar hog·ere normen waren berekenddau
door Sociale Zaken aangelegd. Het is dus
wellicht gewenst dat Sociale Zaken in deze
g·eval1en voorlopig hiermede reke_ning houdt
teneinde onrust te voorkomen.

3. NORMEN EN OMVANG DER
VERZORGING

Dt1 finaneieele steun moet volgens de oude 
normen verschaft worden, waarbij onder
scheiden kan worden gezinssteun, voorzover 
de kostwinner overleden, vermist of nog 
niet teruggekeerd is en steun aan individuele 
personen, waarbij nu meer dan voorheen -
rekening· !?;ehoudc1n moet worden met de on
dersclteidmg onder 2 genoemd. 
"'ij zullen, voorzover het binnen ons bereik 
ligt steun moeten blijven verleenen op het 
gebied der huisvesting, voeding, en kleding_ 
Vooral moet zeer veel aandacht beRteed wor. 
den aau de naag of de behandelde geval-
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3. de ondersteuning op zo do.elmatig mo.
gelijke wijze te doen g·eschie'den met zo 
min mogelijk venm.ippering van werk
krachten.

4. de overgang·van vel'Zorging van de oude
groeperingen naar de nieuwe daarvoor
in aanmerking komende lichamen zo snel

en g·eruisloos mogelijk te doen geschieden
De algemene gedachteugaug· is echter: dat 
't cle voorkeur verdient onderzoek en betaling· 
der steungevallen vooralsnog niet op een 
centraal bureau te doen g·eschieclen, docb 
aan ht1is bij de steuugevallen en wel; 
a. teneinde het bestaande contact tussen

verzorger en verzorg·de niet te verbre- '
ken;

b. uaast N.V.H. geen andere bureaux van
dezelfde strekking te vestigen;

c. de discretie van de ondersteuning in het

6. BEKENDMAKI:\"G van het verdere Yer
loop van de verzorging· is 11oodzakelijk ten
einde onrust te ,-oorkomen. De tekst van � •
deze bekenpmaking luidt aldus:
,,Qit>genen die tijdens d<! Duitse bezetting
ondersteuning hebben genoten vRn daartoe
werkzame gToepen kunnen bmnen veertien
d,1gen na herlen aan hun laatste verblijf
plaats tijdens deze bezetting bP.zoek verwach
ten van deng·ene, die totdusverre de verzor·
ging behandelde, teneinde hen over het ver
dere verloop in te lichten.
Een advertentie of be1.endmaking Yan de
ze inhoud moet door de plaatselijke ,·er·
zorging,,g-roepen zo snel mogelijk aan de
plaatselijke bladen worden opg·egeven.

DE. ILLEGALITEIT 

De Grote Advies Commissie heeft reeds 
verschillende openbare vergaderingen ach
ter de rug. Zij houdt zich vooral bezig met 
twee problemen. 

1. De samenstelling van de Nationale
Advies Commissie, die de Kroon politieke
adviezen zal moeten brengen. Dat werk is
practisch. voltooid.

2. De beraadslaging over de samenwer
king met het Militair Gezag.

Hierover nog een enkel woord. Het M.G. 
wil zi�h landelijk, provinciaal. districtsge
w11ze en plaatselijk laten voorlichten door 
de illegaliteit. Daartoe· treedt ze in over
leg- met de door ons reeds eerder aange
kondigde adviescommissies voor het land 

(G.A.C.), de provincies, districten en plaat-
sen. De commissies bestaan dus alleen uit 
illegale werkers en ze moeten uit het over
leg van alle in het rayon aanwezige ille
gale organisaties tot stand komen (In N.H. 
is de provinciale commissie b.v. samen
gesteld uit 6 leden plus voor elk district één 
lid, zodat het totaal 13 leden· wordt). 

Een begrijpelijke_ taak van deze commissies 
is de voordracht van de zuiveringscommis
sies, die het M.G. bij de bestuurszuive
ring enz.' ten dienste moeten staan. Deze 
laatste commissies zijn ,gemengd. In N.H. 
hebben b.v. twee burgemeesters zitting en 
drie andere lede�. 

Daarnaast moeten de adviescommissies zor 



gen voor aanvulling van het M.G. zelf en 
worden zij geraadpleegd over toekomstige 
bestuursbenoemingen. Men kan niet ontken
nen, dat het M.G. op deze wijze in be
langrijke mate rekening houdt met de ille- ' 
galiteit. Er is zelfs gevaar voor overschatting 
van onze mogelijkheden in dit verband. De 
praktijk van deze Siimenwerking kan hier veel 
beter worden dan in het Zuiden, daar thans 
tal van illegale werkers uit het Zuiden voor 
het M.G. in het Noorden zijn opgenomen, 
terwijl bovendien aanvulling uit onze eigen 
kringen geschiedt. 

,Kritiek op bet M.G. zal er zeker hier en 
daar zijn en. die kritiek moeten we achter 
de coulissen het M.G. ook niet sparen. Maar 
naar buiten trekken we één lijn met ee� ge
zagsapparaat, dat ons volkomen terwille is 
en ook in onzen geest werkt. 

01 STICHTING 1940-1945 
Met kracht wordt de organisatie van de Stich-

, ting voortgezet, . 
Noodzakelijk zal zijn, om met de organisaties, 
welke hier en daar in het land reeds zijn 
opgericht en die hetzelfde doel beogen, tot 
een nauwe samenwerking tt komen. Ook 
is er reeds contact verkregen met .de be
voegde regeringsinstanties. Alle L.O. leiders 
worden dtingend verzocht alle gegevens, be
treffende slachtoffers der illegale arbeid te 
verzamelen. Zodra de enquételijsten ver· 
schijnen. is dan het materiaal reeds gereed. 
Alle gegev�ns blijven dus voorlopig nog even 
bij de LO. leiders in berusting. 
In het raam van de grote Stichting is op
gerichte en afzonderlijke Stichting, welke het 
doel heeft, het exploiteren van herste!lings
oorden voor onze strijdmakkers, die terug
komen uil gevangenschap en herstel nodig 
hebben, Deze p1annen zijn in een verge
vorderd stadium. 
Men beschikt reeds over gebouwen in een 
schitterende omgeving. Over veertien dagen 
zal men met de inrichting gereed zijn. Via 
de pers worden hierover binnenkort mede
delingen gedaan.· Namen en adressen en 
gegevens moeten nu reeds verzameld worden. 
Het recreatieoord 1940-1945 heeft met in
stemming van alle betrokken illegale orga� 
nisaties de afgeronde taak op zich genomen, 
die illegale werkers, die in gevangenis of 
concentratiekamp te zeer geleden hebben om 
onmiddelijk in <ie maatschappij terug te keren, 

• weer op te kweken, 'gezond te maken, zelfs
eens heerlijk te verwennen.
Het recreatieoord 1940� 1945 heeft de be�

schikking over het w�lbekenciê rusthuis met 
uitgebreid park, waarin ook onze oorlogs� 
gewonden van Mei 1940 herstel gevonden 
hebben. Bovendien een ziekenhuis en een 
afzonderlijk pavilja�n voor zenuwzieken. 
Het comité Recreatie 1940-1945 rekent er 
op, dat ieder het zijJ plicht acht te zorgen, 
dat de . tijd en de energie van het comité 
en zijn staf niet wordt afgeleid van het eerst 
nodige; on.tvangst en herstel van de geestelijk 
;n lich'amelijk gewonden' van de terreur. 

Op deze eerste oproep storte dus ieder zijn 
bijdrage in geld tot voortzetting van dit werk. 
Collectes en inzamelingen voor de Stich
ting worden met klem aanbevolen. Daar 
verschillende inzamelingen reeds gehouden 
zijn, stellen we het op prijs deze gelden 
op ons C.B. te ontvangen. · J.

DIENST 
POLITIEKE MISDRIJVEN 

hen nooit vergeten en voor de achtergeblcive
nen bidden en werken ... .•. .• Vergeet 
niet, dat de illegale geest is de geest van het 
offer. In die geest zijn onze jongens en meisjes 
gestorven, in die geest moeten wij verder 
leven, dan wordt ons leven mooi en ons le
ven goed. Van die illegale "gèest" moeten wij 
proberen de wereld te ·doordringen. Daarom 
jongens en meisjes, aan het werk! Het is nog 
lang geen tijd om te rusten. Het bloed der 
gevallenen roept tot actie, tot actie voor Ko
ningin en Vaderland tot actie in de geest van 
Christus van Zijn Koninkrijk. Dan alleen wordt 
het leven mooi. 
FRITS DE ZWERVER (Oud Top lid L.0,J 

WAT GAAT ER MET DE 

L.O. GEBEUREN?

Daar de toestanden in de illegaliteit en de 
�erhoudingen met de legaliteit zo onzeker 
zijr1', dat niemand nog precies weet, hoe de 

Aan alle illegale organisaties . • toestand zich zal ontwikkelen, is het van het
Mag ik U herinneren aan een reeds eerder grootste belang, dat onze organisatie volledig 
gedaan verzoek om al Uw materiaal en ge- intact blijft. 
gevens, betrekkinl:' hebbende op S. D., Ge- De kwesties die oprijzen, zijn zo ingewik-
stapo-spionnen en allen, die hand- en span- keld. De verhoudingen tussen de illegale 
diensten aan de vij.and hebhen verleend, /er groepen in het Wes�en, Noorden en Oosten 
beschikking van mijn Dienst te willen stellen. en Zuiden liggen geheel verschillend. Een 
Spoed in deze is zeer gewenst. juist beeld is moeilijk te vormen. 
Wilt U mij tevens een opgave doen van alle In Amsterdam zetelt de Grote Raad, in het 
schuilnamen. die door de leden van Uw or- Zuiden is de G.I.0.W. (Genieenschap Oud 
ganisaties z.ijn gebruikt, een lijst dus van de Illegale Werkers), terwijl het Noorden en het 
namen van de leden met daarachter de Oosten hun kern vormden in Zwolle 
schuilnamen vermeld. De posities van het N.V.H. en de Stichting 
Al deze gegevens heb ik landelijk nodig. is nog onbepaald. 
Wilt U deze gegevens aan Uw afdelingen in Uit alles blijkt, dat de L.O. in alle geval 
het land <1pvragen. verzamelen en aan mij vooriopig een steike organisatievorm moet 
doorgeven? Voor Uw spoedige medewerkini blijven bezitten. 
in deze zeg ik U vriendelijk dank. Daar ha11gt mee samen, dat ons blad een 

DIENST POLITIEKE MISDRIJVEN, weergave moet ,:;ijn van de gehele acti�iteit 
w.g.,Sanders (Hiemstra). van de L 0. in het gans::: land. Daarom 

1 

We hebben in. het Oosten vergaderd als L O. 
ers en in breeder verband als illegale werkers 
uit verschillende organisaties . Wij voeldtn er 
moest weer contact zijn met het Westen en 
nu zitten we in Amsterdam. 
Door de oorlogsomstandigheden werd ons 
lanê! in drie stukken gesplitst; het Zuiden, 
het Oosten en (Noorden) en Westen. In deze 
drie stukken is verschillend gewerkt en nu 
moet het weer ee11. eenheid worden, onder 
een centrale leiding. Sle'chts eenheid maakt 
ons sterk. 
Toen ik weer in het Westen kwam, voelde 
ik weer scherp, hoeveel we van onze mensen 
verloren hebben. Van de oudjes is bijna nie· 
mand meer over. velen zijn ,vermoord, van 
vele anderen is nog geen bericht Laten wij 

moeten we· in elke provincie een vertegrn-
woordiger hebben, die de redactie op de 
hoogte houdt van alle gebeurtenissen in en 
om de L.O. 
Ons blad mag in geen geval worden een orgaan 
van een bepaald deel van het land, maar ge
heel Nedèrland moet haar stem laten horen. 
We verwachten ten spoedigste een stroom 
van inzendingen, officiële verslagen, korte 
verhalen, gedichten, tekeningen enz. enz! 
Foto's uit en van het illegale werk zij� zeer 
welkom. Vraag en Aanbod van personeel 
wórdt ingewacht. famili�ber\chten worden 
gaarne geplaatst. 
Vó4,rdat de postverbindingen volledig hersteld 
zij n, maken we nog even gebruik van de 
L,0.-koeriersdienst. 
Ook de Oud-K.P.'ers moeten we ons orga1m 
bezor2en. 
In het volgende nummer ieven we volledige 
gegevens. 

H J JIO(RS(K à ZONEN 
AI.ISTEROA" 

.. 
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., . . , . de terechtstelling we�d 
met de kogel voltrokken." 

Krantenbericht, 
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( . ) 
( ) 
( Stonden jullie aangetreen 

1 ) 
( In rijen, schouder naast schouder? ) 
( Of werd je stil uit je cel gehaald en stierf je alleen? ) 

� 
Vereenzaamd, verweesd, in een nacht van verdriet... 

� 
( 

We vragen er naar; we weten het niet. 
) 

� 
Dacht je aan de keus van je liefde, 

� 
( 

Je vrouw, opgejaagd met je mee? 
) 

( Of zag je je schijnvriend, dien slechts welvaart geriefde? ) 
( Die faalde in het gevaar en zijn post verliet.... ) 
( We vragen er naar; we weten het niet. ) 
( ) 
( Dacht je aan je kleinste kind, ) 
( Met z

1 

n prille hun.k' ring naar vader? } 
(: Of was het je Judas in z'n godvergeten gezindt' ? )) 

� 
De verrader, die 't heiligst' lrnoud' en verried.... 

� 
( 

We vragen e1: naar; we weten het niet 
) 

� 
Dacht je aan je moederlief? 

� 
( Haar handen, de .koele, de zachte .... ? ) 
( Of balde je vuist zich, veradit' lijk gestraft als een dief? ) 
( Een dief, een verworp'ne dien z'n volk verstiet.... ) 
( We vragen ernaar; wc weten liet niet. ) 
( ) 
( Of dacht je - ach neen, wij denken: ) 
( Jij stierf voor je volk., voor je land 1 ) 

� 
Niet je dacht, maar je daad is ons meer clan gouden geschenken1 

� 
{ 

Om je offer en daad zingt ons harte zijn liecl 1 ) 
((: We weten het nu. We vergeten het niet. ) 
(: Piet V. ) 
c ) *vvuu�v����v��u���vuuu�vuu�����



VERKLARING 

De Nederlandse Verzetsbeweging, bijeen in vergadering van de 
Grote Advies-Commissie der Illegaliteit, acht de regeling van de 
Zuivering, als neergelegd in het Zuiveringsbesluit, volstrekt onvol
doende. 
Vooreerst beperkt het Zuiveringsbesluit, blijkens tekst en conside
rans, de definitieve zuivering tot de landverraderlijke en trouwe
loze elementen onder de ambtenaren en kent het in verband daar
mede slechts een definitieven zuiveringsmaatregel: niet eervol ont
slag met verlies van salaris en pensioen. Naar de mening van de 
Verzetsbeweging is het Besluit op beide punten onaanvaardbaar.· 
Behalve tot de landverraderlijke en trouweloze elementen in het 
ambtenarencorps, die onmiddellijk behoren te worden gearresteerd 
en voor den strafrechter gebracht, behoort de Zuivering in eigen
lijken zin zich met name uit te strekken r zeker wat de hogere 
functies betreft - tot hen die, ondanks goede vaderlandse gezind
heid, het vertrouwen verloren, door op niet te verantwoorden wijze 
de vijandelijke zaak direct of indirect te dienen, tengevolge van 
karakterzwakte of onjuiste afweging van belangen. Aangezien 
tegen deze catagorie een oneervol ontslag met verlies van salaris 
en pensioen niet steeds gerechtvaardigd zal zijn, zullen ook andere 
definitieve zuiveringsmaatregelen moeten worden mogelijk gemaakt, 
In de tweede plaats acht de Illegaliteit het een dringenden eisch, 

dat behalve de zuivering van het overheidsapparaat ook die van 
het bedrijfsleven in den ruimsten zin, van het culturele leven en 
van de vrije beroepen wordt geregeld en krachtig ter hand genomen; 
zuivering, voor een gezond en ongeschokt voortbestaan van het 
maatschappelijk leven van minstens even groot belang. Ook hierbij 
zal men zich zeker niet moeten beperken tot de landverraderlijke 
elementen, maar tevens, vooral bij de hogere functies, moeten aan
grijpen hen, die het vertrouwen van ondergeschikten of publiek ver
loren door tengevolge van karakterzwakte of onjuiste afweging van 
belangen den vijand in zijn militaire· of nazificeeringsstreven niet 
voldoende te weerstaan of zelfs te dienen. 
Tenslotte dringt de Verzetsbeweging met grote klem aan op een 
inschakeling van de illegaliteit op ruime schaal in het zuiverings
werk. Het is toch grotendeels aan de illegale werkers te danken, 
dat het volk gedurende de bezettingsjaren niet geheel vergleed naar 
een karakterloze collaboratie en dat de principieele normen werden 
gehandhaafd ondanks steeds nijpender omstandigheden, steeds groter 
risico's. Mede daardoor beschikt de illegaliteit vaak over de kennis 
van feiten, noodzakelijk voor een juiste beoordeling van de te zui
veren gevallen. 
Het is de stellige mening van de Grote Advies-Commissie der Ille
galiteit, dat alleen een zuivering, met de grootst mogelijken spoed 
uitgevoerd op een basis als bovenbedoeld, het ontstaan van onge
wenste spanningen zal voorkomen en een zuiveren grondslag zal 
bieden voor den wederopbouw van een gezond maatschappelijk 
leven in Nederland. 

De Grote Advies-Commissie der Illegaliteit. 

I DE LAATSTE ACTE j 
Vrienden, als we het eerlijk uitspreken, moeten we bekennen, 
dat we thans bezig zijn met de voorbereiding van de begrafenis 
van de L.O. Weinig zaken zijn moeilijker dan de begrafenis van 
een organisatie. 
Aan een kant is daar de drang naar continuïteit iedere organi
satie eigen, waardoor ze zich verzet tegen ontbinding, anderzijds 
roept het leven met nieuwe taken ons weg van het oude L.O. 
werk. Verwarring der geesten is er allerwege over de afwikkeling. 
Een dringende oproep tot bezinning en rustig overleg, maar voor
al ook tot uniform optreden is nodig. 
Het eerbetoon bij een begrafenis gebruikelijk, kan wel tot latere 
datum uitgesteld worden en bepaalt onze houding niet wezenlijk. 
Er is iets anders. Een laatste w o o r d dat uitgesproken moet 
worden, een laatste d a a d der organisatie, die zij rustig moet 
kunnen voltrekken. 
Wij hebben de plicht op ons genomen voor den p r i n c i p i ë • 
I e n o n d e r d u i k e r te zorgen. De consequentie is, dat we 
de plicht op ons nemen, hem in de maatschappij terug te voe· 
ren, hem te helpen met alles wat hij nodig heeft, kortom hem 
recht te doen en hem daardoor te eren als medewerker van ons 
verzetsfront. 
Wij hebben de plicht onze vrienden, i 11 e g  a I e w e r k e r s , 
te helpen, zo ze zelf de weg terug naar de maatschappij niet 
kunnen vinden en de n a g e Ia t e n b e t r e k k i n g e n van hen, 
die vielen, te verzorgen, zoals hun familieleden, die onze strijd 
voerden, zich dat voorgesteld hadden. Dit moet een daad van 
persoonlijke vriendschap zijn. 
Nooit mogen illegale werkers, of hun familie ons verwijten, dat 
wij, die door God gespaard bleven, hen en hun leed vergaten. 
Nooit mogen onderduikers ons verwijten, dat wij ze halverwege de 
uitoefening van hun plicht in de steek lieten. 

In dit licht gezien blijven onze persoonlijke problemen voorlopig 
nog op de achtergrond. L a t e n w e d i t e I k a a r b e I o v e n , 
d a t  w e  b o r g  s t a a n  v o o r  d e z e  h u l p  a a n  onze 
v r i e n d e n  m e t  i n z e t  v a n a l  o n z e  k r a c h t e n. 
Dit geeft ons in het geroezemoes en de verwarring van deze tijd 
een klaar gezicht op wat ons te doen staat, 
Daarnaast hebben wij de mogelijkheid en de plicht om het be
stuursapparaat, dus thans het M.G. van voorlichting te dienen 
inzake zuivering, enz. 
Deze feiten verplichten ons onze L . 0 . o r g a n i s a t i e s s t e r k 
t e m a k e n e n t e h o u d e n , de verbindingen zo volledig 
mogelijk te herstellen, tot de tijd daar is, dat wij onze plicht vol
tooid hebben, of in andere lichamen kunnen voortzetten. 
Maar hoe lang en hoe omvangrijk? Neemt van ons aan, dat de· 
verwarring allerwege zo groot is, dat niemand dat bij benadering 
kan zeggen. Onze plannen en maatregelen worden door onkundig
heid daarmede ( en dat niet door onze schuld) van tal van zijden 
doorkruist met nieuwe plannen. Deze plannen hebben dikwijls nog 
geen concrete vorm en meestal geen apparaat ter uitvoering. 
Alleen de illegale organisaties hebben het apparaat ter beschikking 
voor de uitvoering van hun deel der hersteltaak. 
Zo maakt onze plicht ons overtuigd en onze kracht ons sterk om 
te doen wat we moeten doen. Over de duur van het werk en 
het aantal mensen hiervoor nodig, is dus niets scherp omlijnd te 
zeggen, maar dat is ook niet nodig. Wie overtuigd is van zijn 
plicht, verlaat zijn post niet, maar doet wat zijn hand te doen 
vindt, eerst en thans alleen plaatselijk en straks als alles geregeld 
is en onze inschakeling een feit is, ook interlocaal, Het verlaten 
van een post, zonder overleg en zonder overdracht van het werk 
is desertie. 

Henk v. R. 



Gedachten uit

Ik hoor de stem van een kind, een licht geluid in een stille straat. 
Als ik nu ga staan op het puntje van mijn tenen, zou ik dan het kind 
kunnen zien? Zal ik het nog eens proberen? 
Nee, ik heb het al zo vaak gepoogd, vooral de eerste dagen. Ik kan 
alleen maar héél stil zitten en luisteren. 
Weer hoor ik de hoge stem van het kind. 
Misschien is het blond en heeft het twee lange vlechten met een 
vlammend rode strik. Misschien heeft het blauwe ogen. van dat diepe 
blauw, waar je stil van wordt. 
Waarom denk ik toch zo aan dat ene kind in die stille straat? 
Houd ik dan zo veel van kinderen? 
Stond ik dan vroeger stil bij ieder spelend kind? 
Vroeger - ja vroeger. 
Ik heb ook zelf een kind, 't zal nu misschien al lopen, 't zal misschien 
ttl woordjes stamelen. Heeft het nog zijn blonde kuif met die ene 
pa1mantige krul. Wie weet, of het kan al ........• 
Ik zou daar toch vanavond niet aan denken, dat had ik toch met 
mezelf afgesproken. Ik wil er niet aan denken, ik wil het niet, zo vlak 
voor het slapengaan. Dat is niet goed voor me, dan ga ik weer lopen 
in mijn cel, twee pas uit en twee pas terug. Dan ga ik weer mijn 
vuisten ballen ....... . 
Een klok ........ één, twee .....•.. zeven uur. 
Zeven uur. Dan haalde mijn vrouw de baby uit de rose wieg. Dan 
greep h�j met zijn vlugge vingertjes de zilveren ketting, die ik haar op 
haar verjaardag gaf. 
Zou mijn vrouw nu bij haar ouders zijn, in het stille dorp bij de 
heuvelrand ? Zou ze ....... . 
Ik zou daar toch vanavond niet aan denken, '.dat had ik toch met me
zelf afgesproken. Ik wil er niet aan denken, ik wil het niet, zo vlak 
voor het slapengaan. 
Zie, daar komt de late zonnestraal, die iedere avond even door mijn 
celraam glijdt. Ze is lichter vandaag, men zegt, dat het nu voorjaar is· 
Ik denk, dat in mijn kleine tuin, de crocus met wijdopen hart te bloeien 
staat en er zal een gonzend insect over de eerste parelwitte pere
bloesems dwalen. Ik moet er aan denken, dit jaar de rozenstruiken .... 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Kijk, nu heeft de zonnestraal een rode gloed. Rood met goud. 
Toen ik klein was, ging ik met mijn vader mee en wandelden we 
langs de wijde plas. 
Ver achter het ritselende riet zonk de zon in een gloed van g·oud. 
Een dunne rook spiraalde uit een turfschuit en in de verte tjoekte een 
watervogel. 
Mijn vader, hij zal nu ouder zijn en grijzer en zijn handen zullen 
beven. Zou hij nog iedere avond ....... . 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Ik ga wat op mijn bed zitten, dat mag wel niet, maar ik zal goed 
luisteren of ik soms stappen hoor. 
Fijn dat ik verleden jaar die rustbank heb gekocht. 
Die winteravonden, in het eerste jaar, dat we getrouwd waren, haar 
lief gezicht onder het licht van de leeslamp, de kleine schemerlamp 
tegen het schilderij met de wit-roze boomgaard, mijn boeken rug aan 
rug in de boekenkast en buiten de sneeuw te weten, In dikke dotten 
tegen het raamkozijn. 
Ik zou daar niet aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak voor 
het slapengaan. 
Wèg is nu de zonnestraal, nu komt de schemering. langz11am en traag. 
Hoor, er roept een stem: ,.Heleentje, Heleen-tje". 
Nu wordt zeker het blonde kind geroepen. Nn zal het terug roepen: 
,,Hè, nu al". Dat deed ik vroeger ook. En: ,,We waren net zo lekker· 
aan het spelen, de anderen mogen ook nog blijven, ik mag nooit niks" 
Dan zal de moeder haar hand op het warme meisjeshoofd leggen en 
zeggen: ,,Is moeder dan zó slecht voor je"? 
Moeders handen, ik zie ze over de toetsen glijden van het oude orgel 
en ik hoor haar stem: ,.Mijne moedertaal, is de schoonste taal". 
Nu is mijn moeder oud en het orgel zingt niet meer. 
Ik zou daar niet meer aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak 
voor het slapeugaan. 
Zie je wel, daar hoor ik al de stem van het kind: Ja moe, nog ééé-ventjes''. 
Gezellig, die kinderen. Ik had k>ch een leuke klas. Vooral zo in de 
donkere winterdagen, als vlok na vlok, de sneeuw neerdwarrelde. 
,,Blijft het liggen, meester"? 
Die glanzende ogen en de stiile gebaren van verrukking, als ik ver
tellen ging. 

Il 

de gevangenis 

Hoe zou het nu met ze gaan? De meesten zijn nu op de H.B.S. Dat 
donkere Indische kind zal wel ....... . 
Ik zou daar' niet meer aan denken, ik wil er niet aan denken, zo vlak 
voor het slapengaan. 
Ja maar, mijn God, waar moet ik dán aan dénken. 
Niet aan mijn lieve vrouw, niet aan mijn lachende jongen, niet aan 
mijn oude vader, niet aan mijn grijzende moeder, niet aan mijn zonnige 
tuin, niet aan mijn gezellig huis, niet aan mijn leuke klas, niet aan 
kinderen, niet aan ouders, niet ....... . 
Mijn God, ik moet toch denken, ik moet toch ergens aan denken. Als 
ik niet denk, word ik gek. Dan bijt ik in mijn strozak, dan sla ik tegen. 
de m1;1ur, dan ga ik gillen en roepen, dat het dof weerkaatst tegen de 
vochtige muur. 
Ik wil denken, ik zál denken. 
Als ik maar een Bijbel had, dan zou ik erin lezen Maar ik heb geen 
Bijbel. ik mag geen Bijbel hebben Ik ben een Joods-Bolsjewistisch 
individu, daar past geen Bijbel bij. 
Als ik er één had, zou ik lezen uit de wonderbare spreuken van de 
Prediker, of uit de schone gelijkenissen. Ik zou lezen: ,, Werp al Uw 
bekommernissen op Mij" en ik heb zo veel bekommernissen, Heere 
Of ik zou lezen: ,,Weest niet bezorgd over de dag van morgen" enik 
ben zo bezorgd, Heere. 
Ik ben nog zo jong en het leven wa zo goed, het was voor mij geen 
tranendal, het was vreugde, liefde, geuk. 
Ik heb veel brieven gelezen, die vrienden schreven, vlak voor hun gang 
naar de binnenplaats, waar straks de salvo's zouden klinken,kort en fel. 
Die brieven spraken van bereidheid. Ik bén niet bereid, ik wil verder 
leven. verder werken. verder studeren. 
En als nu toch ....... . 
Als nu vannacht de celdeur opengaat en een grimmig gezicht kijkt me 
aan en mijn voetstappen klinken hol door de donkere gang en bij het 
eerste vage morgenklaren sta ik tegen de muur ....... . 
O mijn God, nu nog niet, nu nog niet. 
Ik kan het niet, ik houd zo van het leven, ik verlang naar het leven, 
Ik verlang naar net zilveren geluid van een merel in een hoge greppel. 
naar de dansende vlucht van een bonte vlinder, naar de lichte geur 
van een lindenlaan in een lenteavond. Ik zou stil willen staan en kijken 
in een verlichte kamer, Wil.ar kinderen onder het lamplicht gebogen 
zitten over een gezellig spel! Ik zou willen zitten in een restaurant, 
met de feestelijke twinkeling van licht op de glazen. Ik zou willen 
luisteren uaar de machtige dreun van het orgel in een cathedraal. Ik 
zou willen lopen in de trage regen langs de dorrende bomen van een 
verlaten gracht. 
Ik zou ....... . 
Mijn God, als ik hier uit kom, zal mijn leven goed en mooi zijn. 
Ik weet het wel, ik weet wel, mijn gedachten zijn niet die van een 
dapper man, mijn houding is niet die van een held. 
Vroeger, ja, ik bewonderde hem, die stierf voor het Vaderland, maar 
ik wil liever leven voor mijn Vaderland. 
Ik sla mijn handen om mijn hoofd. Mijn hoofd doet pijn van al dat 
denken, het bonst als een loden klok. Ik heb al zo lang gedacht, ik 
heb nu al acht maanden gedacht. 
En misschien moet ik morgen weer voor de rechters staan. 
Dan moet ik dubbel denken, waakzaam en arglistig. 
Misschien zullen ze vriendelijk zijn en op mijn schouder kloppen en 
zeggen: ,.Jongeman, je kunt je leven redden, zeg ons de namen van 
je vrienden". 
Misschien zullen ze langzaam en treiterend mijn armen omdraaien en 
zeggen: .,Zeg ons de namen van je vrienden". 
En ik moet zwijgen, steeds m�ar zwijgen, omdat ze van mij toch al 
alles weten. Soms denk ik dan: Nu ga ik het zeggen, nu kan ik niet 
langer, nu begeeft me alle moed. 
Maar dan zie ik mijn vrienden voor me, ik zie ze zitten, gebogen over 
hun papieren, ik zie ze lopen, ernstig tn fier, ik hoor hun forse stemmen, 
ik zie hun houding van Yiije mannen en ik voel het goede en schone 
van ons werk. 
Dan bijt ik mijn lippen tot bloedens, dan klemmen zich mijn kaken. 
Sla me dan maar, beesten, sla me dan maar, maar dit Hollandse hart 
is niet te breken. Spuw je venijn maar over me uit, maar deze Hol
landse geest is niet te slaan. Scheld maar, treiter maar, beledig maar, 
spreek maar van bonkaarten stelen ten eigen bate, praat maar van 
zedescl1andalen met een koerierster .. Klets maar van omkoperij, het laat 
me koud, het glijdt langs me heen als een koude regen. 
En als ik dan weer terug kom in mijn cel en op mijn bed wankel, dan 
kan ik alleen maar mijn handen, mijn ges�riemde handen vouwen en 



stamelen: ,,Vader, ik dank U voor de krachl, die Gij me gaf'', 
En mijn ogen richt ik naar de woorden, die iemand eens in mijn cel 
kerfde: Gerechtigheid zal wederkeren. 
Dat zal een schone tijd zijn, ik zal dat niet beleven, maar dan zullen 
vrije mer1sen wonen onder de vrije Hollandse hemel. 
Nu moet ik weer mijn handen vouwen en vragen: ,,Vader, geef ons 
volk dan diepe dankbaarheid, geef het eenheid". 
Dan pas is ons offer niet vergeefs. 

In de nazomer van het jaar 1943 ontving zijn vrouw zijn laatste brief: 

Mijn lieveling. 
Ik weet, dat ik,_ als je deze regels leest, niet meer zal leven. Wees 
niet al te verdrietig over mij. Ik heb veel geleden, mijn weg ging 
door een dichte duisternis, maar aan het eind ging ik in het volle, 
rijke licht. Mijn sterven is me slechts gewin. Zoek jij, mijn alles, 
alleen je troost bij Hem, die 't al regeert. 
Mijn jongen, als je groot bent, zul je deze regels lezen, die moeder 
zo zorgvuldig zal bewaren. Bewaar een plekje in je hart voor je 
vader, die stierf, omdat hij zijn plicht deed. Wees een lieve jongen 
voor je moeder, wees een ferme Hollandse jongen met open
eerlijke ogen. 
Mijn vrouwtje, groet mlin ouders, zeg, dat ik veel aan ze gedacht 
heb. Groet mijn vrienden, groet mijn bekenden, zeg hen allen dat 
mijn heengaan vrede was. 

Ergens, in een duinpan, waar 's zomers de wind in de wilde roos woelt 
is hij begraven. . 
Boven zijn onbekend graf, kantelt een bonte vhnder. 
Eens zullen daar hoge kinderstemmen door de duinen schallen en 
kleine voeten zich reppen naar het blonde strand, want Nederland zal 
weer vrij zijn. v. V, 

EENHEID, BUNDELING EN VERNIEUWING 
Daar is het hart en de mond in Nederland vol van en vooral in 

illegale kringen. Wij verblijden ons over het vuur, waarmede men deze 
zaken bepleit, we maken ons bezorgd over de oppervlakkigheid, waar
mee men dez·e begrippen hanteert. Dit moet een teleurstellend resul
taat geven, tenzij we ons gaan bezinnen OP. de inhoud. 

Eenheid e n  bundeling. 
Als ik honderd mannen bij elkaar breng, ze train, iu een uniform steek 

en bewapen, dan wordt dat een eenheid, een gebundelde eenheid. Op één 
bevel gaan alle handen naar de helm en een ander bevel doet alle geweren 
i;chouderen. Is dat nu een volstrekte éénheid? Geen sprake van! 

't Is een eenheid voor een scherp oms.:hreven doel en met een omlijnde 
basis. Vraag de mannen of, en zo ja, waar ze naar de kerk gaan, wat ze 
van de overheid denken, of ze menen, dat hun kinderen opgevoed moeten 
worden o.J. v. de Staat of van henzelf, of de bedrijven particulier of staats
bezit zijn en U zult bemerken, hoe beperkt die eenheid is en hoe scherp 
omlijnd de bundeling moet zijn, wil de troep geen bende worden. 
Vernieuwing. 

Het dorp is met de grond gelijk gum.takt en de bewoners hebben zich 
verenigd om de herbouwing te bespreken. Al 't oude moet weg. Vernieuwd 
moet alles. Een schoon geheel zal 't wor.dcn. Er zweven tal van schone 
idealen door de vergadering. Men zou er zich kunnen warmen aan het 
heilige vuur en het eerlijk enthousiasme der bewoners. Dan moeten de 
vage ideeën concreet worden. Men moet toch een plan uitwerken om ten
slotte weer in het dorp te kunnen wonen, er zich te kunnen bewegen, er 
zijn levensbehoeften te vervullen. En het vraagstuk, waar iedere architect 
steeds weer voor geplaatst wordt, is dezelfde slappe veengrond, of harde 
rotsbodem, het beekje stroomt er nog steeds dwars door het dorp, de dijk 
moet er blijven, de zon weigert nog steeds in de kamers aan de Noordzijde 
te dringen en tenslotte zijn de middelen. waarover men beschikt niet groter, 
dan die waarover de gemeenschap kan beschikken. Nu gaat meri hen in het 
dorp, die de vergadering op deze feiten wijzen. conservatief noemen en 
hen, die het vuur van de niet omlijnde idealen levendig houden, vooruit
strevend. 
De illegaliteit. , 

Welnu, ónze illegale werkers waren soldaten van compagnieën, eenheden 
in hun strijd tegen de geest van het nationaal socialisme en vóór de geeste
lijke voorlichting, de vervalsing, de hulp aan onderduikers en het kraken 
Zo waren er verschillende compagnieën en binnen iedere compagnie was 
er eenheid. 

Nu na de bevrijding willen we vernieuwing, we willen ons inzetten 

THEGRAM, verzonden aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 28-5-1945 
"De Top van de L.O. (Landelijke Orgdlllsatie voor Hulp aan 

Onderduikers) in vergadering te Zwolle bijeen, spreekt het ais haar 
grote blijdschap uit, voor het eerst in voile vrijheid de belangen van 
de door haar verzorgde vele tienduizenden onderduikers te kunnen be
spreken en in staat te zijn Uwe Majesteit in ons vrije Vaderland een 
bewijs te kunnen zenden van onwankelbare trouw. In dankbaarheid ge
denken we de stimulerende invloed, die het verzet onderging door Uw 
blijken van medeleven tijdens de bezetting. De L.O. spreekt de op
rechte wens uit, dat onder Uw leiding het Nederlandsche Volk in grote 
saamhorigheid moge werken aan het herstel van het zwaar geteisterde 
Vaderland." 

* * *

9{et onrecht ufamt 

0, bitter is mijn hart. Zou ik niet mogen vragen 
Waarom mijn Vader viel voor 't Duitsche pelcton? 
Wij willen, trots ons lééd wel voor ons zelve dragen 
Maar rechten zal ik u, en zonder één pardon! 
Is hij gegaan opdat de ]affe geesten 
Zich baantjes konden koopen door hun "stand"? 
Opdat de moffenhoer nu met de Pool kan feesten 
En de zwarthandelaar nog woekert met ons land? 
U vraag ik! Want zijn doode oogen 
Geven mij rust noch duur, maar zien mij aan 
En vragen steeds: .,Gód schonk mij mededoogen, 
Maar heeft een enkel mensch bij mijn dood stilgestaan? 

JANE. 
(Overgenomen uit "De Vrije Stem".) 

vóór _een �ieuw Nederland. En nu willen we o zo graag vergeten, dat er
t�ch iets m het verleden was, waarvan we nu uit moeten gaan, dat we 
met met een pennestreek of een vaag begrip weg kunnen werken. Dat is 
het feit. dat we iets anders verstaan onder een nieuw Nederland, omdat 
we uit een ander beginsel leefden en nu nog leven . 
. Er is een gebundelde illegaliteit in het Zuiden, de G.0.I.W. 

. Deze G.0.I.W. heeft de, ongetwijfeld goed bedoelde, vergissing gemaakt, 
dit apparaat dezelfde grondslag te geven als de Nederlandse volksbewe
gln�. Het gevolg zal ongetwijfeld zijn, dat de G.0.I.W. in de politieke 
stnJd betrokken zal worden. omdat men deze relatie niet accepteert. Die 
kant moeten we niet uit. 

Allerwege is het streven te bespeuren de illegaliteit voor het vernieu
wingswagentje te spannen. Maar men bemerkt niet, dat men het helemaal 
niet eens is over wat onder vernieuwing is te verstaan. Nergens in den 
lande is deze idee concreet uitgewerkt en men zal er zich wel voor wachten 
want dan zou d _e relatie t�ssen uitwerking en levensbeschouwing openbaa; 
worden en dat 1s �mver�mgbaar met �et begrip eenheid der illegaliteit. 

Eenheid, dat is mfectie van het nationa,al-socialisme en zo min als onze 
beginselverklaring zich verdroeg met volstrekte eenheid, zo min is dat het 
geval met ons aller overtuiging t.a.v. de vernieuwing. 

Eendracht kan er zijn, eenheid ligt op het kerkhof en niet in ons levende 
volk O zeker, eenhei_d is er in de compagnie. maar dan moet de compagnie 
precies weten, waarm ze één is en dat is o.i. slechts in de zorg voor 
1ll�gal� werkers, hun nagelaten be�ekkngen, onderduikers, repatriëering en 
zmvermg. 

Die eenheid is in doel beperkt en de grondslag behoeft niet politiek ge
ïnfecteerd te worden voor dit doei. 

Iedere illegale werker, die zich voor de Nederlandse zaak inzette. hoort 
erbij. 

Gaan we verder in grondslag of doel. dan voorspellen we zonder profeet 
te zijn: 
a. dat men er niet in zal slagen de illegaliteit over het hele land te

bundelen;
b . dat er binnen enkele maanden een grote spanning tussen het legale en 

illegale deel van ons volk ontstaat; 
c. dat de illegaliteit het strijdtoneel der politiek wordt en tenslotte zich

van binnen uit zal verscheuren; 
d. dat de reactie van de gelegenheid gebruik zal maken om de vechtende

en innerlijk verdeelde illegaliteit te verdringen bij M.G. en regering,
vooral met het oog op de zuivering;

e. dat de revolutie de brandstof uit die situatie verkrijgt;
f. dat ( en dat is het ergste), wat werkelijk gedaan moet worden, het

practische werk, docr een verscheurde illegaliteit niet uitgevoerd kan
worden. H. VAN RIESSEN.
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Aanwezig waren:, 
H. A. DOUQUÉ {Heiny ) 
Mr. A. J. MEYER (Ten Cate) ) leden van het C.B. 
Ir. H. VAN RIESSEN (Henk) ) 
T. VAN VLIET (Hugo) ) 
Drs. D. MULDER {Dirk), Directeur van het C.B. 

Uit de Provincie Groningen: 
A. VAN DER KAADEN {Gerard).

Uit de Provincie Drente:
K. VELDMAN {Klaas).

Uit de Provincie Overijssel:
W. de JONGE (Cor F. C.).

Uit de Provincie Gelderland:
J. SPREY (Jan).

Uit de Provincie Utrecht:
H. A. DAIS (Ruurd). 

Uit de Provincie Noord-Holland: 
C. KRAAY (Jan van Galen)

Uit de Provincie Zuid-Holland:
M. EDELMAN {Dolf)

Uit de Provincie Zeeland:
BEZEMER {Langsveld) 

Uit de Provincie Noord-Brabant {West): 
E. HASKER (de Wind).

Uit de Provincie Noord-Brabant {Oost):
Kapitein A. W. VINGERHOETS (Anton). 

Uit de Provincie Limburg: 
Kapitein G. VAN SWAAY {Raymond) . 

Interprovinciale leiders: 
A. VAN AALDEREN (Alva),
W. WIERINGA {Wim).

Namens de F. C.:
H. ZEIJDEL (Dik).

Namens het illegale C.D.K.:
J. RUSSCHEN (Peter).

Namens het N.V.B.:
N. APELDOORN (Victor).

Tevens waren aanwezig:
Ds. F. SLOMP (Frits) de Stichter der organisatie en 
Luitenant D. M. BORGER (Zwarte Dirk.) 

De voorzitter (Henk) opent de vergadering met Gebed, herdenkt de 
doden en spreekt een welkomstwoord. Hij herinnert eraan, dat de L.O., 
geboren uit princi.piëel verzet in democratische bouw gegroeid is tot de 
grootste burgerlijke verzetsorganisatie. Hij wijst erop, dat de sfeer in de 
L.O. steeds was en is, een sfeer van saamhorigheid en onderling begrip. Hij
beziet de toestand buiten en binnen de illegaliteit en constateert overal
grote verwarring, en legt de vergadering de vraag voor: Moet de L.O.
worden opgeheven of blijven voortbestaan? Hij ziet voorloopig nog drie
belangrijke arbeidsvelden:

1. de verzorging van den onderduiker, die opduikt;

2. verzorging van slachtoffers der illegaliteit;

3. zuivering.

Hij constateert, dat de L.0.-taak niet beëindigd is vóór deze drie taken
ten volle zijn vervuld, en wekt allen op tot onverminderde activiteit. 

De volgende punten worden uitgebreid behandeld: 

Gedenkboek. 

Redactie-commissie zal worden samengesteld, waarvoor de volgende 
personen zullen worden uitgenodigd: 

Als litteratoren: ANTOON COOLEN, K. NOREL. ANNE DE VRIES. 
Als historicus: A. ALGRA. 
Als leden der L.O.: GERRIT uit Kampen en HUGO. 
Deze commissie zal zich beraden over de opzet en de inhoud vaa het 

Gedenkboek. 

Gedenkdag. 

Zo spoedig daartoe gelegenheid is, zal men alle medewerkers verenigen 
om onze gevallen vrienden te herdenken en rekening en verantwoorfüng 
af te leggen van onze arbeid. 

De L.O. Amsterdam zal worden verzocht de voorbereiding ter hand te 
nemen. 

Mededelingenblad. 

Als contact-orgaan tussen de medewerkers is een goed verzorgd, actueel 
en interessant mededelingenblad van het grootste belang, een blad, niet 
alleen voor een bepaald deel van het land, maar waarin de stem spreekt 
van geheel Nederland. Voorlopig zullen er grote moeilijkheden zijn met 
druk ea verspreiding, maar allengs bestaan er voor dit orgaan grote rnog�
lijkheden. De jonge auteurs, jonge tekenaars uit eigen kring krijgen een 
kans. 

De redactie zal voorlopig bestaan uit: 
Dirk, Ten Kate en Hugo, terwijl provinciale redacteurs zullen worden 

benoemd. 
Als rubrieken worden voorgesteld: officiële mededelingen; opwekkende 

artikelen; persoverzicht; boekbeoordeling; dodenherdenking; werkaanbie
dingen; oproepen; korte verhalen; gedichten; reportages; prijsvragen, enz. 

Gedenkplaat of gedenktegel. 

Wij maken ons de illusie alle medewerkers een gedenktegel, alle gast
heren van onderduikers een gedenkplaat aan te bieden. Ontwerpen enz. 
worden ingewacht. 

Bundeling. 

Voorzitter schetst in korte trekken de ontwikkeling der G.A.C. en con
stateert allerwegen een drang naar bundeling der illegaliteit. Hij voorziet 
in bundeling tweeërlei gevaren: 
1. bundeling kan leiden tot politieke actie der totale illegaliteit.
2. bundeling verscherpt de tegenstelling tussen ilkgaal en legaal.

Echter is ten aanzien van onze afwikkelingstaak bundeling dringend
nodig. De grote moeilijkheid is ontstaan door het feit, dat ons land in 
gedeelten is bevrijd en dientengevolge de samenwerking der illegale orga
nisaties in elk deel naar �igen aard is opgelost. In het Noorden, speciaal 
Friesland, leeft zeer sterk de gedachte alle illegale werkers te bundelen in 
een grote Bond. In het Zuiden is reeds direct na de bevrijding de G.O.I.W. 
opgericht, waar dus in feite de verschillende organisaties zijn ontbonden. 

In het Westen zoekt men de coördinatie meer in de z.g. provinéiale en 
plaatselijke adviesraden, ingericht naar het voorbeeld van de G.A.C. Een 
uitgebreide polemiek, waarin de verschillende meningen tot uiting kwamen, 
leidde tot de volgende verklaring: 

Verklaring van de Top L.O. 

1. De Top constateert allerwegen een streven in de illegaliteit naar bun
deling van alle individuele illegale werkers. In het Zuiden en Friesland
is deze bundeling reeds voltrokken, in Drente, Groningen en in de
Achterhoek is zij in een vergevorderd stadium. In Overijssel en het
overige deel van Gelderland is de bundeling in voorbereiding. In de
drie Westelijke provincies bestaat de samenwerking alleen op federa
tieve basis, alhoewel ook daar het bovengenoemde streven op tal van
plaatsen merkbaar is.

2. Het doel van deze bundeling is de invloed van den individuelen illegalen
werker zo effectief mogelijk te doen doorwerken in de vertegenwoordi
gende organen van de illegaliteit.

3. In beginsel gaat de Top met het in sub 1 geconstateerde streven naar
bundeling accoord.

4 . Dit is zo op te vatten, dat de Top overtuigd is van het belang van die 
invloed van den illegalen werker, t.a.v. de uitwerking van de drie prac
tische problemen der illegaliteit: 
a. Stichtingstaak;
b. Terugvoering onderduikers en repatriëring;
c. Zuivering.
De Top wil zich er nog over beraden, of de illegaliteit t.a.v. de z.g.
vernieuwing nog een geestelijke taak zou hebben en zo ja, welke basis
daartoe eventueel voor de bundeling zou moeten worden gekozen.

5. De Top adviseert de medewerkers in verband met het bovenstaande,
de eigen organisatie sterk te houden en te maken, totdat in overleg met
de G.AC .. overeenstemming is bereikt t.a.v. de sub 1 bedoelde bundeling.



6. Als overgangsvorm zal de Top va,1 de G.A.C. voorstellen uit de
Oostelijke en Noordelijke provincies vanwege de gebundelde illegali
teit aldaar, 3 vertegenwoor<ligers op te nemen evenals dit met de
G.0.I.W. gebeurd is.

De Stichting. 
Jan van Galen, die tijdelijk de L.O. in het Stichtingsbestuur vertegen

woordigde, doet mededeling van de werkzaamheden der Stichting en tevens 
mededeling van de onderafdeling "Herstellingsoorden voor Oud-Illegale 
Werkers". Verschillende vertegenwoordigers constateren, dat de Stichting 
te langzaam werkt en waren van mening, dat het L.O. zelf, ernstig toe 
moet zien, op de noden en zorgen van gezinnen van gevallen vrienden. 
De voorzitter waarschuwt dringend tegen toenemende neigingen van de 
overheid deze taak geheel aan zich te trekken. Wij, als illegale werkers, 
wensen dit niet. Wij willen persoonlijk de slachtoffers der illegaliteit 
blijven verzorgen. De Top is van mening, dat collectes op ruime schaal 
ten bate van de Stichting moeten worden georganiseerd. Eventuele over
tollige gelden kunnen aan het C.B. worden overgedragen. Waar een goede 
samenwerking tussen de iJlegale organisaties aanwezig is, is een plaatse
lijk Stichtingsbestuur direct mogelijk. 
N.V.H.

Heiny geeft een kort historisch overzicht over het ontstaan van het
N.V.H. met haar brede taak, waarvan een klein onderdeel zou worden
toegewezen aan de _illegaliteit. Daar de L.O. van mening was, dat legaal
en illegaal ernstig moesten samenwerken, waren wij ten volle bereid, be
paalde concessies te doen. Het N.V.H. als landelijk apparaat werd echter
een grote teleurstelling. Een urgentieprogram is niet gemaakt. Alles werd
overgelaten aan plaatselijk initiatief. De plaats de illegaliteit werd al te
vaak miskend. De zaken werden gerekt. Het gevolg is, dat van een lande
lijke regeling geen sprake is. Formulieren voor opduikende onderduikers
zijn overal verschillend. Steunnormen berusten op verschillende bases.
In enkele plaatsen kan de onderduiker zelfs nog niet geholpen worden.
Huistoewijzing voor iilegale werkers is meestal uitgesloten enz. enz.

Gelukkig heeft het N.S.F. sanctie gekregen alle steungevallen voorlopig 
door te betalen, tot een definitieve regeling getroffen is. Met voldoening 
constateert de Top, dat in talloze plaatsen de L.O. in samenwerking met 
het N.S.F. ernstige pogingen doet, met de medewerking van officiële 
instanties, te redden, wat te redden is. 

De Top geeft de volgende verklaring uit: 
De Top constateert overal in den lande binnen de kring der iJlegaliteit 

grote ongerustheid over het stadium van voorschriften inzake arbeid en 
organisatie-vorm van het N.V.H. en "De Stichting". De Top is van oor-
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J!,.,<!L-llctittiteit ttan o.tte1tal 

Alle onderduikers krijgen stamkaarten 

De ex-illegale werkers hebben een moeilijk vraagstuk voortreffelijk 
opgelost. Alle opgedoken onderduikers moesten van distributiebeschei
den worden voorzien, een werk, waartegen men in iJlegale kringen 
aanvankelijk erg had opgezien.' Doch in enkele dagen is er, onder 
leiding van den Heer Jan Sikkema, die behalve chef van de uitreiking 
van den distributiedienst, ook een vooraanstaand man is in de orga
nisatie, die tijdens de bezetting de onderduikers van kaarten voorzag, 
de L.O., een regeling uit het niet opgebouwd, dat het vraagstuk snel 
en grondig liquideert. 

Sedert Woensdagmorgen zit de gehecle Apollohal vol met ex-illegale 
werkers van L.O. en V.G.A., die in snel tempo alle onderduikers 
ondervragen, beoordeelen en hen in bona fide gevallen voorzien van 
noodstamkaarten en bonkaarten M.G. De ondervraging geschiedt door 
vrijwilligers, die door hun illegale activiteit deskundig geworden zijn, 
specialisten, zooals leden van de vervalschingscentrale, beoordeelen de 
aanvragen terstond, b;rnkmenschen assisteeren bij de uitreiking van 
stamkaarten en distributie-ambtentaren reiken bonkaarten uit. De lei
ding in de zaal heeft de heer Würsten. 

Uit de gegevens, die men aldus verzamelt en die streng gecontroleerd 
worden, wordt tevens het bevolkingsregister aangevuld. (A'dam) 

WIE GEEFT INLICHTINGEN? 
1. Bernard Goudeket, S jaar oud.
2. DoRsje Kater, gebracht naar Eriesland.
3. Hansje Hondrecht, geb. 10·9-1937, door onbekende uit de creche gehaald.

Pl. Middenlaan, Amsterdam, in begin Aug, 1943, Kent.: Litteken boven
rechteroog en besoedea.

4. David Gokker, oud 7 jaar, gewoond hebbende in Breda. Waarschijnlijk
ondergebracht bij leeraar in Amsterdam

5. Simon Abram, geb. 4 Maart 1937. Weggehaald van Amstellaan SO door
,,Tiny''. Vervoerd omgeving Arnhem .

.. 

deel. dat door dit uitb1iJv�n van !L,tr .1cfü.; .,rLcds grote schade aan het 
werk is toegebracht. 

Hij wekt het Sticht,ngsbeot1:.u, "i-' t.li,u,, .net ui..: spo�d het organisatie
werk te voltooien en bezielende leiding in den lande te gaan geven o.a. 
door een uitgebreide pcrsactic. 

Inzake het N.V.H.-werk deelt de Top mede, dat hij den principiëlen 
onderduiker met alii! middelen zal doen bijstaan, ook als door verschil van 
inzicht in officiële instanties, bij dit werk betrokken, het hem niet mogelijk 
is, vast te leggen, 'op welke wijze hij met die officiële instanties moet 
samenwerken. 
Top-samenstelling. 

De Top stelt de volgende samenst('.lling vast van het C.B.: 
Als Directeur zal optreden: Dirk, die met Jan R. K. een missie naar het 

Zuiden heeft volbracht. 
Als leden: Ten Kate, Heiny, Henk en Hugo. 
Aan Friesland zal verzocht worden, een lid aan het C.B. toe te voegen. 
Peter wordt aangesteld, om persoonlijk contact te onderhouden met de 

provincies. 

� 
Frits, die propagandistisch voor de L.O. altijd zoveel betekende, wordt 

verz?cht dit . werk voort te zetten ter stimulering van de afwikkelingstaak
der 1Jlegahte1t. Pater Bleys, wel bekend door zijn missie naar Londen, zal 
worden aangezocht voor ditzelfde doel. , 

Oud-Top-leden, teruggekeerd uit gevangenschap zullen worden uitge
nodigd als senioren-convent met adviserende stem de Top-vergaderingen 
bij te wonen. Als leden van de G.A.C. worden benoemd: Ten Kate en 
Heiny. 

Over Stichting en N.V.H.-afvaardiging zal nader worden beslist. 
Financiën. 

Voor verschillende acties, zoals mededelingen, gedenkboek, gedenkplaat 
enz. is veel geld nodig. Verschillende provincies hebben reeds geruime 
tijd hun provinciale bijdragen ><tet betaald. Dr:ngend wordt verzocht, even
tuele nog beschikbare gelden af te doen vloeien naar de C.B.-kas. 

Aan het eind der vergadering werden telegrammen verzonden aan H.M. 
de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard. 

Rest ons te zeggen, dat de vergadering, die 13 uur duurde, in een bij
Z?nder prettige sfeer verliep, zodat we kunnen constateren, dat banden, 
die gegroeid zijn in het werk der L.O., niet gemakkelijk kunnen worden 
gebroken. Onze Zwolse gastheren, die zo uitnemend voor ons hebben ge
zorgd, zeggen we nogmaals hartelijk dank. 

De Top hoopt, Vrijdag 15 Juni, weer in Zwolle. bijeen te komen. 
v. v.

6. Hansje Culp of Hansje Broeke, zeb. 16-11-'41. In September •44 gered
uit Westerbork. Donkere 01en. Zwarte krullen en vriendelijk karakter.

7, Jehuda Chajim (Janus) 3 jaar oud. Bijzonderheden: 3e en 4e teen aan 
elkaar gegroeid. 

8. Hans van Gelder, geb. 5-4·'34.
9. Tom Lambrechtscn van Ritthem. Schuilnaam Chilly. Waa werkzaam ,n

Amsterdam waarschijnlijk bij L.O., 3 Mei j.I. gelusileerd.

Wat moet 
de Plaatselijke L.0.-Leider doen? 

1. Zich het lot der gezinnen van omgekomen medewerkers en ook van
hen, die zgn. ,.los" gewerkt hebben, aantrekken.

2. In samenwerking met N.S.F. steungevallen doorbetalen, tot officiële
besluiten genomen zijn.

3. Al of niet met medewerkbg van N.V.II. den onderduiker helpen bij
het opduiken.

4. Collectes in het kader der Stichting organiseren.
5. Nauw contact houden met andere plaatselijke verzetsgroepen.
6. Ons mededelingenblad laten circuleren en abonné's winnen uit de krin

gen der medewerkers, onderduikers en gastheren.
7. Het L.0.-verband verstevigen en dezelfde kameraadschap tonen als

vóór de bevrijding.
8. De band met de K.P. niet laten verslappen, maar samenwerken zoals

weleer.
9. Alle medewerkers ten spoedigste registreren.

91Wteau (J.004 �,pleeg/undeJten
Van regeringswege is ingesteld het Bureau voor Oorlogspleegkinderen, 

(Heerengracht 410, Amsterdam, telefoon 30981) aan de zorg waarvan zijn 
toevertrouwd alle minderjarigen, wier identiteit niet vaststaat of over wie 
de ouderlijke macht of voogdij door oorlogsomstandigheden gedurende 
langer dan 3 maanden niet is uitgeoefend. Pleegouders en verzorgers van 
oorlogspleegkinderen dienen aangifte aan het Bureau te doen. Aanvragen 
aangaande gezochte O.P.K. kunnen, bij voorkeur persoonlijk tot het Bureau 
worden gericht. Reeds zijn gegevens omtrent duizenden kinderen beschik
baar. Velen zijn al met hun ouders herenigd. B. ... 



Wat wordt verwacht op het C. B. ? 

(W..e6,te11mwtlit 2, lltn6,wulam, ae&fo.o.n 44566) 

1. Namen en gegevens van medewerkers, die door hun illegaal werk of
gevangenschap lichameliJk of geestelijk herstel nodig hebben.

2. Aanbiedingen van werkmogelijkheden voor den principiëlen onder
duiker.

3. Oproepen van personen, die tijdens de bezetting spoorloos zijn ver
dwenen.

5. Foto-materiaal uit ons illegaal werk en ons afwikkelingswerk.

4:. Advertenties uit L.0.-kringen.

6. Reportages uit het L.0.-wcrk.

7. De foto's en gegevens met korte schets, wat door hen gedaan is, van 
.:ille gedode of gestorven medewerkers.

9. Toezending van gedichten, gemaakt tijdens of na de bezetting door
L.0.-medewerkers.

10. Ingezonden stukken met gezonde eritiek.

11. Geldsommen voor de kas van het C.B., de Stichting, enz.

12. Uitnodiging aan de Redactie voor bijeenkomsten, tentoonstellingen,
herdenkingsdagen enz.

Ma.ak ons blad groot ! ! 

���<!.-...9(!.-..!)e,a..!)C?.-...!)�(!.-..!)�(!"""9�C""'9C..-..!)���(!..-..!)��(!"'9� 

G"Wl'i)�G'W"ê)G'"W'i)�G'W'î)��G'"W'i)G"Wl'i)G"'W"é)G....,,;:,G"W"<)�G"W"'t)G'W'ï:,�G"w"i)G"IW"i)G"Wl'i)�G'OW"è) 

STICHTING 

1940-1945 
Het Bestuur van de Stichting, op 13 October 1944 aangewezen door 

nagenoeg alle illegale gr9epeeringen, brengt het volgende ter algemcene 
kennis: 

a) De doelstelling der Stichting 1940-1945 is in art. 2 sub 1 van het
ontwerp statutenwijziging als volgt omschreven: ,.het lenigen der zede
lijke, maatschappelijke en stoffelijke nooden van personen of groepen
van personen, die tijdens de Duitsche bezetting door daad of houding
tot het binnenlandsch verzet hebben bijgedragen, alsmede van hunne
gezinnen of nabestaanden, een en ander voor zoover zij den hier be
doelden bijstand zullen blijken te behoeven." Hierbij wordt opgemerkt,
dat het streven der Stichting is gericht op een redelijk herstel van de

levensomstandigheden waarin de getroffene en /of zijn gezin voor de
ramp hebben verkeerd.

b) De Groote Advies Commissie dcr ondergrondsche groepeeringen zal
binnenkort over de definitieve vorm van de Stichting een besluit nemen.

c) In afwachting van een definitieve regeling heeft het Bestuur Dr. B. H.
de Jongh te Utrecht tot Directeur van het Stichtingsbureau benoemd
om aan de werkzaamhtden van de Stichting een begin van uitvoering
te geven. Het adres van het Stichtingsbureau is aan de Heerengracht
4:38, Amsterdam. Tel. 35000. Bankrekening: Hope en Co., Amsterdam.

d) De oud-illegale groepeeringen blijven de verzorging van hun slacht
offers en leden voortzetten totdat de coördinatie daarvan in de Stich
ting haar practisch beslag zal hebben verkregen.
De thans reeds in het raam van de Stichting ter hand te nemen werk
zaamheden bevatten o.m.:

1) het verzamelen van gegevens en het noteeren van omstandigheden
ook van hen, die wellicht zelf moeilijk tot zulk een opgave zouden
komen.

2) het opvangen van personen en groepen, die zich met soortgelijk
werk bezighouden.

3) het opnemen en onderhouden van contact met landelijke, regionale
en locale N.V.H.-organen.

f) Zij, die denkbeelden en plannen, betrekking hebbende op de uitwerking
der Stichtingsidee, als hierboven sub a) n_eergelegd, ter kennis van het
Bestuur zouden willen brengen, worden verzocht deze, zoo mogelijk
door bemiddeling van de top hunner organisatie in te zenden aan het
Bureau der Stichting.

<Jfet Leger cler gezochten 

In 't donker uur, inet stil gebaar, 
Bewust van 't grijpende gevaar, 
·Gedreven door de vaste wil
Zijn plicht te doen - zo God het wil,
Zo trokken z'op en vochten,
Het leger der gezochten.

Door d'overmacht terneer ge"veld, 
Ontrukt, beroofd, bedreigd, gekweld, 
Gedood, ónteerd, tot as verbrand, 
Zo was 't in 't vrije Nederland. 
Toen trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers groeiden tot een macht; 
Het onrecht wekte op tot kracht, 
Tot offerdaad, tot offermoed, 
Tot offeren van goed en bloed. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Hun legers telden rang nog stand. 
't Verschil viel weg, slechts ééne band 
Verbond hen allen,. groot en klein. 
Zij wilden dienen, redders zijn. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

En vielen vele om hen heen -
Hun rijen sloten weer ineen. 
En steeds opnieuw en onverstoord 
Werd 's vijands macht'ge druk verstoord. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leg!r der gezochten. 

Al duurd' de strijd nog maanden lang, 
Al werd het om hen heen zo bang, 
Al zagen zij geen uitkomst meer, 
Toch waagden zij hun leven weer. 
Zo trokken z'op en vochten, 
Het leger der gezochten. 

Eens zullen zij den vijand slaan! 
Eens breekt de dag der zege aan! 
Eens heeft hun voorste liniestrijd 
Hun land van vijanden bevrijd. 
Dan jub'len zij, die vochten, 
Het leger der gezochten. 

Na de arre�tatie van een groot aantal 
medewerkers, toen het besluit genomen 
was: Ondanks alles, we gaan voort! 
Gedicht door "Toontje" vermoedelijk 
overleden in Vught. 



HELP ZE aan WERK 
Onderduiker, 24 jaar oud, kunnende chaufferen, zoekt passende werk

kring. \Vas ruim 2 jaar ondergedoken voor arbeidsinzet. 
Brieven aan Bureau van dit blad onder nr. A6. 
Onderduiker, 26 jaar, boekhouder, zoekt een spoedtge functie; was bijna 

anderhalf jaar ondergedoken wegens arbeidsinzet. 
Brieven onder nr. A7. 
Illegaal werker, 31 jaar. bekend met tuindersvak zoekt een spoedig 

emplooi. Referenties ter inzage. 
Brieven onder nr. A8. 
Fabrieksdirecteur van l'vktaalfabrie1< te Amsterdam vraagt met spoed: 

portier, chauffeur, en zes andere arbeiders. 
Alleen principiële onderduikers komen in aanmerking. 
Volledige gegevens onder nr. A9. 

* 

f:lelegJt,am tJ.eJt--Zcmáen aan Zipte !Ko.ninfdijlie 
:Jlo.o.gfieid 9'.JdtM, 9Jewfia1td o.p, 29-5-1945 

"De Top van de L.O. (Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers} in vergadering te Zwolle bijeen, spreekt het als haar 
grote blijdschap uit, voor het eerst in volle vrijheid de belangen van 
de door haar verzorgde vele tienduizenden onderduikers te kunnen be
spreken. De L.O., als grootste burgerlijke verzetsorganisatie, zendt Uwe 
Koninklijke Hoogheid als Commandant van de Militaire verzetsorgani
satie een bewijs van grote achting voor het voortreffelijke werk door 
U geleid in het belang van de vrijmaking van ons Vaderland. 

Met blijdschap begroet de Top Uw initiatieven en benoemingen in· 
zake toekomstige bestemming der N.B.S.-leden en het lot van nage
laten betrekkingen der N.B.S.-leden. Hij hoopt en vertrouwt op een 
volledige samenwerking met de instanties, die de illegaliteit voor dit 
doel oprichtte." 

* 

Nog steeds is van td van politieke gevangenen uiet bekend, of zij in 
leven zijn en zo ja, waar zij zich bevindev. 

De G.A.C. heeft zich ook met deze quaestie bezig gehouden. Via offi
ciële instanties zullen zo spoedig mogelijk informat� daaromtrent worden 
ingewonnen. 

Mist U dus nog een van de medewerkers, geef ons dan zo snel mogelijk 
hun naam op; vermeld daarbij ook hun voornamen, hun vroegere adres, 
persoonsbewijsnummcr, wanneer zij gearresteerd zijn, en indien U dit 
bekend is, waar zij zijn heengevoerd. Wij zullen deze gegevens dan aan 
de G.A.C. doorgeven. 

* 

Kort v e rslag van de vergadering van de 

G . .A.C. op 30 Mei 1945 

Allereerst kwam aan de orde de benoeming van den nieuwen voorzitter, waar• 
voor tijdelijk werd aangewezen Dr. Brute! de la Rivière, vertegenwoordiger van 
het Medisch Contact, 
Voorlezing werd gedaan van een schrijven van de G.A,C. en het Vaderlands 
Comité aan de regering, waari,1 de samenstelling van de Nationale Advies Com· 
mJSste (N.A.C.) wordt medegedeeld. 
Zoals bekend is twee-derde van het N,A.C. aangewezen op voordracht van 
het Néderlands Comité een-derde door de illegaliteit. 
Uitvoerig werd stilgestaan bij de vraag, wat de taak van de N.A.C. zou zijn. 
Algemeen kon men zich verenigen met de gedachte door den Heer Drees naar 
voren gebracht, dat de N .A.C. zelf een voorstel aan de Regering moet doen toe
komen over haar laak. 
Uitvoerig werd voorts van gedachten gewisseld over de reorganisatir. van de G. 
A.C. In het middelpunt van de bespreking stond. de verklaring van de Top van
de L.O. over deze aangelegenheid. Vrij algemeen wordt gevoeld dat de invloed
van den individuelen illegalen werker meer tot haar recht moet komen, Een com·
missie is benoemd om deze gevoelens op de vergadering der illegaliteit van de 
Oostelijke en Noordelijke provincies te Zwolle te bespreken. 
Afies zal in het werk gesteld worden om een breuk in de illegaliteit Ie voor 
komen, waarbij slechts de reactie zal winnen, Wel werd vrij algemeen gevoeld, 
dat een bundeling van den individuelen illegalen wcrk<:r slechts voor enkele prac· 
tische punten kan geschi.-.len. 
Door meerdere sprekers werd met nadruk betoogd, dat het voortbestaan der il
legaliteit in een bond van oud strijders als onjuist werd beschouwJ. Men komt
tot de conclusie voorlopig slechts provinciaal tot bundelingovcr te gaan. (A.C.)

DE BEVRI.JDE GEVANGENEN 

Ons volk en de Nederlandse instanties, di,e erbij betrokken waren, zijn in gebreke 
gebieden de vrijgekomen gevangenen uit de concentratiekampen, die materiele en 
morele steun te geven bij hun tocht naar huis, waarop deze bevrijde strijders 
voor onze gemeenschappelijke zaak recht hebben. 
Dat is diep te betreuren en moet er nu nog gedaan worden wat mogelijk ia. De 
GAC heelt daartoe de illegale A.M .• die zich reeds vroeger met dergelijke pro· 
blemen bezighield, verzocht met alle middelen de zorg voor deze mensen op zich 
te nemen. Het A.M. zal in het Z., 0. en N. overal een beroep doen op de 
plaatselijke L.O. en N.V.H. bureaux, die over relaties en mareriele hulpbronnen 
beschikken. 
Wij verzoeken de bezetting van deze bureaux daarom volledig samen Ie werken 
met het A.M. Wij hebben een ereschuld tegenover deze gevangenen. Zij mogen 
niet hulpeloos zwerven, geen gebrek aan iets hebben dat wel onder ons bereik 
is en vooral moeten zij uit de persoonlijke bemoeiing en niet aflatende zorg van 
hun vrienden in iedere plaats waar zij komen, bespeuren dat zij werkelijk thui3 
zijn, ook als ze om medische redenen nog niet naar huis mogen, H, 

* 

I LL EGALITE IT-M. G. 
Een overeenkomst tussen deze instanties bepaalt, dat zo het M.G. een advies 
van een adviescommissie of vertrouwensraad, meent te moeten afwijzen, zij hier· 
van de genoemde commissieraad een met redenen omklede kennisgeving moet 
doen toekomen. H. 

* 

PRIJSVRAAG 
De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft een 

prijs van f 25.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor de kop van 
ons blad. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
een prijs van f 100.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een 
gedenkbord of gedenktegel voor alle medewerkers. 

Inzendingen zo spoedig mogelijk aan de Redactie. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
een prijs van f 100.- uit voor het meest geslaagde ontwerp voor een ge
denkplaat, aan te bieden aan a1le gastheren of gastvrouwen van onder
duikers. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
meerdere prijzen uit van f 25.- voor de best geslaagde Korte Verhalen uit 
de historie van de L.O. of de K.P. 

Inzendingen zo spoedig mogelijk aan de Redactie. 

De Redactie van het Mededelingenblad van het C.B. der L.O. looft 
meerdere prijzen uit van f 10.- voor de best geslaagde tekeningen, schetsen 
of krabbels, die ons werk uit de i1legale periode of ons afwikkelingswerk 
belichten. 

Inzendingen aan de Redactie. 

* 

ADVERTENTIES 
De leden van het C.B. en het bureaupersoneel zeggen langs deze weg 

hun grote dank aan 
MEVROUW VAN MELS-BOTS, 

in de L.O. bekend onder de naam .,Greetje van het C.B.", voor alle trouw, 
toewijding, vriendschap, activiteit en energie, die ze betoonde in en voor 
onze organisatie. 

Greetje wist alles, Greetje kon alles, Greetje deed alles. 
Wij wensen haar en haar echtgenoot (Karel-C.I.D.) veel goeds en 

moois in hun nieuwe woonplaats Apeldoorn. 

De provinciale leiding van de L.O. te Noord-Holland ontving tot grote 
droefheid het bericht, dat drie van haar meest actieve medewerkers uit het 
concentratiekamp niet zullen terugkeren.

Hun namen zijn: 
-

W. BRINKMAN, voorheen wonend te Zaandam, Prov. leider Noord
Holland.

J. HESSELS, voorheen wonend te Laren (N.-H.). Prov. leider Noord
Holland.

H. A. VAN WILGENBUDG, voorheen wonende te Laren (N.H.), leider 
Persoonsbewijs Sectie van de L.O. 
Zij deden veel voor onze organisatie en daarmee hun plicht voor het 

Vaderland en daardoor volbrachten ze hun taak voor het behoud van de 
Christelijke waarden van ons Volk. 

Wij blijven hen gedenken. 
God trooste hun nabestaanden. 
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KOERIERSTER 

* 

Eén onzer koeriersters · was gearresteerd. 

Haar vader maakte dit gedicht. 

Gaarne ontvingen wij van terugkerenden L.0.-medewerkers gegevens 
aangaande andere medewerkers, die tot nu toe spoorloos zijn. 
Verzoeke dringend ons in te lichten over alles wat men weet van onze 
vrienden. Er wordt bij ons zoo va<tk naar hen gevraagd. C. B. der L.O. 

BUNDELING 
Wij hebben in de loop van de laatste weken tal van vergaderingen 

meegemaakt, waar het onderwerp van de bundeling der illegaliteit ter 
sprake kwam en wij willen proberen een kort verslag van deze ver
gadering te geven. 

1 e. Eerst troffen wij in Zwolle een vergadering aan van de 5 Ooste
lijke en Noordelijke provincies, waar over deze bundeling gesproken 
werd. Het bleek, dat deze vergadering reeds voorafgegaan was door 
enkele andere over hetzelfde onderwerp. In Friesland bleek de bundeling 
voltrokken te zijn. In Drente nagenoeg, tenvijl ook c.le Achterhoek reeds 
in een vergevorderd stadium van bundeling verkeerde. 

't Gevaar heeft haar beloerd van dag tot dag 
En elke avond, als zij huiswaarts keerde. 
Is 't haar een wonder, dat nog niets haar deerde 
En 't ouderhuis haar welkom heten mag. 

Toch gordde zij trouw elke ochtendstond 
't Koeriersvest om, dan 't stalen ros bestegen 
De dag vol spanning en gevaren tegen 

Maar zag bij 't einde van de laan nog even rond. 

Het net snoert toe, al was 't nog steeds 0. K. 
Op elk contactpunt kan ze een valstrik vinden ..... 
0, God, sta bij, inplaats van trouwe vrinden, 
Daar boven aan de trap de tronies van d' S.D. ! 

Snel voert haar d' auto door bekende straten, 
Nog vol van fleurige schoolherinnering. 
Hoe kort - hoe lang geleen lijkt ieder ding. 
De wagen stopt .... God .... wil mij niet verlaten l 

Als machtige fantomen rijzen steil 
De grauwe muren met de tralier:uiten 
.... Hoog in den olm hoort zij een merel fluiten, 
Ginds op de Schinkel drijft een blinkend zeil. 

Een gouden lichtstreep kleurt de Westerkim 
Een koeltje komt door 't prille zomergroen gevaren 
En met de honger van haar even twintig jaren 
Drinkt zij - één enkele teug ,......, Gods schone wereld in. 

Nietig figuurtje slechts, verdwijnt ze door de wand 
Schril knarsend sluiten zich de zwaarbeslagen deuren 
Maar fier durft zij het jonge kopje beuren 
Zij deed "haar plicht voor God en voor haar land". 

v. K.

Ondanks de ernstige bezwaren, die wij vanwege de G.A.C. tegen deze 
bundeling inbrachten, bleek het streven zo algemeen te zijn, dat men 
overeenkwam een nieuwe vergadering te houden, waar een meer definitieve 
regeling van de bUJJdeling tot stand zou komen. 

Ons streven op deze vergadering was vooral hierop gericht te voor
komen, dat het Oosten en het Noorden zich zouden afscheiden van het 
Westen. Mede dank zij ons bezoek aan de volgende vergaderingen is 
ons dit voorlopig gelukt. 

2e. In Friesland spraken wij met de leiding van de aldaar in de 
"Stichting Friesland 1940-1945" gebundelde illegaliteit. Het bleek, dat 
formeel de bundeling daar meer in overeenstemming was met onze op
vattingen, (zie Top-verklaring) dan in het Zuiden, maar dat materieel 
de tegenstellingen met het Westen veel groter zijn. Met name werd cbar 
de G.A.C. als zodanig niet geaccepteerd als vertegenwoordiging der ille
galiteit. Men stond op het standpunt dat de G.A.C. langzamerhand een 
zuiver \Vestelij'k georiënteerd lichaam gew0rdcn was, en dat het dringend 
nodig was een meer landelijk georiënteerde vertegenwoordiging, opge· 
houwd uit de vertegenwoordigingen der verschillende provincies, cbat v1.1or 
in de plaats te stellen. !Iet debat verliep zeer prettig, maar het ma� niet 



ontkend worden, dat het Friese standpunt het verst van het onze ver
wijderd is. 

3e. Wij spraken met en voor een vergadering van illegale werkers uit 
de Achterhoek (ongeveer 100 man) over de bundeling. 

Het leek, dat men daar de naam van de G.0.1.W. reeds overgenomen 
had en dat men van plan was, de bundeling zoveel mogelijk parallel met 
die in het Zuiden te voltrekken. 

Na een uitvoerige discussie konden wij de vergadering er toe brengen, 
de bundeling alleen ten behoeve van de practische afwikkelingsproblemen 
der illegaliteit (met inbegrip van de zuivering) door te voeren. 

4e. Een tweede vergadering in Zwolle van de Oostelijke en Noorde
lijke provincies (waar Groningen, het Westelijk deel van Gelderland en 
practisch ook Overijssel ontbraken) werd bjjgewoond door vertegenwoor
digers van G.A.C. en G.O.I.W. 

Drente stelde voor, de feitelijke toestand te accepteren en uit de 2 
stromingen van individueel gebundelde illegaliteit en G.A.C. een voor.-

lopige oplossing te scheppen door aan de G.A.C. voor ieder der Oostelijke 
Zuidelijke en Noordelijke provincies, een lid toe te voegen. 

Friesland accepteerde ook thans de G.A.C. niet en weigerde in ieder 
geval mede te werken, wanneer de door de G.A.C. naar voren gebrachte 
Nationale Advies Commissie niet samengesteld was met medeweten van 
de o.a. in Friesland gebundelde illegaliteit. De hele G.A.C. zou uit de 
provinciale vertegenwoordigingen van de individueel gebundelde illegaliteit 
tot stand moeten komen. 

De vertegenwoordiger van de G.0.1.W. sloot zich bij het voorstel van 
Drente aan en me<>nde, dat men snef moet komen tot een onderzoek 
van grondslag en doeleinden van een over het gehele land gebundelde 
illegaliteit. Ook de G.A.C.-vertegenwoordigers en de Achterhoek waren in 
beginsel accoord met het voorstel van Drente. 

Na veel over en weer praten kan de gehele vergadering (zij het Fries
land onder protest t.a.v. de Nationale Advies Commissie) zich accoord 
verklaren met het voorstel als overgangsvorm, de G.A.C. aan te vullen met 
8 leden, aan te wijzen door de illegaliteit in de 8 Oostelijke, Noordelijke 
en Zuidelijke provincies. C. B. 

V"elu;adeJUtuf U-an de 9,.A.e. ()..t/2 6 juni 1945 
Deze vergadering, die in verband met de afwezigheid van den tijdelijken 

voorzitter werd gepresideerd door den Heer van Randwijk, stond in het 
teken van het bezoek van den Minister President Z.Exc. Prof. Mr. P. S. 
Gerbrandy en diens secretaris. De voorzitter heette de bezoekers van harte 
welkom. In het bijzonder wees hij erop, hoe de houding· van Prof. 
Gerbrandy in Londen de verzetsgeest in het bezette gebied ten sterkste 
had gestimuleerd, waarvoor hem namens alle illegale werkers werd dank 
gebracht. 

In een gloedvol betoog beantwoordde Prof. Gerbrandy deze woorden. 
Hij wees erop, hoe enkele getrouwen in Londen ond0r de bezielende 
leiding van H.M. de Koningin aan de oorlogvoering hebben gearbeid en 
met welke grote vreugde zij van uit de verte de steeds stijgende verzets
geest in Nederland hebben gadegeslagen; bewondering werd t1°lf?esproken 
voor de offers die men zich hier had getroost; wat het volk deed was 
belangrijk in verband met de grote inspanning der geallieerden; wat het 
verzet heeft gepresteerd, zal een kroon op het hoofd van het Neder
lande volk blijven. 

Daarop deed Prof. Gerbrandy enkele zakelijke mededelingen, over de 
onderhandelingen, die door het geallieerde opperbevel en de Regering 
met de Duitsers zijn gevoerd over de voedselvoorziening en de capitulatie, 
waarover zoveel stof is opgewaaid vooral in illegale kringen. 

Een afzonderlijke nota zal daarover binnenkort het licht zien. 
Daarna werd een begin gemaakt met de afwerking der agenda. De 

Stichting 1940-1945 vroeg allereerst de aandacht. Voorlezing werd ge
daan van de verklaring van onze Top, waarin ongerustheid werd uitge
sproken over de gang van zaken. 

De voorzitter van de Stichting wees op de grote moeilijkheden, die 

uit Gelderland. 

Wij hebben hier in Gelderland een achterstand in te halen op organi
satorisch gebied. De toestand is nog frg verwarrend, ook wat de afwikke
ling van ons werk betreft. Er is een drang naar bundeling, maar hoe? 
Alleen in het negatieve of op een b:isis? Ook hierover zijn wij het nog 
niet eens, hoewel dit niet alleen een probleem is van het Oosten. Ook 
in het Westen is hierov�r nog geen klaarhtid. Wij hebben in Gelderland 
in de loop der bezettingsjaren prachtig werk kunnen verrichten in LO.
verband. Wat dat betreft zijn wij heus niet achterlijk en staan wij niet 
achter bij het Westen. Wat een onderduikers zijn er bijv. in de Achter
hoek geplaatst en op dè Veluwe. Was Arnhem niet één van de middel
punten van ons L.0.-werk, niet alleen provinciaal maar ook landelijk? Wij 
behoeven op dit punt geen minderwaardigheidsgevoel te hebben. Wij 
hebben hier evenveel werk verricht als in de andere provincies, e11 wij 
mogen met trots op het werk dat Gelderland geleverd heeft, terugzien. 

Dat bedoel ik dan ook niet, wanneer ik schrijf, dat wij hier een 
achterstand in te halen hebben. Die achterstand zit niet hierin, dat wij 
minder gepresteerd hebben, dan bijv. in het Westen, maar dat wij de 
organisatorische ontwikkeling onzer organisatie na September van het 
vorige jaar niet van nabij meegemaakt hebben. 

De vraagstukken wat betreft de G.A.C., het N.V.H., etc., daarover 
hebben wij ons pas na de bevrijding kunnen oriënteren, terwijl het 

het practische werk van de Stichting hebben geremd. 
Toegezegd wed, dat de statuten binnen enige dagen aan het burèau 

der G.A.C. zouden worden toegezonden, terwijl tevens een summiere 
schets werd gegeven van de practische opbouw van de Stichting in de 
provincies. Zolang de Stichting niet tot uitkering overgaat, dienen de 
oude organisaties de nagelaten betrekkingen der gevallenen in alle op
zichten (financieel en anderzijds) te blijven helpen. 

Medegedeeld werd, door de betr. commissie der G.A.C., dat over het 
Nederlandsche Vo]ksherstel nog steeds geen contact met de ministers van 
Binnenlandse en Sociale Zaken was verkregen. 

Eerst daarna is er een mogelijkheid om uit de impasse te geraken. 
Door de G.A.C. zullen commissies worden benoemd om landelijk een 

zekere coördinatie tot stand te brengen, t.a.v. monumenten voor ge
vallen illegale werkers en voor publicaties en tentoonstellingen op illegaal 
gebied. Tevens zal een afzonderlijke commissie worden aangewezen, om 
o.m. via de pers het Nederlandse volk in te lichten over de aard van
het verzet, waarover nog zoveel misverstanà bestaat.

In den brede werd daarna gesproken over de organisatie in de illegali
teit. Zoals bekend bestaat er een federatieve bundeling der illegaliteit. 
In steeds bredere lagen der illegale werkers verlangt men evenwel een 
individuele bundeling; in dit verband werd verslag uitgebracht van de 
interprovinciale vergadering te Zwolle op 1 Juni l.i. Als compromis werd 
aanvaard, dat iedere provincie zal worden uitgenodigd 1 lid aan de 
bestaande G A.C. toe te voegen. 

Het was in verband met de tijd onmogelijk om de overige agenda
punten af te werken, waarom werd besloten reeds Maandag 11 Juni 
opnieuw bijeen te komen. MEYER (ten Cate). 

Westen zich al maanden daarmede bezig hield. De achterstand betreft 
dan ook alleen maar tEllilhnische vraagstukken. Hoe kwam dit, zult U 
vragen? Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de aller
eerste plaats de slechte verbindingen, dan het wegvallen van verschillende 
contacten, en dan nog wel het meest de moeilijkheden dat de mannen 
zich bijna niet op straat konden begeven. Misschien hebben wijzelf ook 
nog enige schuld in deze. Wij hadden na de 17e September van het 
vorige jaar gedacht, dat ons werk afgelopen was en zijn overgegaan naar 
de N.B.S., niet wetende dat het nog zeven maanden zou duren, eer de 
bevrijding daar was. 

Toen het zich echter liet aanzien, dat het na de 17e September toch 
nog wel even zou duren met de bevrijding, zijn wij ons weer gaan bezinnen 
op ons L.0.-werk. Dit bracht de nood der omstandigheden met zich mede. 

En wij hebben. ons L.0.-werk weer opgevat, maar de verbindingen waren 
verbroken. Onze Prov. Leider opgepakt, de IJsel was een te overkomen 
obstakel, één en ander gaf grote moeilijkheden. 

Nu moeten wij (en wij zijn daarmede druk bezig) de achterstand 
inhalen en ons bezinnen op de afwikkeling van ons werk. Het is gebleken, 
dat de achterstand niet zo groot was, als wij ons aanvankelijk voor
stelden. 

In het Westen, waar wij zo tegen opzagen, is ook alles geen koek en ei 
en zijn de verschillende vraagstukken nog lang niet opgelost. 

Dit is natuurlijk geen beschuldiging tegen het Westen, maar een con
clusie der feiten. Nu wij met het Westen nader contact gekregen hebben 
en ons op de hoogte hebben gesteld, van wat daar het laatste half jaar 
gebeurd is op organisatorisch gebied van het L.O., zien wij dat de 
achterstand wel mee valt. Er is goed werk verricht in Gelderland door 



onze L.0.-menschen en de geest onzer medewerkers is de echte L.0.-geest. 
Dit geeft ons moed voor de afwikkeling van ons werk Die geest moet 
behouden blijven voor de opbouw van ons volksleven. Wij hebben onze 
moeilijkheden. Ik denk speciaal aan de geëvacueerde plaatsen. Ieder die 
Gelderlands eertijds zo mooie hoofdstad ziet, ieder die de Betuwe be
zoekt, of Oosterbeek, Renkum, Wageningen en ook verschillende plaatsen 
in de Achterhoek, zal iets van die moeilijkheden begrijpen. In boven
genoemde plaatsen ziet men vrijwel niets anders dan kapotgeschoten en 
geplunderde huizen. 

Organisatorisch geeft dit grote moeilijkheden. Wij moeten aan de 
opbouw van onze provincie, geestelijk en materieel. 

Laten wij dit grootse werk aanpakken in de geest van de L.O. 
JAN SPREI]. 

Wat moet de plaatselijke 

L. Ü .- man doen?
1. Stichtingsgevallen registreren. Voorlopig blijven uitbetalen samen met

N.S.F.
2. L.0.-bureau al of niet in N.V.H.-verband blijven verzorgen.
3. Contact houden met overige illegaliteit, vooral met K.P.
4. Ontslagen gevangenen uit eigen kring direct bezoeken en eventueel

inschakelen.
5. Lijsten van medewerkers opzenden via districtsleider naar het C.B.
6. Abonné's winnen voor ons blad.
7. Copie, foto's, enz. verzamelen.
8. Gelden voor L.O., Stichting, enz. opzenden .aan het C.B.
9. Foto's en levensbeschrijvingen van gevallenen opzenden naar het C.B.

10. De oude L.0.-geest blijven handhaven.
C. B.

H O 7 oe werken de L. .-bureaux . 
Het doet de mens (in dit geval de L.0.-mens) goed, ergens een groot 

spandoek te zien hangen: Afwikkelingsbureau van de L.O. en het N.S.F. 
(dit was in Amersfoort). I Ict doet hem ook goed, ergens op een deur te 
lezen: Directiekamer der L.O. (dit was in Delft). Het doet hem ook 
goed in een grote zaal, met tientallen ambtenaren en honderden repatriee
renden, met aparte recherche afdeling, documentatiedienst enz. als ziel 
van het drukke bedrijf een L.0.-man te vinden (dit was in Rotterdam). 
Het doet hem o.ok goed, bij een grenscontrole de papieren te zien van 
passanten, getekend door een L.0.-bureau (dit was te Beilen). 

Het zou de leden van het C.B. nog beter stemmen, als ze in staat werden 
gesteld, rapporten te ontvangen van het werk der bureaux, al of niet in 
N.V.H.-verband. Gaarne ontvangen we die met spoed. C. B.

ONS BLAD 
Belangstelling voor ons orgaan is er allerwege. Copie komt in grote 

hoeveelheid binnen. 
De moeilijkheden met druk en vervoer zijn echter zeer groot. Voor een 

regelmatig verspreiden is de tijd helaas nog niet aangebroken. Voorlopig 
moet men nog even geduld hebben. De provinciale- en districtsleider moe
ten zó spoedig mogelijk de exemplaren doorgeven. Abonné's, uit kringen 
van onderduikers, gastheren en leden van andere organisaties worden 
gaarne genoteerd. Geeft met spoed door aan Uw districtsleider, hoeveel 
exemplaren gewenst zijn. Maak propaganda voor ons blad. Stuur ons Uw 
copieën, stuur ons Uw foto's en verslagen. 

Ons blad in heel het land vóór en door de L.0.-mensen. Tevens de 
K.P.-ers ingeschakeld. Die horen immers bij ons!

Maakt propaganda in eigen kring. Ons volk moet weten hoe we
werkten. Ons volk moet tevens weten, dat onze taak niet geëindigd is! 

REDACTIE. 

ONZE PLICHT 
,,Als we eerst maar weten waar we staan en waaniaar we streven, 

kunnen we beter beoordelen wat we moeten doen en hoe we dat moeten 
doen". Deze woorden van Lincoln, uitgesproken bij de aanvang van een 
redevoering in een tijd van grote verwarring, zijn bij uitstek geschikt om 
ook ons tot bezinning te brengen. Wijze woorden uit een klare geest bij 
een vaste wil om de moeilijkheden te overwinnen. 

Een illegaliteit met goede bedoelingen maar tegenstrijdige tendenties en 
in wijd uiteenlopende onwikkelingsstadia zich openbarend. Een Militair 
Gezag, waarvan de dragers dikwijls geen militair zijn en dikwijls van 
gezag geen begrip hebben. En ongetwijfeld ook hier de beste bedoelingen. 
Een demissionair kabinet. Departementen die, terwijl ze bezig zijn zichzelf 
vanwege de zuivering min of meer op non-actief te brengen, het uiterste 
doen om hun normale bestuursfunctie weer op te nemen. Andere bestuurs
organen die tegelijkertijd onthoofd worden door de zuivering en meer 
dan ooit krachtig moeten regeren. 

Ziehier het beeld van de min of meer wanhopige toestand, waarin de 
bezetter ons heeft achtergelaten. Vergeet deze relatie tussen die toestand 
en het verderfelijk Nationaal Socialisme, dat ons vijf jaar onder de ban 
heeft gehouden, nooit. 'J-let zal 'U bewarca voor onrecht-vaardige verwijten. 

Intussen voelt zich de illegale werker bij dit alles als de beroemde 
haan in een cirkel van wit krijt. Geen kans om er uit te kom.en. Onover
komelijke obstakels allerwege. Bureaux waar voor lange rijen queu maken. 
Wandelingen van het kastje naar de muur en omgekeerd. Het vergeefs 
zoeken naar personen, die in bepa,ilde zaken de verantwoordelijkheid v.::n 
een definitieve beslissing kunnen en durven nemen. De cli'kwijls m�chteloze 
strijd tegen een verordeningen- en wettenstelsd, dat in der haast en dikwijls 
buiten ons iand geïmproviseerd, noodzakelijkerwijze leemten moet hebben, 
maar waarop thans de betrokken instanties zich maar al te gaarne be
roepen in een neiging om de verantwoordelijkheid naar een wet te ver
schuiven, een neiging die ons de voortekenen van een bureaucratische
epidemie verraadt. 

Als we niettemin een vast vertrouwen hebben, d:it wc in deze enorme 
strijd met de "omstandigheden" het zullen winnen baseren we dat o.a. op 
het vaste vertrouwen, d:it we hebben in de figuren van de beide kabinets
formateurs, mannen uit onze kring, de figuur van den demissionairen 
minister-president, een man die evenals wij verzet heeft moeten plegen al 
was het elders, een man waarvan wij, nadat we hem in de G.A.C. gehoord 
hadden, eenstemmig zeiden: Hij is één der onzen. En boven alles de persoon 
van onze Vorstin, die ons verzet en het beleid in Engeland vijf jaar lang 
bezield heeft met Haar rotsvaste overtuiging van en vertrouwen in het 
herstel van ons vaderland. En dat de Prins meer· is geweest dan een 
Commandant der N.B.S. in naam kan men van iedere illegale werker, die 

met hem in aanraking kwam, vernemen. Zijn sympathie voor ons werk en de 
geest, die zijn plannen ademen, verzekeren er ons van, dat ook hij verder 
daadwerkelijk aan onze zijde zal staan. 

Intussen zit' de baan, d.w.z. de illegale werker, nog i11 de cirkel. We 
constateren hier en daar reeds de neiging om het werk er bij neer te leggen 
en weg te lopen of anders, te stappen in een oude veilige sfeer waar we 
de zaken beter kunnen overzien. Maar weglopen in dit stadium is en 
blijft desertie. Het is in wezen verraad aan de illegale werkers, aan hun 
achtergebleven vrouwen en kinderen, aan de vrijkomende vrienden uit 
Duitsland, aan de onderduiker, aan de zuivering. En zo'n verraad zou ons 
duur te staan komen want er is nog steeds een stel mensen in Nederland 
aanwezig, dat klaar staat om begrippen van verraad tegenover het vader
land, collaboratie en slappe toegeeflijkheid te verdoezelen ten eigen bate 
en om een verzoeningsfeest van alle Nederlanders minus de N.S.B.-ers te 
arrangeren, waarop de mantel der liefde alles zou moeten bedekken wat 
het daglicht niet kan zien. Blijft op uw post, want de strijd tegen deze 
club der vertwijfelden is nog pas in haar begiHStadium en haar kracht zal 
van maand tot maand toenemen. 

Vanuit een nieuwe, aan de omstandigheden aangepaste, organisatie 
werken is nog niet mogelijk omdat noch de Stichting noch het N.V.H. een 
voltrokken organisatie-vorm heeft, terwijl anderzijds de bundeling der 
illegaliteit nog in staat van voorbereiding is. Wat ons overblijft is 
improvisatie, met als enige achtergrond de richtlijnen die wij u gaven. 
Zijn we dat verleerd of zijn we zo beduusd ebt we vergeten zijn hoe ons 
verzetswerk in de aanvang steeds improvisatie was en bij de ontwikkeling 
van de organisatievorm steeds nog improvisatie van den individuelen werker 
vereist werd? De mof heeft zich daar altijd in vergist, hij leefde uit de 
stelling van Burckharclt: Es friert sie, wenn s:e nicht zu tausenden sind. 
Hij snapt er niets van dat ec11 ma11 i11 z'n eeatje' de volle ver1mt.woorde
lijkbeid voor zijn werk ko11 drageil en de uilvocriHg desnoods geheel al1ee11 
voltrok. We hebben ge!ecfJ ,,Is illegale werkers bij improvisatie. We ver
foeien het om persoonlijke ,·cr:intwoordelijkhcden op personen of instanties 
af te schuiven. 

Als men zièh de toestand goed voorstelt, zal men inzien dat we maar 
één kans hebben, nu weer: improvisatie, aanpakken, zelf de verantwoorde
lijkheid dragen. Dat is een bij n;tstek Nederlands standpunt. Dat is boven 
alles de diepste zin v.in crn Christelijke levenshouding, want de verant
woordelijkheid die we gedragen hebben en de verantwoordelijkheid die 
we nu weer dragen, is in laatste instantie een verantwoordelijkheid 
tegenover God. 

Dit alles houdt niet in, Jat we individuë1list moeten zijn. \X'e zullen 
in het verband, waarin we geplaatst zijn en dat is hier het L.0.-verband, 
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de discipl111e moeten bewaren en door ontwikkeling van dat verband zelfs 
het uiterste profijt uit haar mogelijkheden moet�n halen. Maar het gaat 
hierom, dat we binnen dat verband een strikt persoo11/1jke veranlivoo1de
l1jkbeid dragen, niet alleen voor het ons opgedra�cn werk ma.ir ook en 
vooral voor hel werk ebt op onze \\'Cg komt. 1.:n de uitvoering van dat 
werk moet geïmproviseerd worden. 

Moeten we voorbeelden noemen? ! !ebt u al nagegaan in uw woonplaats 
of er nog gezinnen zijn van ons ontvallen vrienden, die vergeten zijn? 
U 'kunt dit alleen doen door de mensen zeif te bezoeken; zo'n bezoek is 
vriendendienst. Hebt u al onderzocht of één en liefst twee illegale werkers 
de persoonlijke verantwoordelijkheid op zich genomen hebben voor de zorg 
v0or zo'n gezin. De Stichting draait nog niet, dan zal de L.O. doordraaie111
tot we het werk over kunnen dragen. 

Als er langs onze wegen gevangenen uit concentratiekampen zich naar 
huis slepen, als blijkt dat niemand naar ze omzag, dat ze bij de ontvangst 
aan de grens in een vergeten hoekje stonden, terwijl de vrijwillig zich in 

HOE ER GEWER�T WORDT 
De overschakeling naar het normale leven is verre van gemakkelijk. 

Een "kraker" achter een bureautafel, een koerierster achter een schrijf
machine is iets tegenstrijdigs. En toch moet dit gebeuren wil het afwikke
lingswerk van onze organisatie gelukken. 

Als we het grote doel ons voor ogen stellen, gelukt het zeker, al zijn 
er vele moeilijkheden. 

De algemene klacht, die ons overal tegenklonk was hetzelfde thema: 
Geef ons richtlijnen! 

Met voldoening constateren wij, dat bijna overal de L.0.-mensen op 
eigen initiatief aan het werk zijn gegaan en vaak met veel succes. Des 
temeer spijt het ons te moeten constateren, dat blijkbaar "hogere regionen" 
niet voldoende in staat zijn uniforme regelingen te treffen. Wie hiervan 
cle schuld draagt laten we buiten beschouwing, maar het blijft een grote 
schande, dat de activiteit van de individuele medewerker geremd wordt 
door de sloomheid van de besturen. 

De telkens weerkerende vraag luidde: Doet men nog iets in Amsterdam 
en den Haag? 

Ingewijden weten dat men zeer zeker iets doet. Men confereert dag aan 
dag, sjouwt van vergadering tot vergadering, notitie-boekjes staan vol met 
afspraken, auto's staan geparherd voor conferentie-zalen. 

En met dit al, als de plaatselijke illegaliteit op eigen initiatief niet de 
handen uit de mouwen had gestoken, had geen enkele onderduiker zijn 
bescheiden, had geen enkele vrouw van onze gevallen vrienden hulp en 
steun, reed geen enkele medewerker op zijn motor of zijn auto. 

Nogmaals, er zijn moeilijkheden, de samenwerking met de legaliteit is 
niet �envoudig, maar het moet ons van het hart: ,,Het 'kan beter en 
vlugger". Voorheen in de 11mooie" illegale periode moesten er 120.0ûO 
bonkaarten zijn. En ze kwamen er! Daar was steeds een conferentie van 
10 n�inuten voor nodig. Dan kwam de practijk. We plonsden er in, we 
pakten aan. 

En nu, in de legale periode, worden we begraven onder de commissies. 
Deftige commissies veelal. Commissies tot voorbereiding van de voorlopige 
voorstellen, enz. enz. En het eindresultaat is, dat in verschillende delen 
des l;,imls eigen 11Stichtingen" zijn opgericht. 

krijgsgevangenschap begeven hebbende soldaten en oficieren gehuldigd 
worden, als deze helden zich in het \Vesten bij hun gezin komen melden 
in het gestreepte gevangenispak, als zij verloren gaan in de grote kampen 
aan de grens waar de vrijwillige arbeiders uit Duitsland verzameld zijn, 
dan zijn er ergens L.0.-medewerkers geweest die hun ogen in hun zak 
hadden of die deze narigheid wel aanzagen m:ar er geen raad mee wisten 
d.w.z. vergeten waren dat je er in zo'n geval als een terrier bovenop
springt en improviseert.

Als ze dat laatste zouden doen, zouden ze weer zien wat we altijd 
gezien hebben, dat er gee11 moeilijkheid is, hoe groot ook of hij wordt 
ovenvo11ne11 als je begint bij het begin, n.l.: aa11pakkc11.

Dat we het voor elkaar krijgen zoals we het hebben willen, lijkt wel 
uitgesloten, maar als wc niet voor elkaar krijgen wat mogelijk is, hebben 
we dat onszelf te verwijten. Daarvoor moeten we in de gesteldheid leven 
van dien zakenman, die zei: Als ik mijn ideaal niet kan realiseren, zal ik 
mijn realiteit idealiseren. HENK VAN RIESSEN (Henk L.O.). 

Het eindresultaat is, dat medewerkers zich intens teleurgesteld voelen 
in hun topleidingen, dat oude trouwe medewerkers, ontslagen uit gevange
nissen ronddolen zonder emplooi, dat koeriersters, die jarenlang de 
zwaarste gevaren hebben getrotseerd aan de kant staan, dat de beste 
illegale werkers ternauwernood een fiets hebben om zich te verplaatsen, 
dat kransen worden gelegd op de graven van gevallen B.S.-ers (en terecht!), 
maar de stichters van het verzet worden vergeten. Dat alles doet pijn. 

En het kon zo mooi zijn. We hebben samen gestreden, we hebben 
samen geleden, we zouden zo gaarne samen bouwen. Onze vrienden van 
vroeger zijn bijna allen gevallen. We zouden zo graag hun arbeid vol
tooien. En nu schijnen er bepaalde factoren aanwezig te zijn, die dit zo 
niet onmogelijk dan toch langzaam doen verlopen. We zouden de directies 
van de vroegere illegale pers, de leden der commissies, de leiders van 
KP. enz. enz. willen adviseren: Stap eens in een auto, rijd eens rond, 
luister eens wat er leeft onder de vroegere illegalen. En wij zouden willen 
vragen: Weet U wel hoe er gedacht wordt onder "de oude illegalen", de 
man die Uw krant rond bracht, met gevaar voor zijn leven, de vrouw, 
die plaatsen zocht voor de onderdui'kers, de K.P.-er, die zijn overvallen 
uitvoerde. 

Is het nog zo, dat de Top-man en de koerier op één lijn staan of zijn 
er illegale bonzen aan de horizon verschenen. 

We erkennen, dat de toestand ingewikkeld is, de verhouding met legale 
instanties erngszins 11moeilijk" is, maar anderszijds zijn we van mening, 
dat de meeste Top-menschen niet weten van het wel en wee van hun 
voormalige medewerkers. De kameraadschap die het kenmerk is van de 
oude illegaliteit mag niet verloren gaan. Juist die kameraadschap heeft ons 
groot gemaakt. 

We zagen verschillende _bureau� in werking. Soms in een klein kamertje, 
soms in een geweldig gebouw. We zagen een tentoonstelling van illegaal 
werk, we zagen een transport-colonne van de illegaliteit, die politieke 
gevangenen haalden, we zagen een reportage-wagen van de K.P.-Rotter
dam, we zagen plaatselijke organen van de L.O. en we verheugden ons. 

De geest van de medewerker is ongebroken. Er mag teleurstelling, ont
goocheling, bitterheid soms, maar de activiteit is gebleven. 

En nogmaals vragen we dringend aan de vertegenwoordigers van de 
illegaliteit: Stimuleer die activiteit, maar druk haar niet dood. Geef het 
voorbeeld. Weest practisch. VAN VLIET (Hugo). 

Rouwdienst in de Gereformeerde Kerk te Laren (N.H.) 
[11ecfiüg.e fwt-denlüng u.an twee onze4 tnee6,t gewawulwule medewe,,die,,u 

Er zijn zo in ons land bepaalde plaatsen, die in onze organisatie een 
aantrekkelijke klank hebben. Aantrekkelijk, omdat we daar voelden de 
harteklop van het verzetswerk. Aantrekkelijk, omdat een uitgebreide schaar 
v. n medewerkers klaar stond hun plicht te doen in de moeilijkste omstan
digheden.

Een van deze plaatsen is ongetwijfeld Laren. 
ln Laren ontstond het distnct Gooi van de L.O. 
In Laren leefde en werkte Henk Vos, de drukker en K.P.-er. 
In Laren zwoegde Albert in dienst van de totale illegaliteit. 
In Laren ontstond de "Persoons Bewijs Sectie van de L.O." onder de 
bezidende leiding van Guus en Lex (van Wilgenburg). 
In Laren beruste de kas 'l'an tie L.O., waaruit de landelijke K.P. betaald 
werd. 
De kas berustte in het huis van den Gooier (Hessels). 
In Laren onderschepte men de brieven gericht aan den Burgemeester. 
ln Laren, Nieuweweg 2 "I'k kom van Reini ", leve1·de men 10.000-den 
bonkaarten, duizenden Ausweise, honderden persoonsbewijzen, tientallen 
revolvers enz. 

Als ';veral de meidoorn geurde, haalden koeriersters als Ada, Clara, 
Gerda, Willie of Joke er hun gevaarlijke vrachten. Toen de rozen in 
vlammende kleuren langs de lanen slingerden bracht de glanzende wagen 
van Bertus (Westelijk K.P.-leider) er zijn ammunitie. 

In het goudgele herfstbosch verzamelde Alberts K.P.-ers zich voor hun 
aanslagen op de spoorwegen en de rivieren. 

Als langzaam de sneeuw naar omlaag dwarrelde, vergaderde in het 
midden van de nacht de Top van de L.O. en de K.P. in de Veldhuysen
laan 15, terwijl bl1iten de politie patrouillc-erde. Het waren vooral 2 figuren, 
die de stimulans waren van het illegale werk. Jo en Lex, namen, bekend 
in alle L.0.-kringen, maar ook in andere organisaties. 

Jo Hessels (de Gooier) met zijn enthousiast karakter, zijn prettig gezicht, 
zijn prachtige stem, zijn trouwe vriendschap. Guus van Wilgenburg (Lex) 
met vastberaden wil, zijn volle overgave, zijn hechte kameraadschap. 

Twee figuren, die leidende functies innamen in de Landelijk Organisatie 
van Hulp aan Onderduikers, de organisatie met 15 .000 vaste medewerkers, 
die meer dan 200.000 onderdui'kers van papieren voorzagen. 



In het voorjaar van het 
jaar 1942 vond het eerste 
contact plaats met Guus. 
In het ·kleine kantoortje 
aan de Nieuweweg ont
vouwden wc onze plannen. 
Zijn ogen achter de fonke
lende brilleglazen stonden 
wat somber. Guus ging 
niet over een nacht ijs. 
Het vraagstuk van hulp 
aan onderduikers werd 
meer en meer urgent 
Maar de consequentie van 
het illegale werk is de 
eigen zaken verlaten'. l.:n 
Guus hàd een bloeiende 
zaak. Maar de liefde voor 
het land won. Langzaam 
ontstonden in het Gooi 
onder zijn leiding de plaat
selijke afdelingen van de 
LO. Het aantal ondcrdui

, kers, waarvoor de villa's in 
de prachtige lanen zich 
uitstekend leenden, groeide 
gestadig. Bij den onder
duiker behoort de bon
kaart. 

Een der eerste overval-
GUUS VAN WILGENBURG (LEX) 

Jen, en wel de kraak te 
. . Huizen, werd op de 

N,euweweg voorbereid. De plaatselijke leiding van het werk werd in deze 
tijd waargenomen d?or Jo Hessels. De eerste bespreking hebben wc mogen 
meemaken. We hennncren ons nog zijn woorden: ,,Ja, als het moet dan 
moet het. Met Gods hulp". 

Met Gods hulp, dat was beider devies. 
Reeds spoedig werd Jo van plaatselijke leider districtleider van district

leider provinciaal leider Noord-Holland, en daardoor lid van de Top. 
Guus die om veiligheidsredenen zijn huis verlaten moest zwierf door het 
gehele land, van Assen tot Zeist, van 's-Hertogenbosch tot Alkmaar. 

Bij de bonkaart behoort de stamkaart. Die moest vals gedrukt en Jo 
voerde de bespreking. Bij de stamkaart het inlegvel, die werd nagemaakt 
en Guus voerde de regie. Bij <len onderduiker behoort ook het persoons
bewijs. Op deze taak speciaal legde Guus zich toe. Op 4 plaatsen in het 
land stichtte hij afdelingen, waar tikkers, tekenaars, koeiersters enz. hun 
werk deden. In Blaricum op de Noolscheweg was het hoofdkwartier. Daar 
kwamen de draden samen. Guus maakte ze in drie soorten. De derde soort 
was de valsgedrukte, gedrukt door de P.B.C., de drukker was Gerrit van 
der Veen (Dik). De tweede soort waren de gekraakte, die door bekwame 
tekenaars van andere nummers werden voorzien. De eerste soort waren de 
echte, die volledig door welwillende ambtenaren werden ingevuld, waartoe 
een staf van voormalige gemeente-ambtenaren de secretariën afreisden. Dit 
alles kostte geld en niet weinig. Daarenboven kostte de K.P. f 10.000 in de 
maand. Achtergebleven gezinnen van de onderduikers en gevallen vrienden 
moesten worden gesteund. Jo beheerde de landelijke kas en hij deed het 
even enthousiast als zijn verdere taak, die uiterst belangrijk was. In de 
z.g. Kern (de Commissie, die in die dagen de technische illegaliteit van alle
bekende organisaties omvatte) was hij een gaarne geziene. De belangen
-van de L.O. waren bij hem veilig. Helaas werd door een reeks van arresta
ties ook zijn huis onveilig. In de gastvrije -villa van een Oostenrijker te
Hilversum vond hij onderdak. En tot diep in de nacht brandde er boven
het licht en werkte hij voor de uitbouw van de L.O., die toen reeds onge
veer 10.000 medewerkers telde.

Toen kwam de beruchte
Dinsdag. Er zijn van die
dagen, die in ons geheugen
blijven branden. Er zijn zo
van die weken, die we nooit
kunnen vergeten.

Op een Zomerse Dins
dag wachtte Guus op zijn
'kantoor op de N.Z. Voor
burgwal in Amsterdam op 
de koeriersters en koeriers
uit diverse provincies. Ho_ge
stapels persoonsbewijzen
lagen klaar. Een voor een
kwamen de moedige meis
jes binnen. Een voor een
werden ze door de wach
tende S.D. gearresteerd.

Daar was Ada uit Laren,
Clara uit Rotterdam, Tini
uit Utrecht en vele ande-
ren. Ook Jo werd gearres- JO H ESSELS (DE GOOI ER) 

teerd. Argeloos wanclelcle hij binnen om moe van cle machtelijke Top
vergadering in den Bosch, bij Guus even lilt te blazen. Zo werden de twee 
vrienden tezamen gearresteerd. Met hen vele anderen en in die week 
volgde slag op slag. Van de Top van dl' L.O. viçlc11 er vier 1·�111 de zes, 
van de Top van de K.P. meer d,rn de helft 

De slag was vreselijk, hel werk st;igneerclc. Toen besefte we eerst goed, 
wat hun werk betekende. 

Drie ]Hili 1915. Een lichte zonnestraal glijdt door venster van het kerkje 
in Laren. Het is er stampvol. Herdenl-ing der doden. Ilcrdenking van 2 
leden der kerk, die ook hier hun uiterste kracht gaven. Als een symbool 
is de kerkdienst. Naast de rouw ,·oor gestorvenen is er de belijdenis van 
nieuwe leden. God nam weg, God voert nieuwe krachten toe. Zijn werk 
houdt I lij in stand. Daarom was deze dienst geen dienst der droefheid, 
maar een dienst der vreugde. Vreugde zoals alleen wij, die onze strijd 
principieel gestreden hebben, die kennen. Vreugde omdat de predikant 
het ons zeggen kan: I Iun laaste woorden waren: Groet ze allen, wij gaan 
naar een bctc·r Vaderland. Vreugde, omdat wc s;:11nen zongen: de lieve
lingspsalmen van Jo en Guus. 

Vol ontroering klonk het : 

Dies zal tot U een ieder van de \'romen, 

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 juichend begeleidde het orgel : 

Dan zal ik juichend stem en snaren, 

Den roem aan Zijne Goedheid paren, 

die na kortstondig ongeneugt 

mij eindeloos verheugt. 

En de stem van den predikant, die zo treffend de dienst leidde, juichte 
wel haast. ,,Wie zal ons scheiden van de Liefde van Christus". Verdrukking 
of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid of gevaar of zwaan!. 
Dat was het thema van deze treffende plechtigheid. 

Niets kan ons scheiden. En dan wordt het een vreugdedienst. 
En allen luisterden intens, hoe de predikant in eenvoudige sobere woorden 

de karakters schetste van Guus en Jo; het werk waarvoor zij hun leven 
gaven en het de gemeente toeriep: ,,Mede door hun werk, kwam Uw vrij
heid". staande herdachten wij hen, terwijl het orgel zachtjes speelde. Het 
waren moeilijke ogenblikken vol weemoed en ontroering. 

We zagen ze voor ons, Jo met zijn enthousiaste betogende stem op de 
vergadering der LO. Jo, jubelend achter de piano, Guus spelend met 
zijn kinderen. En we dachten aan het kruis, het kruis van marmer, dat 
onze werktafel sierde. 

En we voelden het als een symbool. Dat kruis was gemaakt in de fabriek 
van Jo en verkocht in de winkel van Guus. 

Toen de laatste kerkgangers het pad verlieten, troffen we elkaar, wat 
erover is van het vroegere "leger der gezochten". 

Daar waren vertegenwoordigers van de provincie van het district van 
omliggende plaatsen. Daar waren koeriersters, leden der KP., officieren 
van de Staf van Prins Bernhard, leden van de Transport-afdeling enz. 
En we voelden de éénheid van de "oud-illegalen". Die éénheid is niet 
verbroken, zal nooit verbroken worden, omdat wij een basis hadden, waarop 
we ons werk deden. 

Bertus, de KP.-leider, zal niet meer in Laren uit zijn glanzende auto 
stappen. Karel, de leider der vervalsing zal niet meer in Lar�n zijn nieuwste 
vervalsingen tonen, Toontje zal niet meer in Laren zijn gloeiende betogen 
houden, Louis en Henk en Jan en Ambrosius zullen niet meer in Laren 
de Top-vergadering houden. Vosje zal niet meer in Laren zijn kranten 
drukken. Jo en Guus zullen er niet meer zijn. Maar...... waarvoor zij 
streden en leden is be1·eikt. Ons vrije Vaderland. 

Daarom· gedenken wij hen. En bidden om troost 
vrouwen en hun kinderen. 

voor hun dappere 
v. Vliet (Hugo).



NOORD-HOLLANDSÊ 

ZUIVERINGSOVERPEl�ZINGEN 
Ter zake van de zuivering worden hier en daar nog al eens stevige 

klachten gehoord. Gegronde kláchten, evenzeer onredelijke. Voorshands 
meen ik evenwel te mogen laten voor wat ze zijn, omdat ze niet raken de 
zuivering van het overheidspersoneel, waartoe ik mij wil beperken. Maar 
ik twijfel er niet aan, dat ook in dit opzicht ieders wensen niet zullen 
worden bevredigd. 

Eenheid is een fictie. Nutteloos haar na te streven. Maar eendracht is 
levende werkelijkheid en gebiedend noodzaak. Het is vcwonderlijk dat, 
terwijl we welhaast met onze hielen nog de dood raken, Pietje Kankerpit 
al weer rustig over onze straten slentert en met z'n opruiend geflikflooi 
al te gemakkelijk tweedracht en onrust weet te zaaien. 

Wanneer dit geschiedt door enkele personen, is dat erg, maar veel erger 
is het, wanneer strijdkrachten zich aan zulk wangedrag schuldig maken. 
Hiertegen kan niet scherp genoeg worden opgetreden. En dan geldt dat 
niet alleen voor strijdkrachten, maar van allen, die in een dienstbetrekkinf 
tot de overheid staan, hetzij de militaire, hetzij de burgerlijke. 

Meer dan ooit is thans discipline en zelfbeheersing nodig. 0 zo ge
makkelijk is het om op een hoek van de straat allerlei verwijten aan het 
adres van de overheid de lucht in te blazen, maar het is onvaderlands
lievend- en onduldbaar. Dat men klachten heeft is niet erg. Wie heeft die 
niet? Maar men diene ze in ter bevoegder instantie en kieze niet de weg 
der revolutie. En een overheid, die hier een voet toegeeft, gooit eigen eer 
en waardigheid waarop zij aanspraak heeft, te grabbel. 

Ook aan het M.G. kleven gebreken. En elk rechtgeaard Nederlander, 
die de zin voor vrijheid in het bloed zit, voelt het als een knellende band. 
Maar -zolano het burgelijk apparaat niet normaal kan functionneren is het 
Mil. Gezag� zal het in de Staat geordend toegaan, een conditio sine 
qua non. 

Dat het M.G. zo spoedig mogelijk terugtreedt en plaats maakt voor 
het burgerlijk gezag is van de zijde van het M.G. juist en normaal gezien. 
En dat het M.G. deze visie heeft, bewijst het zuiveringsbesluit. Onjuist 
is het de voorstelling te gèven, als zou het M.G. nu eens de touwtjes in 
handen wi!len hebben. T.a.v. de. zuivering kan ik althans verklaren, dat 
dit niet het geval is, noch ten opzichte van het burgerlijk gezag noch ten 
opzichte van de llegaliteit. 

Als illegaliteit zijn wij werkelijk wel eens bevreesd geweest, dat door 
het M.G. aan ons werk toch maar weinig aandacht zou worden geschon
ken. De feiten hebben deze vrees volkomen gelogenstraft. Onmiddellijk 
na aankomst van de P.M.C. in Amsterdam had een onderhoud plaats met 
de illegaliteit en kon het werk, dat wij hadden verricht t.a.v. de bestuurs
enquete worden besproken. 

Als vertegenwoordiger van de provinciale illegaliteit werd ikzelf tege
lijkertijd ingedeeld bij het P.M.G. sectie Binnenlands Bestuur en Zuivering, 
terwijl Arnold, een van mijn oudste illegale vrienden, en dien ik zou kunnen 
beschouwen als mijn illegalen chef op dit gebied, thans op gelijke wijze 
verbonden werd aan den chef staf Mil. Gezag in Den Haag. 

Over medewerking van de zijde van het M.G. valt op dit punt tot nu 
toe derhalve niet te klagen. 

Het is niet te veel gezegd, wanneer wij opmerken, dat de L.O., in samen
werking met ,Trouw" en C.I.D. zeer belangrijk voorbereidend werk heeft 
verricht op het gebied van de zuivering. De uitvoering was opgedragen 
aan de P.B.S. 

Wat is het uit onze illegale tijd een mooie episode Ëweest, toen wij op 
een hoog zolderkamertje in de Broerenstraat in Arnhem vlak onder de 
toren van de Eusebius, geassisteerd door den dapperen Wytske1 ons 
P.B.-kantoor exploiteerden. En dikwijls moest ik mijn werk staken, wanneer
op het hele uur de klokken van de Eusebius hel uitzongen over de witte, 
warme Gelrestad : 

O Nederland ! let op u saeck, 
De tijt en stont is daer 
Opdat nu in den hoeck niet raeck 
U vrijheyt, die voorwaer 
U ouders hebben dier gecocht 
Met goet en bloet en leven : 
Want sij wert nu gantsch en t'eenemael gesocht 
Tot niet te sijn verdreven. 

Hieraan moest ik ook gisteren wel denken, toen deze zang door de 
stadsschouwburg weerklonk, zo ongeëvenaard schoon. 

Inderdaad Nederland heet op z'n zaak te letten. 
Bij de zuivering niet het minst. 
En in -de eerste plaats bij de leiding gevende personen. Meer dan van 

ieder ander mag van hen ruggegraat worden verlangd. 
We moeten met ons land weten waar we aan toe zijn en dat weten we 

niet, wanneer daar op hun plaatsen blijven zitten of worden teruggebracht 
mannen, die geen mánnen zijn. Die misschien in vroeger tijd konden 
imponeren door vertoon van allerlei aard, maar die door hun onwaarachtig 

geschipper en gelaveer ons volk maar al te dikwijls in de war hebben ge
bracht. Die in de schouwburg bij de vertoning van 11een vrij volk" misschien 
met tranen in de ogen zitten. Maar die van de geest van eenvoudige 
vrouwen als een Ka en Anna Bonseels zelfs het abc nog niet gesnopen 
hebben. 

Wie van ons loopt niet het gevaar eenzijdig te zijn? Daarom moeten 
we er ook voor oppassen in deze dingen te generaliseren en trachten wel 
te onderscheiden. 

Het kwam er ook niet op aan, of men er wat later uitging of wat 
eerder. Er is nu eenmaal differentie in karakter. Wanneer men maar was 
bezield van een positieve verzetsgeest. Die mocht men niet verwachten 
van eiken Nederlander, maar wel van hen, die, hetzij in een kleinere, hetzij 
in een grotere gemeenschap11 

het schip stuur moesten geven. 
Helaas is mijn ervaring, dat vele leidinggevende gezagsdragers in dit 

opzicht schromelijk te kort zijn geschoten. Grauw steken zij af bij de 
doorsnee lagere ambtenaren, die met hun PB-knoeierijen hun leven dikwijls 
op het spel zetten. Moeten op deze jongens straks weer deze manwijven 
worden losgelaten, die in de grond der zaak verraad pleegden aan de 
Nederlandse zaak. 

Ik weet het, er zijn burgemeesters geweest, die, omdat zij zagen, dat 
ze er niet tegen op zouden kunnen, misschien te spoedig het veld ruimden. 
Het zij zo. Zij leden niet aan zelfoverschatting. 

Er zijn ook burgemeesters, die meenden om bepaalde redenen hun zetel 
nog wat langer te moeten blijven innemen. In sommjge gevallen moet hun 
goed recht worden erkend. 

Maar voor goed moeten wij afrekenen met die functionarissen, die kuilen 
lieten graven en zelf om arbeiders door et� ·:meente leurden, die slikten, 
slikten en nog eens slikten, altijd om nog t_·. :cel te r,-Jen. Nu, er viel op 
het laatst niet veel meer te redden. 

En wanneer zij van mening waren, dat er op hun gemeentehuis, zolang 
zij daar bleven nog zoveel goeds viel te doen, t'. ·1 kan ik ze uit ervaring 
vertellen, dat zij hier mistasten, omdat, ik weet het, niet in alle gevallen, 
maar wel als regel de N.S.B.-burgemeesters in de eerste periode doorgaans 
te stom waren om voor den duvel te dansen en de P.B.'s onder hun 
handen de laan uitgingen en zij in de latere periode koekemie begonnen 
te spelen uit vrees voor bijl of strop. 

Daarom, de zuivering geschiede niet alleen negatief, maar ook positief. 
Althans ten aanzien van de burgemeesters en andere leidinggevende 
personen. 

Niet alleen de N.S.B.-burgemeester of de moffenknecht. Dat die er uit 
zouden gaan, was geen vraag. 

Maar ook allen, van wien, op grond van hun houding tijdens de bezetting 
(het zuiveringsbesluit spreekt ook zelfs van voor de bezetting) niet positief 
vaststaat, dat zij constructief zullen kunnen medewerken aan het herstel 
van het vaderland. 

Stuur ze naar huis met of zonder pensioen. 
Maar stuur ze naar huis. 
En laat Ka ze eerst de oren wassen. Jan Peters. 

ANTWOORD TELEGRAM 
Aan de Leiding van de Landelijke Organisatie 

voor Hulp aan Onderduikers. 

Westermarkt 2, Amsterdam 

Voor de gevoelens van achting en erkentelijkheid jegens mij, wa2.raan 
door U uitdrukking is gegeven in Uw eerste legale vergadering te Zwolle, 
betuig ik mijn oprechten dank. Mijnerzijds geef ik U gaarne de verzekering 
van mijn grote bewondering voor al het werk dat de L.O. in de bezettings
jaren voor ontelbaar veel Nederlanders heeft verricht. Wij gedenken allen 
met eerbied degenen, die in de uitoefening van die taak het leven voor de 
Vaderlandsche zaak hebben gelaten. 

Het werk van de L.O. is in bepaalden zin door de bevrijding geëindigd, 
maar daarvoor treedt nu een andere taak in de plaats, nl. de zorg voor de 
belangen van hen die op verdienstelijke, vaak zo veel gevaar meebrengende, 
wijze voor Uwe organisatie hebben gewerkt. 

Meae God Zijn onmisbaren zegen op onzen arbeid schenken. 

BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN 
De Luitenant-Generaal 

w.g. BERNHARD
Prins der Nederlanden. 

-·



ZUIVEREN IS EEN PIJNLIJK WERK 

Er is in de zware jaren, die achter ons liggen steeds met grooten nadruk 
geroepen om een scherpe zuivering als straks de rollen zouden zijn 
omgekeerd. Sceptici verzekerden dat er toch niets van komen zou en de 
betrokkenen, die alleen maar hun Duitsche opdrachtgevers vreesden ge
loofden het ook niet. Ja toch, toen het eenmaal September geworden' was, 
toen ze moesten zien dat het mis moest loopen voor de beulen van Europa 
toen hebben velen aanstonds hun houding veranderd, toen hielpen ze mee 
onderduikers te redden, toen verdween het zwarte uniform en met de 
"goede" Nederlanders onder hen, die alleen maar zwak geweest wiren 
viel te praten. Ze hoopten nu wel den rechter te ontloopen. 

Helaas voor hen is daar echter geen sprake van het gevolg is, d"t nu 
de eerste bevelen tot staking en schorsing komen, er een luid ach en wee 
klinkt. Laten we ons daar niet al teveel van aantrekken. Ieder erkent dat 
de positie van een burgemeester, van een politieman, van vele ambtenaren 
die regel.matig onder Duitschen druk stonden, moeilijk is geweest; w�
mogen met met steenen werpen als het overigens een vaderlander betreft, 
die slap is geweest. Wie in dat opzicht zonder zonde is, werpe den eersten 
steen ! 

Niettemin hebben deze functionarissen al hun invloed verspeeld ze 
kunnen niet gehandhaafd blijven en hadden goedgedaan heen te gaan 
toen ze zich niet opge�assen gevoelden voor hun taak. Nu heeft hun aan'. 

blijven vrij zeker anderen vrijheid en leven gekost en hun medewerkino 
daaraan zullen ze hebben te dragen. 

· " 

Men verwondert zich ergens in onze kring over de arrestatie van een 
politieman, die toch zoveel goed deed, maar vergeet dat dezelfde man in 
1942 nog zeer gedwee was dat hij zijn uiterste best deed gezochte Joden 
te vinden en die overleverde aan hun moordenaars. Dat b1; niet vergeven 
worden! 

Nog onbegrijpelijk is het als men acties gaat voeren voor d� vrijlating 
van rasechte N.S.B.-ers. Moet dat spel dan nog doorgaan' \'{fe hebben 
ons in de donkere tijden diep geschaamd voor onze lanclgenooten, die 
likten en fleemden met de N.S.B.-ers om voordeelen, om vrii,'ellingen van 
arbeidsinzet, om iets van de voorrechten die deze liedrn van hm1 meester 
kregen. 

Het is begrijpelijk, dat deze menschen zich nu geroepen gevoelen ook 
een goed woordje te doen; de eene dienst is de andere waard ! Laat men 
daar toch mee ophouden ! Het gaat v:mdaag niet om meer of minder 
slechte menschen, het gaat hierom dat iedere N.S B.-er, ieder die het 
Duitsche moordapparaat in ons land terzijde stond, landverraad heeft ge
pleegd en als zoodanig gevangen moet zijn. Hij wordt echter niet, zooals 
doodonschuldige Nederlanders geschiedde, zonder verhoor doodgeslagen, 
gemarteld, vergast of gefusileerd, hij komt voor een rechter en heeft hij 
bij het groote kwaad ook nog goed gedaan, dan zal daarmee wel gerekend 
worden. Meer kan hij niet verwachten; hij heeft het risico genomen, in het 
vertrouwen dat zijn schurkachtige vrienden het winnen zouden. Hij heeft 
niet willen luisteren, meer nog dan de Duitsche soldaat en de gewone 
Duitsche burger treft hèm de schuld voor alles wat geschiedde, zelfs al 
heeft hij persoonlijk niemand aangebracht. 

Dat is niet haat, dat is niet on-Christelijk, dat is Recht en in dat Recht 
MOET MEN NU NIET ZITTEN MODDEREN. 

Overgenomen uit DE KRONIEK, Dagblad voor Bodegraven en Om
streken. 

Orgaan v. d. Landelijke Onderduikers-organisatie. 

Van Binnenlandsche 
Strijdkrachten 

TOT GEREGELD LEGER 
Teneinde U enig inzicht te geven omtrent datgene wat wij vat� plan zijn 

te gaan doen ten behoE;ve van hen, die in de afgelopen jaren hun leven 
hebben ingezet voor de bevrijding van het Vaderland, wordt hieronder een 
korte uiteenzetting gegeven van de te nemen maatregelen. 

Op de allereerste plaats dient te wordêh vastgesteld, dat ook in de 
gelederen der B.S. elementen voorkomen, die er niet in thuis horen. Dit is 
het gevolg van het illegaal werken, waardoor men elkander niet kende. 
De eerste plicht van de Commandanten is dus te zorgen dat een ieder, 
die niet in het B.S.-verband thuis behoort, daaruit onmiddellijk wordt 
verwijderd. 

Bovendien zal een aantal leden der B.S. hun taak met de bevrijding als 
geëindigd beschouwen en zullen liefst zo snel mogelijk weer naar huis 
gaan, waar hun normale werk ligt te wachten, zodat zij op die m-nier 
zullen kunnen worden il"\geschakeld in de heropbouw van Nederland. 

Een zeer groot gedeelte echter wacht met spanning en toenemend enge
duld af wat met hen zal gaan gebeuren. 

Welnu, het ligt in onze bedoeling om U allen zo snel mogelijk in te 
schakelen in de grote taken, welke nog voor ons liggen. 

Die taken kunnen w11 111 het algemeen in 3 grote delen splitsen. 
a. de Bevrijding van Indië.
b. de Bezetting van Duitsland.
c. de Handhaving van orde en rust in Nederland.

U zult begrijpen, dat hiervoor een groot aantal mensen nodig is; maar
U zult ook begrijpen, dat deze taken niet uitgevoerd kunnen worden door 
de B.S. áls zodanig. Daarom is het noodzakelijk, dat wij deze B.S. gaan 
reorganiseren en ombouwen tot een geregeld leger. 

Wij gaan dus oprichten bataljons en compagmeën, welke met de uit
voering van de verschilb1de werkzaamh�den zullen worden belast. 

Het toetreden tot dit nieuwe leger geschiedt uitsluitend op basis van 
vrijwilligheid, waarvoor in het leven geroepen is het instituut der oorlogs
vrijwilligers (0.V.W.). 

De candidaten verklaren zich bij het tekenen van hun verklaring bereid 
dienst te doen in het leger, zolang en overal ter wereld, waar de Minister 
van Oorlog zulks noodzakelijk acht. De duur zal natuurlijk voor een groot 
gedeelte afhangen van de oorlog tegen Japan. ,,En dan staan wij op straat" 
zult U zeggen. 

Neen, want natuurlijk zijn er voor de tijd daama voorzieningen en 
regelingen getroffen, waarvan er hieronder enige worden aangehaald. 

1. Regeling voor invalieden en nabestaanden van gesneuvelden.

2. Algemene regelingen cm gedemobiliseerden spoedig weer in de burger
'maat,à.appij terug te voeren, b.v. verplichting van vroegeren werk
gever om aan gedemobilise�rden hun vroegEre betrekking terug te
geven en om prioriteit ;ian gedemob1lisecrde oorlogsvrijwilligcrs te 
geven.

3. Scholing en herscholing Ojl 's Rijks kosten.

4. Toekenning van studiebeurzen aan gedemobiliseerde stut!cnt�n.

5 Toekenning van wachtgelden of clemobilisatictoelagen rnor gedemo-
biliseerde neringdoenden en ambachtsleden. 

6. Tegemoetkoming voor het aanschaffen van burgerkleding. 

7. Kosteloze geneeskundige hulp en verzorging.

Wanneer wij nu de drie hierboven genoemde categorieën even nader
onder de loupe nemen, dan zien wij dat voor de eerste groep natuurlijk 
alleen maar in aanmerking komen de mensen, die bedoelde verklaring als 
O.V.\Y/. willen tekenenen.

Er zal echter ook een groep zijn, welke liever precies weet hoc lang hun
diensttijd hoogstens kan duren en daarna weer in het burgerleven wil 
terugkeren. Voor deze mensen is ingevoerd een zgn. korte verbandacte, 
welke loopt tot uiterlijk 6 Mei 1946. Uit deze voorraad zulien voornamelijk 
de Bataljons gevom1d worden, die nodig zijn voor de bezetting van Duits
land. 

De derde categorie bestaat uit hen, die geen verbandacte, lang of kort, 
willen tekenen, maar gewoon hun tijd uitdienen bij de B.S. Als zodanig 
worden zij dan ook gebruikt door het Militair Gezag. Hiertoe behoren 
tevens nog de zgn. Grensbewa-kingscompagieën, waarvoor uitsluitend oud
militairen in aanmerking komen, die genegen zijn deze taak voor ten 
hoogste één jaar op zich te nemen. 

Opgemerkt moet hierbij nog worden, dat de leden der B.S. voorkeur 
genieten bij het oproepen als oorlogsvrijwilligers, terwijl er bovendien zoveel 
mogelijk naar gestreefd zal worden om eenheden in hun eigen verband 
in hun geheel over te schakelen in het nieuwe leger-verband. 

Wij hebben nu gezien wat er moet gebeuren; blijft de vraag "Hoe zal 
dat gebeuren?" 

Allereerst dient U dus allen de keus te maken voor welke categorie U 
in aanmerking wenst te komen. Daarbij kan dan tevens nog voorkeur 
opgegeven worden voor Landwacht Mariniers, Vloot, Luchtwapen, Pio
niers, etc. 

Eerst als dat gebeurd is, kunnen wij overgaan tot formering en anca
drering (aanwijzing van het kader) der verschillende bataljons en com
pagnieën. Daarna moet een ieder aan een zeer scherpe keuring worden 
onderworpen. Pas dan weten wij, wie in aanmerking komt om opgenomen 
te worden, en kan worden overgegaan tot het uitreiken van de uniformen 
en uitrustingen, voeding, rookartikelen, enz. 

Het zal U allen volkomen dmdelijk zijn, d:1.t dit gehele programma 
niet in twee, drie weken kan worden afgewerkt. Het ga·at om de verv,erking 
van 50.000 à 60.000 man. Dat neemt enige maar,den in beslag. 

Wat wij daarom van U vr.:gen is om vertrouwen te hebben en niet 
ongeduldig te worden. De zaak komt in orde. Wij doen ons best om een 
ieder tevreden te stellen. Maar U moet allen medewerken, door ons niet 
onnodig lastig te vallen met ontevredenheid, en mede te helpen om alles zo 
goed mogelijk en zo snel mogelijk te doen verlopen. 

Hoofd Afd. Binnenlandse Strijdkrachten, 
De Luitenant-Kolonel, 

(W.g.) Mr. C. H. J. F. van Houten. 



De heer Peter Windt, voorheen wonende te Arnhem, werkende onder 
de naam: PIETER POST, wordt verzocht het tegenwoordige adres van 
het Joodsche kind, Freetje, oud 5 jaar te willen opgeven onder nr. 10 
van dit blad. 

Dcngenen, die tusschen 1 en 8 Maart j.l. in het Huis van Bewaring 
a.in de Weteringschans te Amsterdam, met den Heer Den Goevers in
Cel B. 315 gezeten hebben, wordi::n verzocht zich in verbinding te willen 
stellen met ons Bureau onder nr. 11 van ons blad.

/ 

Wij zoeken onzen zoon FRITS J. WATERMAN, geb. 20 Nov. 1934 
te Hilversum. Laatste woonplaats: Gaaspstraat 46 l, Amsterdam-Zuid. 
Inlichtingen onder nr. 12 van ons blad. 

Mevr. f S. Q. Tweeboom vraagt inlichtingen omtrent de verblijfplaats 
van Jacob Speyer, het laatst in Westerbork geweest. Inlichtingen onder 
nr. 13 van ons blad. 

Contact gezocht met Mej. VAN DER HORTST (sclmiltnam? - woon
achtig te Nederhorst den Berg?) in verband met cle opsporing van 
Joodsche kinderen. Inlichtingen onder nr. 14 van ons blad. 

\Villen zij, die zich van 31 Jan. tot 6 Maart 1945 in cel B 3-9 met den 
Heer P. A. Böhm bevonden, zich met ons in verbinding stellen onder nr. 15 
van ons blad. 

Wil lange, donkere man, die zich Juli-Augustus 1944 vervoegd heeft 
bij DAMES, Hofmeyerstraat 25 II, met de mededeeling, dat Mary Winnink 
in of op weg n.:.ar het Westerbork ontsnapt is, zich met ons in verbinding 
�tellen onder nr. 16 van ons blad. 

1 {iermede een vriendelijk verzoek aan ieder, die inlichtingen kan geven 
over mijn man, CORNELIS COLIJN, geb. 12-4-1905 te Voorhout. Hij is 
eerst in Dachau geweest. Daarna heh ik een niet-officieel bericht ontvangen, 
dat hij tijdens een bombardement, 4 October 1944 te Heil(s)ingen, over
leden is in een kamp. Inlichtingen onder nr. 17 van ons blad. 

Xlie kan inlichtingen verschaffen over C. Has, gewoond hebbënde Ree
�traat 19, Amsterdam. In Aug. 1944 met een overval in Amsterdam naar 
Amersfoort overgebi:acht. Zou in September weer vrij zijn gekomen. Is 
echter spoorloos. Inlichtingen onder nr. 19 van dit blad. 

J. BALDER, Dorpsstraat 138, geb. 7 Aug. 1900 te Broek op Langcndijk.
23 Juni weggehaald door Vibaan. Zou 16 Juli 1944 gefusileerd zijn. Of 
4 Aug. te Scheveningen overleden. Wie verschaft inlichtingen. Gegevens 
onder nr. 19 van dit blad. 

\'Villen zij, die met CORNELEIS MARINUS in het conce.ntratiekamp
Nahr wciler, blok 1 waren en iets omtrent hem weten, zich in verbinding 
stellen met ons bureau onder nr. 20 van dit blad. 

Inlichtingen verzocht betreffende onderstaande drie kinderen, den 30sten 
April 1943 afgehaald Cilierstraat 15, Amsterdam. DAVID HERMAN 
LEUW, geb. 17 Juni 1938; BERTHA EVALIN BEATRIX LEUW, geb. 
17 Juni 1938; ELLY IRENE LEUW, geb. 8 Aug. 1941. Verblijfplaats 
vermoedelijk omgeving Nieuw-Vennep. Inlichtingen te zenden aan ons 
bureau onder nr. 21 van dit blad. 

Tot onze diepe droefheid moeten wij U mededelen dat in het con
centratiekamp Oraniënburg bij een luchtaanval op 10-4·45 van ons 
is weggenomen onze lieve zoon, verloofde en broeder 

JOUKE DE BOER 
oud 22 jaar. 

Hij heeft gestreden voor de vrijheid van zijn land, zolang hij kon 
Z•jn laatste woorden, dat hij naar Jezus ging zijn ons tot grote troo�( 

Sneek 

Culemborg, 
Sneek, 

Sneek, 1 Juni 1945 
Ooievaarslaan J. 

De diepbedroefden 
J. DE BOER
A. DE BOER-v.d. ZEE
LE'\JI v.d. LINDEN
RICHTJE
DIRK JE
HOLSKE
FOEKJE
SYTSE

I
------

UIT DE PERS 
DOMINEE FRITS 

Voorjaar 1943 ontmoetten we hem voor het eerst, Frits, bij de heele 
illegaliteit onder die naam bekend, van wien vandaag onthuld mag worden 
dat hij F. Slomp was, predikant te Heemse. 

In zijn uiterlijk en optreden had hij niets van een eerwaarde. Zijn blonde 
haar kroesde wild boven het blozende gelaat en de hel-blauwe ogen, en 
zijn praten deed hij eerder denken aan een boer dan aan een dominee. 

Hij kwam om een organisatie van onderduikers op te richten. Dat was 
toen nodig, want de slavenjacht op Nederlandse mannen begon groot
scheeps te worden. Tienduizenden onderduikers waren te verwachten. 

Zijn hoorders keken sip toen Frits zijn plan ontwikkelde. ,,Dat kan 
nooit", meende er een. 

,,Dat moet," antwoordde Frits. 
En het gebeurde. In ie�lere plaats vond Frits zijn medewerkers en hij 

bracht onderduikers onderdak bij duizenden. En als het ergens hortte, dan 
kwam hij preken. 

De hoorders vonden het in de aanvang vaak een vreemde preek, maar 
zij werden, als Frits verder ging, altijd gegrepen door de geestdrift e11 
de bijna roekeloze openhartigheid waarmee hij het moderne heidendom 
bestreedt.. En het gevolg was altijd: dat overal de deuren en de harten 
voor de onderduikers opengingen. (Trouw). 

* 

ZWARTE HANDEL IN BONNEN 

De recherche van het hoofdbureau te Amsterdam heeft een diepgaand 
onderzoek ingesteld naar den verkoop van distributie-bescheiden, waarbij is 
geblèken, dat verschillende distributie-ambtenaren, die optraden als illegale 
werkers, een gedeelte van de bonnen, welke zij voor onderduikers ter be
schikking hadden, hebben verkocht. Enkele van hen hebben daarmee bedra
gen varieerende van 50.000 tot 100.000 gulden "verdiend". 

In totaal zijn tot op heden in deze zaak aangehouden 5 ambtenaren, als
mede eenige burgers. Wie nadere inlichtingen kan geven omtrent fraude, 
melde zich op Kamer 119 van het Amsterdamsche Hoofdbureau. 

Als voormalig "illegaal" blad stellen wij er prijs op de hoop uit te 
spreken, dat de politie niets en niemand zal sparen bij het verder onderzoek. 
leder v. m. ondergrondsch werker zal er prijs op stellen dat het zuiverings
mes er diep wordt ingezet. (Trouw). 

* 

HUISARREST 

Door den Mil. Comm. te Gouda is Zaterdag aan een groot aantal 
vrouwen en meisjes, die zich hebben ingelaten met de Moffen, huisarrest 
opgelegd. Er zal streng op worden toegezien dat ze zich inderdaad niet 
buiten de hen aangewezen woning begeven en medewerking van het publiek 
bij overtreding wordt op prijs gesteld. Daarmee zal althans voorloopig 
voorkomen worden, dat we vergast worden op brutale f!irterijen van dit 
soort "Dames" met Canadeezen, zooals alweer herhaaldelijk voorkwam. 

1111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111!1111111111111111111 

Help ze aan werk! 
Beschaafde jongeman, einddiploma H.B.S. B, enige jaren economie ge

studeerd, vlot in talen, zoekt werkkring in hotelbedrijf, om na practische 
ervaring eigen bedrijf op te richten. Brieven onder nr. 10. 

Gevr a agd: 
Gediplomeerd schoen_maker voor leiding in reparatie-afdeeling. Bedrijf 

gevestigd in Hilversum.15'rieven onder nr. 11. 

Ingekomen g i f t e n
f 10.000.- voor de L.O. van district Waterland. f 348.50 voor de 

Stichting van H. S. Veel d,mk ! Wie volgt? 

he 1 p t ? 
1. KP.'er heeft dringend nodig: Militaire broek . Betrokkene heeft nor

male maat.

2. Het C. B. heeft ,:rote behoefte aan een goede schrijfmachine. \'!Vie helpt
ons op korten termijn?

-
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1) De gevangenen droegen boven hun nummer, ver
schillend gekleurde driehoeken op de linkerborst; de
zwarthandelaren een zwarte (doch daar waren niet
weinigen bij, die, als distributie-ambtenaar bijv. bon
nen "verhandeld" hadden ten bate van onderduikers,
doch, om 't "oprollen" van een organisatie te voor
komen, zich als "zwarthandelaren" hadden weten te
laten veroordelen); de "Bibelforscher" droegen een
paarse, de politieke gevangenen een rode driehoek.

2) Gevolg van een der vele kampstraffen, hier van de
"25 voor je aars": 25 slagen met stok of karwarts
op het achterwerk, dat er dan uitzag als een rauwe,
gehakte biefstuk.

3) De straat langs de keuken, waar dag in dag uit
koolsoep werd gekookt, werd "Kool-singel" genoemd
(variant op "Coolsingel" in R'dam); de appèlplaats
,,Apelloplaats", (variant op "Apolloplaats").

• 

Ka1·el van DoI'l) 

Geschreven 

November 1943 

in Vught. 

We zijn met zwarte, paarse, rooie, 
met beste jongens, minder mooie, 
maar zwart of rood en arm of rijk 
hier zijn we allemaal gelijk, 
want makkers zijn we, kameraden, 
toon dat in woorden en in daden, 
jaag 't egoïsme op de vlucht, 
dan háál ie het in 't kamp Vught. 

En liep je soms met rauwe billen, 
of stond je op 't appèl te rillen, 
huiv'rend, tot op je huid toe nat, 
als kameraden droeg je dat, 
al stond je 'n etmaal zonder eten; 
dit is het wat we nooit vergeten: 
partij, stand, ras werd overbrugd, 
in dat ellendekamp van Vught. 

Die éénheid deed ons alles dragen, 
onthou dat al je levensdagen; 
,,Koolsingel" en "Apelloplaats" 
daar stonden wij als trouwe maats, 
arbeiders, rechters, professoren; 
zie, Hollands zaak is niet verloren, 
want vreemd geweld, recht'loos, geducht, 
wij droegen 't saám in 't kamp van Vught. 
En is er één van ons gestorven, 
houdt dit dan in je hart gekorven: 
jij, makker, werd verbrand tot as, 
maar wij onthouden wie je was, 
waarvoor je 't leven hebt gelaten, 
een beter vaderland ten bate, 
en ook met jouw naam wordt verlucht, 
het dodenboek van 't kamp van Vught. 

Makkers, je dochters en je zonen! 
zorg dat die straks blij kunnen wonen 
in dat herboren vaderland. 
dat zegt het nieuwe Nederland: 
,,hün vader heeft niet meegebogen", 
en zij, ze zeggen, trots, met ogen 
stralend als Hollands blauwe lucht: 
,,Mijn vader zit in 't kamp van Vught". 

Kerels, nog een paar meppen, wat gedonder, 
kop op! je schouders zet z' er onder! 
totdat de tijden zijn gekeerd, 
dan gaan wij, God geef ongedeerd, 
hier weg, geen haveloze horde, 
maar makkers in vrijwillige orde; 
in vrije discipline en tucht 
verlaten w' eens het kamp van Vught. 

En ligt dat kamp leeg en verlaten, 
dan gaan wij zingend door de straten; 
doch in ons juublend vrijheidslied 
vergeten wij de doden niet, 
maar denken aan die stille dapp'ren 
terwijl de vlaggen van de torens wapp'ren 
in elke stad, in elk gehucht, 
èn boven 't lege kamp van Vught ! 

1 



v�.lag van de TOP-VERGADERIMG

van 15 Juni 1945 te Zwolle. 

Aanwezig waren: 
Qroningen, 

A. v. d. Kaaden (Gerard) en
Jb. Heuvingh (Kroon).

:Friesland, 

* 

S. Wiersma (Sjouke) en Majoor Okma (Fatze)
en Majoor Bos (v. Houten).

Drente, 
K. Veldman (Klaas).

Overijssel, 
G. Breteler (Gerrit), H. J. van Heek (Herman),
J. Haan (Jan v. Zwolle).

Qelderland, 
Jan Sprey (Jan) en .................. (Wim). 

'Utrecht, 
H. Das (Ruurd).

'Noord-'Jfolla11d, 
C. Kraay (Jan-van Galen).

Zuid-'Jiolland: 
G. Edelman (Dolf), Nic;-Apeldoorn (Victor).

'Noord-Brabant: 
Cor v. d. Hooft (Cor) en Kapt. Vingerhoets 
(Anton). 

f.imburg, 
Majoor Pater L. Bleys (Lodewijk). 

Leden van het C. B. : 
H. A. Douque (Heini), Mr. Meyer (Ten Cate), 
Ir. H van Riessen (Henk), T. van Vliet. 

J:eden van het illegale C. D. X.:
Russchen (Peter), Roukema (Reinoud), Spanhaak 
(Gerrit). 

Lid van het 1. C.: 
Oosenburg (Wim F. C.). 

1nterprovinciale leiders: 
Wieringa (Wim), Van Aalderen (Alva), 
Mr. Holla (Bernard). 

'Verder waren aanwezig: 
Ds. Slomp (Frits), H. Kruithof (Henk), Ltn. D. 
Borger (Zwarte Dirk). 

Als oud Top-leden. 
Kapt. Prof. van Rooy woonde als N.A.C.-lid uit 

de sfeer der L. 0., de vergadering bij. De heer 
Teunissen (de Visser) van het Natura-apparaat, 
maakte als gast de vergadering mee, daar hij zeer 
nauwe relaties had met onze gevallen vrienden in 
het kamp Vught en veel bijzonderheden van hen 
wist te vertellen. 

Na opening gaf de voorzitter enkele practische 
wenken. In de eerste plaats vroeg hij nogmaals: na
drukkelijk inzending van de lijsten der leden met 
hun diverse functies en drong hij er nogmaals op 
aan, dat alle oud-Top-leden de vergadering moesten 
bijwonen. 

Gedenkboek. 
Anne de Vries en K. Norel hebben hun functie 

in de Redactie-Commissie aanvaard. Van Antoon 
Coolen en Algra was nog geen zekerheid. 

De voorzitter legde er de nadruk op, dat zowel 
L.0.-ers als K.P.-ers aan het Gedenkboek moeten
samenwerken, hetgeen indertijd door de Toppen is
vastgesteld.

Mededelingenblad. 
De verspreiding ondervindt veel stagnatie door 

· vervoersmoeilijkheid. Hugo zal een en ander nader
met de prov. leiders bespreken. Ook het Zuiden
bestelt voor de oud L.0.-ers 2000 Mededelingen.
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N.V.H.

Ten Cate brengt verslag uit van de grote ver
gadermg in Den Haag, op initiatief van de departe
menten, ten einde alle bestaande hulpacties te cen
traliseren. 

Tegenwoordig waren: de Prinses, de Ministers 
van Binnenlandse en Sociale Zaken en vertegen
woordigers· van alle organisaties, die op sociaal ge
bied werkzaam zijn. 

Het volgend schema wordt voorgesteld voor 
N. V. H.:

1 e. Adviescommissie, bijeen te roepen om de 2 of
3 maanden. Hierin hebben zitting: de departe
menten van Binnenlandse en Sociale Zaken, de 
interkerkelijke organisaties enz. 

2e. Raad van Beheer, die om de 14 dagen bijeen
komt onder voorzitterschap van den heer Men
ten. Vertegenwoordigers van Rode Kruis, 
H.A.R.K., !.K.O., R.K. Kerk, Gezinszorg, 
Pleegkinderen, Kinderuitzending en Illegaliteit. 
Tegen een bepaalde figuur in de Raad van 
Beheer werd ernstig bezwaar gemaakt. De Top 
gaat met het handhaven van dezen persoon niet 
accoord. 

3e. Het dagelijks bestuur bestaande uit Directeur 
met afdelingshoofden. 
Dit is het zwaartepunt van het N. V. H. 

Medegedeeld werd, dat het prioriteitsrecht van 
den principiëlen onderduiker erkend werd door de 
Grote Vergadering. 

De verhouding van het N.V.H. t.a.v. de Stichting 
werd uitvoerig besproken. Men kwam overeen, drie 
punten aan het N.V.H.-bestuur voor te leggen: 

1 e. De Stichting bemoeit zich uitsluitend met de 
illegale werkers of hun nagelaten betrekkingen. 
Het N.V.H. staàt hier buiten. 

2e. Het N.V.H. is leverancier voor de Stichting 
t.a.v. het materiaal·, dat nodig is om slachtoffers
der illegaliteit te verzorgen.

3e. De Stichting moet een deel krijgen der N.V.H.
collectes, daarnaast kan de Stichting door eigen 
collecte fondsen verzamelen. 

4 Punten worden vastgelegd: 

a. In het werkcomité kome naast de L.O., het
N.S.F. en L.H. (Landsherstel), dat werkt in
het Zuiden. De directeur moet benoemd wor
deó door het Werkcomité en de plaatselijke
N.V.H.-afdelingen, indien niet met instemming
van de illegaliteit tot stand gekomen, dienen
te worden gezuiverd. De plaatselijke Directeu
ren moeten, gehoord de plaatselijke afdelingen,
door het Werkcomité worden benoemd.

b. De principiële onderduiker moet via het onder
duikbureau in het N.V.H. geholpen worden en
heeft voorrangspositie.

c. Het zwevende -karakter van de verhouding
N.V.H.-Stichting moet worden opgeheven.

d. Het N.V.H. is leverancier van de Stichting. In
financiëel opzicht is er regelrecht contact tus
sen Stichting en Staat.
De H.A.R.K. moet plaatselijk contact zoeken
met de Stichting voor levering materiële hulp.

e. Met spoed dient het N.V.H.-bestuur een urgen
tie-program op te stellen en te verzenden naar
de plaatselijke afdelingen.

Bundeling. 
Het Noorden, Oosten en het Zuiden hebben zich 

beraden over artikel 3 van de Grondwet van de 

G.0.1.W., dat is dus doelstelling en grondslag. De 
reactie speculeert op de verdeeldheid in de illegali
teit, daarom mag de grondslag voor de individuele 
bundeling geen splitsing forceren. Bovendien moet 
ook de illegaliteit zelf gezuiverd worden en iedere 
illegale werker zal nauwkeurig moeten worden on
dervraagd over zijn werkzaamheden in de bezet
tingstijd. 

De resultaten van de commissie, die artikel 3 
heeft gewijzigd, worden besproken. Het voorstel 
luidde als volgt: 

Artikel 3 van de grondwet der GOIW: 
De gemeenschap stelt zich ten doel, in dank

baarheid en trouw aan Oranje en in liefde voor het 
Vaderland, met erkenning van de noodzakelijkheid 
van een gezonde democratie: 

a. Alle Oud-illegale werkers in te schakelen in het
Nationaal Herstelwerk in de ruimste zin, w.o.
ook d� bevordering van een snelle vrede buiten
Europa.

b. De overheid te steunen met het treffen van
maatregelen t.a.v. de zuivering, met name door
het ter beschikking stellen aan het bevoegd ge
zag van de daartoe benodigde krachten en ge
gevens.

c. Naast en samen met alle gelijkgezinde Neder
landers de belangen te behartigen van hen, die
door hun principiële vaderlandse houding of
handelingen tijdens de bezetting of door het
vervullen van hun vaderlandse plichten als mi
litair, schade geleden hebben, alsmede van de
nagelaten betrekkingen van hen, die het leven
lieten voor het Vaderland.

d. De algemene Vaderlandse belangen te beharti
gen waarvoor bij de oude illegaliteit belangstel
ling en overeenstemming van gedachten bestaat.

e. Het contact tussen de Oud-Illegale werkers te
bevorderen.

f. De liquidatie van het na de oorlog overbodig
geworden ondergrondse werk.

In de vergadering besloot men tot de volgende
voorstellen tot wijziging: Het woord "democratie" 
worde vervangen door "volksinvloed". 

a. Wordt aan de commissie van 5 (2 man uit het
Zuiden, 3 uit het Noorden) nog eens ter be
spreking voorgelegd.

b. Deze opstelling werd te zwak geacht. Nieuw
concept:
Te bevorderen het welslagen van de zuivering,
o.a. door de overheid te steunen met het treffen
van maatregelen t.a.v. de zuivering, met name
door het ter beschikking stellen van de beno
digde krachten en gegevens.

c. Men wilde in dit punt een scherpe scheiding
maken tussen Stichtings- en N.V.H.-taak.

d. Hierover werd nog geen overeenstemming be
reikt. Dit punt zal nader worden bezien.

De beide laatste punten werden zonder meer
aanvaard. 

Utrecht drong vervolgens aan op een concreet 
besluit van de Top, of zij achter de individuele 
bundeling staat of niet. 

Na uitgebreide discussie besluit de Top de LO.
leden te adviseren overal tot individuele bundeling 
over te gaan en het initiatief ter hand te nemen. 
Als uitgangspunt neme men (indien mogelijk) de 
plaatselijke adviescommissies. 

De voorzitter noemde nog een voorbeeld in 
Noord-Holland. 

Uit een kern van 100 erkende illegale werkers 
door de Advies-Commissie tezamen gebracht, kiest 
men een voorlopig bestuur en een ballotage-com
missie. Dan staat de aanmelding voor verdere 
leden open. De ballotage dient zo streng mogelijk 
te geschieden. 



Diversen. 
a. Diegenen, van de illegale werkers, die hun weg

in de maatschappij nog niet gevonden hebben,
dienen te worden geholpen. Engele mogelijk
heden worden genoemd. Het vraagstuk van
L.0.-werkers, die bezig waren en zijn met het
afwikkelingswerk en zodoende allerlei functies 
moesten laten passeren, zal aan bevoegde in
stanties worden voorgelegd. 

b. Als lid van het Stichtingsbestuur wordt voor
gesteld de heer Nelissen uit Bilthoven.

c. Namen van gevangenen uit eigen kring, die nog
niet thuis zijn, moeten met spoed worden opge
geven aan het C. B., liefst met foto en schuil
naam. Gevangenen, die terug zijn moeten ge
gevens opzenden van personen uit illegale krin
gen, die zij in de kampen hebben ontmoet.

d. T.a.v. de Joodse kinderen adviseert Friesland
de kinderen te registreren op de L.0.-bureaux;
niet de adressen af te geven, daar anders de 
kinderen willekeurig kunnen worden afgehaald.
De kwestie of Joodse kinderen, die een specifiek
Joods-Orthodoxe opvoeding zouden krijgen, in
dien ze bij hun ouders waren, onder voogdij
zouden moeten komen van de Joodse Raad,
leidt tot enige discussie. Friesland zal hierover
een uitvoerig rapport zenden, en het C. B. zal
in overleg treden met Mej. v. d. Molen van de 
Organisatie Oorlogs-pleegkinderen.

Rondvraag aan de provincies. 
Friesland vraagt of er collectes voor de Stichting 

gehouden_ mogen worden, de Top adviseert bevesti
gend. Voorts eist Friesland zuivering van de bios
copen en ontvouwt het plan, dat de bioscoopeige
naars, die nationaal-socialistische propaganda heb
ben gevoerd, het eerste jaar hun verdiensten afstaan 
aan de Stichting. 

Drente vraagt verantwoording voor de 100.000 
gulden, die het C. B. denkt nodig te hebben. Het 
C. B. zet uiteen dat een goede financiële basis
nodig is, voor onkosten van Mededelingen, Gedenk
boek, Gedenkplaat, Gedenkbord, enz.

Gelderland vraagt om scherpe omlijning van de 
Stichtingstaak. Vallen b.v. gedupeerde studenten 
en schippers, die hun schip kwijt zijn onder de 
Stichtingszorg. Kapitein Vingerhoets zal dit het 
bestuur voorleggen. 

Algemeene rondvraag. 
a. T entoonstelfingsmateriaal wordt voorlopig voor

plaatselijke tentoonstellingen gebruikt en niet
afgegeven voor een grotere landelijke tentoon
stelling.

b. Bij de bundeling wordt geadviseerd voorlopige
besturen aan te wijzen.

c. Gevallen medewerkers moeten worden herdacht
in het Mededelingenblad. Foto's en gegevens
opzenden naar het C. B.

Dit zijn zo in het kort de belangrijkste zaken,
die op de Top-vergadering zijn besproken. De ver
gadering verliep in buitengewoon goede, kameraad
schappelijke sfeer, nog verhoogd door het feit, 
dat 7 personen, die de L.0.-oprichting hebben bij
gewoond, aanwezig waren. De L.O. telt honderden 
gevallenen. Juist daarom deed het ons goed, nog 
een aantal van de "ouden" op onze vergadering 
te hebben. 

Daar was }aap uit Groningen, Peter uit Fries
land, Wim en Jan uit Zwolle, Henk uit Overijssel, 
Frits uit Heemse en Hugo uit Zuid-Holland. 

L. 0. Zwolle fungeerde weer als uitstekend
gastheer. 

De volgende Top-vergadering wordt belegd te 
Utrecht, Maliebaan 15, van Donderdag 28 Juni, 
's avonds 8 uur, tot Vrijdagavond 6 uur. 

C. B.

KORTE VERSLAGEN VAN DE G. A. C. VERGADERINGEN 
11 Juni. 
a. Er wordt verzocht namen op te geven voor het

definitieve Stichtingsbestuur.

b. Verslag wordt uitgebracht van de interprovin
ciale bundelingsvergadering te Zwolle. In Zwolle
concludeerde men, dat de G.A.C. pas beschouwd
kan worden als een representatieve vertegen
woordiging, indien iedere provincie haar afge
vaardi�en in de G.A.C. heeft. De G.A.C.
neemt van een en ander kennis met blijdschap
en besluit tot een afvaardiging van elk der pro
vincies.

c. De verhouding illegaliteit en N.B.S. komt ter
sprake. Kunnen ook leden van de B.S. door
de Stichting worden geholpen? Het algemeen
oordeel was, dat een scheiding tussen illegaliteit
en B.S. ongewenste gevolgen zal hebben, temeer
daar de oude kernen van de B.S. (K.P., O.D.
en R.V.V.) uit volbloed illegalen bestaan.

13 Juni. 
a. Aangenomen werd het voorstel om met de leden

van het Bureau de acht kampen, waar de Neder
landers die uit Duitschland terugkeren worden
samengebracht, te bezoeken. Voor elk kamp 
bestaat de commissie uit telkens één lid van
de pers, één van de verzorgingsorganisaties en
één uit de B.S.

b. 'N.A.C. De definitieve lijst met namen voor
genoemde commissie werd aan de leden der
G.A.C. voorgelegd.

c. 'N.'V.'}-1. Een commissie uit de G.A.C. heeft een
onderhoud gehad met minister Beel. Volledige
overeenstemming werd nog niet bereikt.

cl. Zuivering. Een discussie ontstond over de vraag
of men regionale zuiveringscommissies wenste
voor rijksambtenaren, dan . wel een zÛiverings
commissie per dienstvak. De ambtenaren in de 
vergadering aanwezig gingen accoord met het
voorstel om de zuiveringscommissies voor rijks
ambtenaren per dienstvak te benoemen. Door
het Bureau zullen voorstellen worden uitgewerkt
voor zuiveringscommissies der diverse departe
menten. De zuiveringscommissies voor de Rijks
Universiteit en het Hoger Onderwijs werd sa-

VERZET en 

mengesteld zonder voorkennis van Studenten
verzet, Hooglerarenverzet en G.A.C., t erwijl 
door de betreffende sectie van Militair Gezai 
werd opgemerkt, dat de strijd in-de afgelopen 
jaren met de zuivering niets te maken had. 
Besloten werd fel te protesteren tegen een der
gelijke handelwijze. De secretaris zal een schrij
ven doen uitgaan aan Militair Gezag, waarin 
wordt gewezen op de uitdrukkelijke wens van de 
G.A.C. dat in den vervolge alleen commissies 
zullen worden geaccepteerd, wanneer deze aan 
de G.A.C. of provinciale of plaatselijke lichamen 
zijn voorgedragen. Ook van de reeds bestaande 
commissies moeten de namen alsnog worden 
voorgelegd en wanneer M. G. met de redelijke 
eisen der illegaliteit geen rekening wenst te hou
den, zal aan de personen, welke in de commissiei, 
zitting hebben uit hoofde van hun illegale ver
leden worden verzocht, zich onmiddellijk terui 
te trekken. 

e. Radio-uitzending 01,er de illeyJaliteit. Medege
deeld werd, dat einde van de maand "Her
rijzend Nederland" de uitzending zal staken.
Gevraagd werd om de zendtijd, welke zal wor
den toegewezen aan de ex-illegaliteit, te vullen
met voordrachten, hoorspelen, lezingen of an
dere onderwerpen, welke betrekking hebben op
het verzetswerk tijdens de bezetting. 
Medegedeeld werd, dat geen propaganda voor
een bepaald politiek streven mocht worden ge
maakt. Ook mocht hieraan geen financieel voor
deel voor betrokken personen of groepen ver
bonden zijn. Wel mag worden naar voren ge
bracht, dat een organisatie b.v. werkt uit een
bepaalde ideële basis. Namen of schuilnamen
van levende personen mogen niet worden 11:e
noemd. Wel van diegenen, die niet meer in
leven ·zijn. Medegedeeld werd voorts nog, dat
het beschikbare materiaal kan worden ingeleverd
bij de commissie Brem, Euterpestraat 19 of op
het Bureau van de G.A.C.

f. Aandringen op openbaarbeid vati wetgeving.
Medegedeeld werd, dat Koninklijke Besluiten
niet voldoende worden gepubliceerd, het Bureau
zal hierover haar beklag doen namens de
G. A.C.

g. Voorstel van het Bureau om defilé van de ille
gale werkers te ontraden. Dit werd aangenomen.

C. B.

HULDEBETOON 
l Ict treden voor het voetlicht, het openbare 

huldebetoon, kan nooit de kroon zijn op ons ver
zetswerk, dat zich in duisternis voltrok. 

Sommigen van ons en misschien wel allen (want 
we zijn maar mensen) hebben zich .daar van tijd 
tot tijd in vergist. Heel diep in ieder hart zal het 
wel eens geleefd hebben, dat in het openbaar wor
den een voldoeninggevend loon steekt, een waardig 
sluitstuk van ons werk. 

Intussen is dat een kapitale vergissing. De kater 
na het ontwaken uit de roes van dat huldebetoon 
demonstreert dat ook. Waar zit dat in? 

Naast alle oprechte waardering, die in dat hulde
betoon schuilt, is het in wezen een bordendoek, 
die een z.g. batig saldo uitwist. Of anders gezegd, 
het huldebetoon sluit de rekening (onze z.g. vor
deringen op de natie) af. We zijn weer quitte met 
de natie. Defilé's, huldigingen, lintjes, redevoerin
gen, erebaantjes het zijn even zo vele beloningen 
voor verrichte arbeid ten bate van de natie. Maar 
dit is het eriste nog niet. Dat doen de mensen ons 

maar aan, en het kan langs ons heen glijden. Erger 
is, dat als we er ook maar enigermate naar ver· 
langd hebben en dit verlangen bevredigd is, er een 
bittere nasmaak overblijft. Was dat dan alles, was 
het dan niet meer dan een reclamestunt? 't Is alsof 
er een kras door de zuiverheid van 'onze beweeg
redene� tot verzet gehaald is. En we ervaren, dat 
men op deze wijze inderdaad "zijn loon weg kan 
hebben". 

Bijna niemand van ons is met het vooruitzicht 
op deze eerbewijzen zijn werk begonnen. Toen bij 
die eerste aanvang, toen we wat krantjes rond
brachten, toen we het in de aanvang zo teleur
stellende werk van adressen zoeken voor Joden en 
onderduikers avond aan avond verrichtten, toen 
was onze instelling het meest zuiver. Ons "loon" 
was de gevangenis en het dankbare gezicht van 
een naamlozen onderduiker beide. 

Ook later, toen de gevaren zo groot werden, dat 
het bijna een geschreven wet werd, dat niemand 
de S.D. zou ontsnappen, ook toen was onze drijf-
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veer de opdracht "onze naaste lief te hebbe!l als 
ons zelven", ,,ons Vaderla� getrouw te zijn". 

Naarmate de tijd. vorderd-e en ·onze strijd succes
voller werd, maakte echter bescheidenheid meer en 
meer plaats voor zelfverzekerdheid. Wij waren zo 
moedig en onze organisatie zo machtig, dat we ons
zelf wel konden helpen. De hoogmoed van de onaf
hankelijkheid tegenover God won veld en we ver
gaten te dikwijls dat Hij het is, die de wasdom 
geeft. (In de gevangenis ben je in dat opzicht 
direct weer "thuis", een afhankelijk en klein, nietig 
mensenkind, dat per gratie leeft en moed heeft). 

Dit was geestelijke afbraak en voorbereiding 
voor de ontgoocheling, die velen nu ondervinden. 

Onze instelling was omgebogen, naar binnen ge
bogen, de afhankelijkheidsrelatie raakte verloren en 
het gevolg was, dat huldebetoon als ee'n vanzelf
sprekendheid verwacht werd. 

't Zij, dat de eerbewijzen ons ongevra�gd t?e
kwamen, 't zij, dat we ze verwa_chtten, 111 beide 
gevallen was onze spontane reactie: Dit was het·

niet, dit laat ons onbevredigd. 
Wanneer we ons dit bewust zijn en goed inzien, 

waar de fout in dit verband bij ons schuilt, is het 
uitgangspunt gewonnen voor een andere levenshou
ding. Dan verlaten we het kamp der ontevredenen 
en teleurgestelden. Dan staat in het vervolg op
nieuw alleen maar "plicht" in ons banier. Dan 
vinden we ook werk, niet altijd werk, dat ons be
vredigt, aan ons ideaal beantwoordt, maar werk
dat gedaan moet worden. Bezorgdheid over de toe
komst is dan niet onze zaak. 

.En een Nederland, dat uit de geestelijke en 
materiële · puinhopen moet verrijzen, heeft alleen 
mensen nodig die · deze gezindheid tot de hunne 
hebben gemaakt. 

Laat men ons dan de feestelijke huldigingen, de 
vooraanzittingen en de decoraties besparen, want 
we hebben er niet alleen geen tijd voor, we komen 
er ook door op een dwaalspoor. 

Onze huldiging is de dankbare handdnrk van 
een onderduiker (en daar mogen we nog niet ver
waand bij worden), onze decoratie is een goed 
geweten voor God te hebben, en vooraanzitten wil
len we wel, maar dan bij het herstelwerk van ons 
vaderland. 

H. v. R.

Voorrang aan politieke 
gevangenen. 

De Grote Advies-Commissie der Illegaliteit heeft 
er bij de Regering met de grootste klem op aange
drongen, d11t aan degenen, die wegens illegaal werk 

of politieke gezindheid door de vijand werden ge
arresteerd en naar Duitsland gevoerd, voorrang zal 
worden _verleend, zowel bij het terugbrengen naar 
N(derland als bij de ontvangst hier te lande. 

Tot dusver werden de zogenaamde politieke ge
vangenen steeds met alle andere repatrieerenden 
verzameld en genieten alleen zij die zich (nota bene 
tegen het bevel der Regering en zeer onvaderlands
lievend!) voor krijgsgevangenschap meldden, een 
bevoorrechte behandeling. 

H.M. geeft een voorbeeld.
Qift van f 500.000.- voor de Stichting 1940-1945.

H.M. de Koningin heeft een bedrag van
f 500.000.- doen overschrijven op de rekening van 
de Stichting 1940-1945, die zich ten doel stelt 
morele en financiële steun te verlenen aan personen 
en groepen van personen, die tijdens de Duitse be
zetting tot het binnenlands yerzet hebben bijgedra
gen, dan wel aan hun gezmnen of nabestaanden. 

Laat meerijden. 
Wie zoo bevoorrecht is, per auto te kunnen 

reizen, moet zich het lot van de voetreizigers aan
trekken. De meeste automobilisten doen dit ook. 
Toch ziet men nog te vaak een vermoeiden wan
delaar tevergeefs zijn hand opsteken, ook als er 
nog voldoende plaáts in den voorbijsnellenden auto 
is. Dat duidt op een tekort aan sociaal begrip. 
Wij moeten elkaar zooveel mogelijk helpen. Daar
om: laat meerijden. (Parool). 

Wezep. 
[. 0.-collecle bad s11cccs. De onlangs gehouden 

collecte te Wezep en Hattemerbroek ten bate van 
de achtergebleven betrekkingen van hen, die voor 
Koningin en Vaderland hun leven hebben geofferd, 
heeft opgebracht de som van f 3326.35. De Lan
delijke Organisatie tot steun aan onderduikers, die 
deze collecte organiseerde, dankt langs dezen weg 
allen die op eenigerlei wijze aan het welslagen 
hebben medegewerkt. (Strijdend Nederland). 

De juiste man op de juiste plaats. 
Als men zoo om zich heen kijkt dan bemerkt 

men wonderlijke dingen. Allereerst ziet men van 
die manneke's die steeds maar met hun ellebogen 
werken om op een bepaalde plaats te komen. Eerst 
lachte men erom maar dan bemerkt men tot zijn 
groote verbazing dat deze mannekes ook nog hun 
plaats b e r e  i k e n. Dit is toch wel heel treurig. 

De menschen, die in de achter ons liggende jaren 
hun plicht gedaan hebben, blijven bescheiden op 
den achtergrond en deze slappe mannekes van 
"kwart voor twee" krijgen de mooie plaatsen. Het 

gevolg? Diepe teleurstelling bij cie werkelijk goede 
kerels over het feit, dat dit nu nog mogelijk is. Daar
naast zien we voortreffelijke krachten overal hun 
neus stooten want alles is al door die "mannekes 
van kwart-voor-twee" bezet. \'(/ij willen niet aan
nemen, dat het hier alweer de beruchte "vriendjes
politiek" is. We willen nog zoo vriendelijk zijn 
om te veronderstellen, dat dit kan plaats vinden 
door niet-voldoende ingelicht zijn. Maar wel sterk 
willen wij er den nadruk op leggen, dat op deze 
manier ons Vaderland niet gediend is. Nu is het 
vóór alles: ,,de juiste man op de juiste plaats" en 
daarbij stellen wij tevens den eisch, dat de men
schen op de verantwoordelijke posten, lieden zijn, 
die in de achter ons liggende jaren wakker zijn 

· gebleven en hun plicht hebben gedaan. Dezen ook 

willen geen vriendjespolitiek voeren, omdat zij er
diep van doordrongen zijn, dat dit nu meer dan
ooit verderfelijk is.

Weg met deze "mannekes van kwart voor twee"
en in plaats daarvan kerels uit één stuk, die al
lang vóór twaalf uur wisten, wat ze doen moesten.
Dan komen we tenminste uit den moeilijken over
gangstijd op de wijze, welke voor ons land de
beste is. (Gooise Klanken).

UIT DE PERS 
Onderduikers hebben rechten. 

De arbeiders uit Duitschland keeren terug per 
extra trein en worden, als ze in de provincie komen, 
per bus of auto thuis gebracht. Het' is goed. Die 
mannen moeten snel naar huis. 

Maar er zijn meer die hard naar huis verlan
gen. De onderduikers! De jongens en de mannen, 
die geweigerd hebben naar Duitschland te gaan, 
omdat zij het vertikten een vinger uit te steken 
voor den vijand; die gezworen hebben en groote 
risico's geloopen uit liefde voor hun vaderland. 
Voor h·en staan geen treinen en geen auto's klaar. 
Zij kregen wekenlang geen pem1issie om bijv. den 
afsluitdijk te passeeren of het IJsselmeer over te 
steken. Zij staan ten achter bij de arbeiders uit 
Duitschland, van wie zeer velen vrijwillig voor den 
vijand werkten en sommigen - schande over. hen! 
- pochen zelfs dat ze het daar best naar hun zin
hebben gehad: geen zwaar werk, aan eten en drin
ken geen gebrek, en er waren leuke meisjes!

Dat principieele onderduikers te voet moeten 
zien thuis te komen, terwijl zulke onvaderlands
lievende schobbers prinsheerlijk in een auto rijden, 
is de omgekeerde wereld. (Trouw). 

Herdenkingsbijeenkomst 
van L.O., K.P. en S.H. te Kampen. 

"Als vrome Christen leven 
't Zal hier baast zijn ge'llaan." 

Met het oude, maar altijd sterk sprekende dank
lied uit onze geschiedenis "Wilt heden nu treden" 
bego; Donderdagavond de herdenkingssamenkomst, 
die de voormalige illegale groepen te Kampen, L.O. 
(Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderdui
kers, K.P. (Knokploegen) en S.N. (persgrcrep 
"Strijdend Nederland") in de sober versierde 
Nieuwe Kerk hadden belegd. Tusschen het Oranje, 
het rood, wit en blauw was het zwart ingevoegd. 
Wij eerden de dooden uit ons midden in hun werk: 
het verzet tegen den vijand, gezien als opdracht 
van Christus om God den Heere, Der Hoochster 
Majesteyt, te obedieren in der gherechtigheid. 

Persoonlijke verdiensten vielen éjaarbij weg. Zoo
als de Voorzitter van de L.O., de heer W. v. d. 
Kamp het in zijn openingswoord samenvatte: ,,Wij 
zouden ons zelf verzaken en de heengeganen ver
loochenen, indien ook bij deze herdenking Jezus 
Christus niet de eerste en de laatste, ja alles zou 
zijn". 

In dien geest werden de gevallen leiders en 
vrienden herdacht. De heer D. ]. Buwalda sprak 

over dr. Dam en hij trof het wezenlijke van dr. 
Da m's persoonlijkheid in de woorden: ,,Dat was 
zeldzaam bij hem, zijn verbondenheid aan het 
Woord Gods. Wij kunnen bij hem haast niet spre
ken van een tweèheid van subjectiviteit en beginsel, 
van persoonlijkheid en norm. Om zijn Koning met 
geheel zijn hart eigen te zijn, daartoe heeft hij 
zich op alle terreinen ten volle ingezet". 

Hilbert van Dijk werd door den heer Spanhaak 
geschetst in zijn beteekenis vooral voor de lande, 
lijke organisatie van de K.P.'s tezamen met Jac
ques v. d. Horst. De heer Jan Kroeze herdacht zijn 
vriend Toon Slurink met de andere gevallen mak
kers uit de persgroep S.N., Jacobus de Goede, 
Hendrikus Hulst en Roelof Schraa, terwijl de heer 

. Scholten Marinus Post teekende als een typischen 
zoon van het oude Geuzenverzet. 

De gezamenlijke offers van- deze jaren vanaf den 
Grebbeberg 1940 tot den " laatsten weerstand der 
SS in Veenendaal 1945, herdacht door den heer 
v. d. Kamp, kwamen tenslotte in enkele oogen
blikken van stille overdenking ons voor den geest.

Enkele oogenbli"kken van den avond waren ge
wijd aan een episode uit het KP-werk, den overval 
op de Koepel te Oosterbeek, waarbij ds Sl�mp en 
Henk Kruithof werden bevrijd en aan declamatie 
van geuzenliederen door den heer A. Fien. 

Er werd afscheid g momen van de K.P.-ers, die 
naar Indië gaan vertrekken. ,,Jullie gaan een toe
komst tegemoet van veel ruimte en vergezicht, maar 
ook van duisternis", aldus de heer Buwalda. ,,De 
avonden zijn lang in den vreemde, wapent je daar
tegen. Waakt en bidt". 

Strijdend Nederland, Nieuws
blad voor Kampen en omg. 
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AfetkJdwuû, V� (I.V.B.) 
Medio 1944 werden door enkele illegale orga

nisaties, zoals L.O. en N.S.F. reeds plannen ont
wikkeld voor het materieel herstelwerk. 

Deze plannen betroffen voor het N.S.F. hoofd
zakelijk de financiële regeling dezer problemen, 
voor de L.O. de inrichting van L.0.-bureaux voor 
het afvloeien der onderduikers. 

Daarnaast werden door enkele legale organi
saties plannen beraamd, die meer in het algemeen 
het herstelwerk betroffen en waarbij dan o.m. ook 
de repatrieëring werd bezien. 

In Amsterdam kwam het tot een eerste samen
treffen tussen een aantal organisaties. Openbare 
Diensten, I.V.O., Maatschappelijk Hulpbetoon, 
Armenraad enz. L.O. en N.S.F. vormden samen 
het H.C.A. 

Eind October 1944 werden de besprekingen ge
opend om te komen tot een landelijk apparaat, na 
verschillende naamswisselingen N.V.H. geheten. 

Op één der vergaderingen met L.O. en N.S.F. 
werd de Regeringsgevolmachtigde voorgesteld. De 
L.O. ontwikkelde daar haar plannen; haar bijzon
dere zorg was het opduiken en het weer in het
maatschappelijk leven terugvoeren van den onder
duiker. Daartoe stelde zij voor met het N.S.F. e11
andere plaatselijke verzorgingsgroepen bureaux te
openen in de N.V.H.-gebouwen, waar onderduikers
zich konden melden en beoordeeld konden worden.
Verder zou een interne verbindingsdienst tussen
deze onderduikersbureaux het mogelijk maken, het
bureau in de woonplaats van den onderduiker vol
ledig in te lichten over dezen onderduiker, zodat
hij bij thuiskomst verder kon worden geholpen. In
vele gevallen zou het bureau zelf hulp verlenen,
in andere gevallen zou de voorrang van den prin
cipiëlen onderduiker worden bepleit.

Deze plannen werden zeer gunstig ontvangen. 
Bovendien zijn er tal van besprekingen geweest te 
Den Haag en in Amsterdam. Diverse plannen wer
den opgesteld, hoofdzakelijk het afwikkelingswerk 
der onderduikers behelzend. 

Intussen was ons reeds gebleken, dat de gehele 
zaak slepend werd gehouden. Herhaaldelijk is 
daarop bij den Regeringsgevolmac�tigde aange
drongen, een urgentieprogram en een organisatie
tieschema op te stellen. Daarvan is helaas zeer 
weinig terechtgekomen. 

Na de bevrijding bleek eerst recht in welk een 
verwarde situatie de N.V.H. verkeerde. Door de 
L.O. en het N.S.F. waren weliswaar overal plaat
selijke afdelingen opgericht, maar concrete richt
lijnen ontbraken. Er was niet voorgeschreven, hoe
de N.V.H.-bureaux moeften werken, formulieren
waren niet aanwezig, normen voor uitkering waren
ver te zoeken, initiatieven tot inzameling van kle-

We kenden die vrouwen alleen maar uit de 
historie. En 't waren voor ons onwezenlijke figuren, 
figuren, die uit oude vergeelde folianten tot ons 
spraken. Ze spraken eçhter maar zeer weinig tot 
ons, omdat we slechts andere vrouwen kenden. 
Vrouwen in een tijd van vrede, meisjes op een 

ding enz. werden niet gestimuleerd. Het resultaat 
van een en ander is, dat het overgrote deel der 
N.V.H.-bureaux niet weet, waar het aan toe is,
en dat het publiek, dat geholpen moet worden
weinig of geen hulp ontvangt. Slechts daar, waar
de plaatselijke N.V.H.-Bureaux geleid worden door
personen, die geheel op eigen initiatief kunnen
werken, .wordt behoorlijk gearbeid. Doch ook daar
onderkent men maar al te zeer de grote bezwaren,
die aan zo'n persoonlijk initiatief verbonden zijn,
daar het immers geheel de vraag is, of zij werken
overeenkomstig de richtlijnen, die in de toekomst
landelijk zullen worden voorgeschreven.

De verwarring is nog toegenomen, omdat geen 
coördinatie is tot stand gebracht met lichamen, die 
zich ook op het betreffende terrein bewegen; het 
komt voor, dat op een plaats aanwezig is, een 
bureau van het N.V.H., van de H.A.R.K. (Hulp 
Actie Rode Kruis), van het Bureau Afvoer Burger
Bevolking en van een bureau van de Gezamenlijke 
Verzetsorganisaties, (L.O., N.S.F. en vrije groe
pen). 

Het is dan ook geen wonder, dat de illegale 
organisaties, die zich tot dusver met het N.V.H. 
hebben beziggehouden, in Mei 1945 aan de Re-· 
geringsgevolmachtigde hebben doen weten, dat zij 
geen vertrouwen meer hadden, in de Top van 
Nederlands Volksherstel. 

Door de G.A.C. is intussen een commissie be
noemd om deze gehele aangelegenheid met de 
Ministers van Binnenlandse en Sociale Zaken te 
bespreken, in die commissie hebben zitting een 
vertegenwoordiger van L.O., N.S.F. en van de 
Stichting 1940-1945. 

Deze commissie heeft aanvankelijk te vergeefs 
getracht om genoemde autoriteiten te bereiken; dan 
veer bleken deze Ministers in Londen te vertoeven, 
dan weer verbleven zij in verband met drukk� 
werkzaamheden elders. 

Toch kan deze droeve uiteenzetting van de korte 
geschiedenis van het N.V.H. met een iets meer 
optimistisch geluid worden geëindigd. 

Reeds bij de audiëntie, welke de commissie met 
den Minister van Binnen!. Zaken had, op 13 Juni 
1945, bleek, dat de Regering ten zeerste beseft, 
dat de ontstane situatie ten spoedigste moet wor
den gewijzigd. 

In een vergadering op het Departement van 
Binnen!. Zaken op 14-6-'45, waarbij o.m. aanwezig 
was Hare Kon. Hoogh. Prinses Juliana, de Mi
nisters van Binnenlandse en Sociale Zaken, en 
vertegenwoordigers van geestelijke groeperingen,· 
van organisaties op sociaal gebied, illegale groepe
ringen enz., werd door den Minister van Binnen!. 
Zaken medegedeeld, dat binnen zeer korte tijd 

zonbeschenen plas, me1s1es onder een strakgrijze 
winterhemel, waaronder een witberande ijsbaan 
recht naar de horizon spitst. 

Tot de. oorlog kwam en de wilde storm van haat 
der Germaanse horden over ons neertuimelde. 

Toen werd ons lachende land veranderd in een 
land van ondraaglijk leed. Een schot in de scheme
ring, 't hulpeloos roepen van een Joodse vrouw in 
een donkere nacht, 't gekerm van een gewonde, 
een schreiende vrouw, gebogen over een laatste 
brief, geboeide handen, 't sprak al van lijden. 

Toen hadden we geen uur meer rust, want we 
hadden dit land en dit volk zo lief. En we begon
nen de strijd, die welhaast hopeloos leek. We waren 
slechts weinigen en onze wapens gering. We ston
den oog in oog met een verradersapparaat, dat 
beschikte over de modernste instrumenten, de 
meest onmenselijke methodes, het vuigste verraad. 

Velen van ons vielen, maar we sloten ons hech
ter aaneen. 

Zo vormden wij het leger der gezochten. 
De vrouwen uit de tijd van vrede, we vergaten 

ze. We leerden de vrouwen ánders kennen, de 
moeder die voor haar zonen revolvers smokkelde 

nauwkeurige richtlijnen over het organisatieschema 
en de wijze van werken van de N.V.H.-bureaux 
zullen worden gegeven. 

Ter tafel was een advies van den Rcgcrings
Commissaris, waaruit wij het navolgende aanhalen: 

a. Tengevolge van de oorlog zijn de reeds be
staande noden in Nederland sterk toegenomen en 
nieuwe ontstaan. 

De regering voelt de verantwoordelijkheid er
voor, dat hierin voorzien wordt, zowel door haar
zelf, als door particulier initiatief. 

Zelf gebruikt zij daartoe haar oud sociale voor
zieningen, benevens het nieuwe instituut "Centraal 
Bureau voor Oorlogsslachtoffers.". 

Het particuliere initiatief is voor de vele grote 
en kleine organisaties, reeds van ouds in Neder
land werkzaam. Hierbij komen nu ook de vele 
nieuwe initiatieven. 

Teneinde samenwerkend verband in werkzaam
heden, die door de Regering niet zelf ter hand 
genomen zullen worden, te brengen, heeft zij be
vorderd het tot stand komen van een organisatie: 
De Stichting "Nederlands Volksherstel", waarin de 
werkzaamheden van de verschillende organisaties 
overkoepeld worden." 

b. Uiteengezet wordt vervolgens, dat zal wor
den gevormd een Raad van Advies, waarin o.m. 
zullen worden opgenomen, vertegenwoordigers van 
de Kerken, van de grote organisaties op sociaal 
gebied, van enige illegale groeperingen (L.O., 
N.S.F., Stichting 1940-1945, en Medisch Contact). 

De "Raad van Advies" stelt uit zijn midden vast 
een ,Raad van Beheer", bestaande uit 7 leden, die 
eenmaal in de 14 dagen zullen tezamen komen. 
De regeringscommissaris zal als voorzitter van de 
Raad van Beheer optreden. 

De Raad van Beheer benoemt den Directeur en 
Hoofden van Afdelingen; het zwaartepunt zal in 
het vervolg derhalve bij laatstgenoemden liggen. 

c. N.V.H. bevordert het tot stand komen van
het Plaatselijk Comité, in hun samenstelling weer
spiegelend de Raad van Advies. Ook deze plaatse
lij'ke comité's zullen zoveel mogelijk coördinerend 
werken. 

Op deze vergadering werd een kleine commissie 
benoemd om op korte termijn de coördinatie o.m. 
tussen N.V.H. en de H.A.R.K. tot stand te bren
gen. Tevens is in beginsel besloten, dat de princi
piële onderduiker, voorrang zal hebben; wat dit 
precies inhoudt zal uiteraard nader dienen te worden 
uitgewerkt. Wij zijn van oordeel, dat thans een 
ernstige poging wordt gedaan, om aan de chao
tische toestand een einde te maken. Wij hopen U 
in de volgende Mededelingen dienomtrent goede 
definitieve richtlijnen te kunnen geven. A. J. M. 

over de grenzen van ons Vaderland, de vrouwen, 
die hun mannen door een simpel gebaar of een 
eenvoudig woord inspireerden tot de w.oeilijke strijd 
op het glibberig pad der illegaliteit, de grootmoeder 
die sprak, toen haar oudste zoon voor het vuur
peleton had gestaan: Zou ik niet één kind kunnen 
geven, als Juliana van Stolberg er vier heeft ge
geven? 

Maar er was één soort vrouwen, dat het meest 
tot ons sprak...... de koerierster. 

De koerierster...... ze haalde haar gevaarlijke 
berichten van het kleine zolderkamertje op de 
vierde verdieping ergens achter het Paleis op de 
Dam, van de rooksalon van de statige villa in de 
Gooise bossen, uit de woonschuit, diep weggescho
len tussen de ritselende rietpluimen van de Loos
drechtse pbs. 

De koerierster...... ze bracht haar bescheiden 
naar de Limburger pater, die stillekens de bloemen 
begoot in de kleurige kloostertuin, naar het deftige 
Haagse advocatenkantoor, waar ze van de dertien 
typistes, alleen maar die éne blonde met de zil
veren leeuwenbroche mocht aanspreken, naar de 
Utrechtse arbeidersbuurt, waar ze bij Pieterse op 
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nummer zoveel de groeten moest doen van tante 
Jans 

De koerierster...... die volgestouwd met bon
kaarten, haar verre reizen deed, van een eivolle 
trein in een mudvolle tram, de trouwring van haar 
opdrachtgever aangeschoven, omdat haar omvang 
de indruk maakte van een vrouw in positie, waar
door de medereizigers beleefd een plaatsje afston
den aan het jonge moedertje 

De koerierster...... die op een revolver-vervoer
tocht een S.S.-auto aanhield en mee mocht rijden, 
die coquet keuvelde met de S.S.-officieren, die 
zo'n aardige Holländerin wel apprecieerden. "Danke 
schön, Herr Leutnant. Vielleicht auf Wiedersehn !" 
(en dan liefst met "gebundene Händc" - dit laat
ste onhoorbaar). 

Ze deden hun taak vol laaiende liefde, in de 
stromende herfstregen of de milde voorjaarszon. 

Soms klopte er één aan een deur, waarachter de 
Gestapo haar opwachtte. Soms keerde er een van 
een treinreis niet terug. Soms werd er één in het 
holst van de nacht uit een gastvrije woning ge
haald. Dat was voor haar het einde van de dans 
om de galg. 

De dans om de galg ...... ik denk plots aan één 
ven haar, die voor ons het toppunt van koeriersters
volmaaktheid scheen. 

Ze was een onderwijzeresje op een kleine dorps
school. Ze was niet opvallend mooi, maar had een 
lief gezicht, waar ze later op haar illegale paadje 
veel plezier van had. Ze leefde niet wild of uitge
laten, ze droomde niet van verre reizen of gaf zich 
over aan gewaagde fantasiën. 

Ze leefde daar zo maar rustig haar kalme 
leventje van kleine-kinderverdriet en kleuterver
halen. 

Toen de eerste patriotten al gevallen waren, 
leerde zij de blonde boerenmeisjes nog het één 
recht, twee averecht, en het "Tarabom, tarabom, 
tarabom, daar komen de schutters aan", schalde 
nog uit één en veertig kindermonden door haar 
klas, toen al de eerste K.P.'s hun nachtelijke over
vallen volvoerden. 

Ja, hoe begon het eigenlijk? 
Dat is moeilijk te zeggen. 
Zo in het donker ergens in een brievenbus een 

illegaal krantje laten glijden, zo je persoonsbewijs 
verliezen om een vervolgde jodin het leven te red
den, zo een enkele onderduiker op een donkere 
avond een bonkaart brengen, zo ongeveer begint 
een illegale loopbaan. 

Tot op zekere dag één der leiders van een ver
zetsgroep bij haar kwam en zei: "Juffrouw, we 
hebben U nodig, dringend nodig en wel direct. 
We weten, U voelt voor ons werk en U is ervoor 
geschikt. U is kalm en weet te zwijgen. U moet 
met ziekteverlof gaan. Uw plaats is bij ons." 

Er was geen aarzelen meer, het schoollokaal was 
te eng, daarbuiten klopte het leven, daar woedde 
de strijd om het bestaan van ons volk. 

Er werd geconfereerd met het hoofd der school. 
Hij was kaal, had een sik en een bang hart. Hij 
kon ontroerend vertellen over de heldendaden der 
Geuzen en had al tientallen malen de slag bij 
Waterloo door de dappere Nederlanders laten 
winnen, hij zong met de hoogste klas Valerius 
tweestemmig van het begin tot het eind, maar dat 
ziekteverlof, dat ging een beetje te ver, dat was 
ál te erg. 

Maar eindelijk na zeer veel moeite, :kreeg juf
frouw Annie, voortaan Lineke, drie maanden ver
lof wegens "overspannen zenuwen". 

Met twee zware koffers vertrok ze v11n het dorp. 
"Je ken 't er wel aanzien, dat ze wat onder d'r 

leeje het" zeiden de mensen. Enkele ingewijden 
knipoogden tegen haar en zwegen. 

Zo begon haar dubbel leven. 
In Amsterdam, in de spreekkamer van een tand

arts, kreeg ze haar eerste instructies. Dat waren 
er niet veel.. .... zwijgen en wachten ...... wachten 
en zwijgen ..... . 

In een gezellig gezin werd ze opgenomen, waar 
een andere ervaren koerierster haar inwijdde in 
het werk. 

Zo langzamerhand leerde ze de mensen kennen, 
voor wie ze werkte. Van gezicht en schuilnaam, 
wel te verstaan. Dat kleine Jan, met zijn eeuwige 
pijp met eigenbouw, de voormalige eerste luitenant 
van het zooveelste regiment van de Grebbeberg 
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was, weet ze nû nog niet. Dat witte Piet, met bril 
en snor, de zwaargezochte saboteur, zonder bril 
en snor is uit politieblad nummer zoveel, weet ze 
nu nog niet. Dat de oude Frits, de onderduik
dominé, die van de preekstoel zijn zware verwijten 
tot ih de meest gepantserde harten slingerde, de 
gezochte dominé uit het Overijselse plaatsje was, 
weet ze nu nog niet. 

Maar ze leerde ze :kennen als goede kameraden, 
als mannen voor wie de leuze 11Alles voor het 
Vaderland" geen leuze meer was, maar een be
lijdenis. 

Ze leerde ze kennen, vanaf de jongste bediende 
van de geheime drukkerij van de valse Ausweisen, 
tot de gepiale leider van de bevrijding van de 
acht en veertig gevangenen uit de gevangenis te 
Arnhem. 

Ze leerde ze kennen, vanaf de eigenaar van de 
poffertjestent tot de chef van de chique bontzaak 
in de Kalverstraat. 

En ze verwonderde zich over het uitgebreide net, 
dat illegaal Nederland spreidde om de Duitse aan
slagen op ons volk te keren. 

De gevangenbewaarder van de Weteringschans, 
de Hoofdingenieur van Waterstaat op 't Utrechtse 
Departement, de Spoorwegrechercheur in Rotter
dam's Maasstation, de C.D.K.-ambtenaar te Zwolle, 
de boer, die de Biesbosse woonschuiten verzorgde, 
tot zelfs de mooie typiste van het S.D.-bureau. 

Ze leerde ze allen kennen. 
Haar zenuwziekte beterde niet. Er moesten weer 

enkele maanden verlof bij. 
Haar werk werd zeer gewaardeerd, ze klom tel-

kens een trapje hoger op de illegale ladder. 
Ze vergezelde enige tijd een provinciale leider 

op zijn dagelijkse tochten van vergadering naar 
vergadering, vanaf de boerenschuur ergens bij 
Kortenhoef tot de luxueuze zalen van het Kasteel 
Maurik te Vught. Ze sjouwde voor hem zijn aan
tekeningen mee, typte voor hem zijn correspon
dentie, verkende voor hem de plaats van vergade
ring, kortom ze werd voor haar .organisatie bijna 
onmisbaar. 

Ze vergezelde de kostbare bonkaartentranspor
ten, soms werden er vijf en twintig duizend tegelijk 
vervoerd. Als ze verstopt waren onder het genera
torhout van de vrachtauto, dan ging ze door voor 
het liefje van den smoezeligen chauffeur. Als ze 
vervoerd werden per auto van het Rode Kruis, dan 
was ze de lieftallige verpleegster in een smetteloos 
uniform. Soms reisde ze met valse papieren van 
de Sicherheitsdienst in een Wehrmachtscoupé of 
met een vervalst spoorwegabonnement 2de klasse 
als inspectrice van de centrale keukens. Ook wel 
bestuurde ze de zeilboot, waarin de leiders der 
organisatie hun besprekingen hielden, midden op 
het blauw van de zonnige plas. 

Eens. zagen we haar op een station, waar ze een 
invalide-wagentje voortduwde en met behulp van 
gedienstige Duitsers de meelijwekkende verlamde 
in de trein hielp. Een andere iedienstige gaf de 
koffer aan. Ze keek heel ernstig, maar er dansten 
spotlichtjes in haar ogen, want invalide wás hij niet 
en in de koffer lagen stapels bandenbonnen en 
schoenenbonnen en vooral de zo onontbeerlijke 
benzinebonnen. 

Ze reisde met de schitterende luxe wagen van 
den K.P.-leider over de groenom:zoomde wegen van 
Gelderland of werd door den 1i-enoeglijken Bra
bantsen boer per hondekar naar de tram gebracht, 

ergens ver achter Den Bosch, over een kronkelend 
heidepad. 

Dikwijls was er de angst, de nijpende angst, 
over een strenge trein-controle, het grote verdriet 
over het sneuvelen van een trouwe vriend, de 
weemoed over de arrestatie van een goede vrien
din, maar altijd won de plicht. 

Op een wazige voorjaarsmorgen, toen achter io 
de tuin het blank en het roze van de bloesem
takken verweven was tot één juichend boeket, toen 
kwam de catastrophe. 

Op haar correspondentie-adres kwam een brief, 
een brief van het Hoofd van de bijna vergeten 
dorpsschool. 

Juffrouw van Santen (o, ja, zo heette ze vroeger 
immers) U zult moeten terugkeren. Ik kan en wil 
deze fraude niet langer dekken. Er schijnt iets te 
zijn uitgelekt. Het Bestuur weet ook één en ander. 
U is herhaalde malen gesignaleerd. Ik heb ook Uw 
ouders geraadpleegd; ook zij zijn van mening, dat 
U nu genoeg gedaan hebt. U moet terugkeren, het 
spelletje heeft nu lang genoeg geduurd. Ik verwacht 
U a.s. Maandag om negen uur in de school. Met 
,de meeste hoogachting, enz. enz. 

De eerste impuls was, de gang naar de prulle
mand, een scherp antwoord, een satyrische boef, 
maar na een lange bespreking met één van haar 
chefs, besloot men, dat Lineke weer zou verande
ren in juffrouw van Santen. Per slot is niemand 
onmisbaar en men mag de gevaren niet vergroten. 
Lineke zal ophouden te bestaan en Annie gaat 
weer naar haar kleuters. 

Dan moet je wel héél diep je nagels in je vingers 
drukken, je tenen in je schoenen ineen krimpen, 
als Pietje alweer een vlek heeft in zijn nieuwe 
rekenschrift en je weet, dat ergens in Nederland 
op een zolderkamertje de illegale post onder de 
koeriers wordt verdeeld; als Daatje alweer ver
·geten is, op tijd naar achteren te gaan en je weet,
dat ergens in Nederland, in een zandkuil op de hei
de plannen voor de nieuwe week worden gemaakt.

Te moeten zingen van: 110, wij kinderen, wij
leven als de vogeltjes blij" en dan te denken dat
er dichters zijn, die in vlammende woorden het
uitschreeuwen,-

Ik sla de trom en dreun de dromers wal<J<ler. 
Wie droomt, verraadt zijn kind, zijn vrouw, zijn 

makker, 
Wordt wakker, want de nood is groot. 
De eerste week, het leek een jaar. 
De tweede week, het leek een tweede jaar. 
En dan de vaderlijke stem van den man met 

de sik: "Juffrouw, vindt U dit leven niet veel rus
tiger? Voelt U hier in dit werk niet Uw levens
vulling?" 

Dan zou je willen roepen: 
11
Vent

1 
houd op, wat 

wéét jij met je rustige leventje van alle dag. Jij 
hebt geen kinderen van twintig en een en twintig 
jaar, je wéét niet, hoe er geworsteld wordt in de 
concentratiekampen; jij wéét niet hoe er doodge
ranseld wordt door ruwe soldatenlaarzen; jij wéét 
niet, hoe het hart in ons brandt; hoe dat hart ge
wond wordt, dag aan dag; jij wéét niets, jij wilt 
niet weten. 0, wordt toch wakker, want de nood 
is groot." 

De derde week, op een Dinsdagmorgen. 
11Volgende regel, en nóg netter dan de vorige" 

En ze denkt dat op Dinsdag alle verslagen van de 
grote vergadering van de provinciale leiders, die in 
de nacht van Maandag op Dinsdag gehouden 
wordt, bezorgd moete� worden. Dat is altijd de 
drukste dag. 

"Volgende regel." 
Er knarsen remmen en een glimmende grijze auto 

rijdt voor, weifelt even bij het schoolhek en remt 
dan af. 

Twee, drie mannen springen eruit en rennen 
naar de schooldeur. 

Eén draagt het uniform van een Duits officier, 
de anderen zijn in burger, maar alle drie dragen 
ze een revolver. 

Ze lopen de deur in, de gang door, waar het; 
Hoofd met bevende lippen hen toestamelt, wat ze 
wensen. 

Een stem, snijdend en fel: 11Fräulein van Santen 
hitte, schnell. Wo kann ich sie finden, schnell 
hitte!" 

Ze gaan het lokaal in, waar twee en veertig( 

.. 



bleke kindergezichten de vreselijke mannen aan
kijken. 

Eén van hen spreekt Hollands: ,,Kinders, jullie 
moeten niet bang zijn, waar is jullie juffrouw? 
Zeg het maar." 

een fiets in razende vaart, een zijwegje in, achter 
een boerderijtje om...... ontsnapt! 

Onder de stralende zomerhemel rijdt de glan
zende wagen, met de valse papieren. Daarin zit 
Hollands jeugd, het echte Hollandse bloed, dat geen 
vrede kent, als de vijand in het land is. 

Er staan wat dorpelingen te kijken met grote 
angstogen. Ze worden met ruwe woorden wegge
jaagd. Nóch de man. Nóch de Hollandse vrouw. 

Eén der Gestapo-agenten neemt het bevende 
schoolmannetje even bij de mouw, ,,Meneer, ik ben 
blij dat ze weg is, 't had er anders raar voor haar 

- uit gezien. Die andere twee zijn vurige Nazi's. Laat
ze nooit, hoort U, nóóit meer een voet in de school
zetten en nóóit meer in het dorp verschijnen. De
verrader slaapt niet. Laat ze diep, heel diep onder
duiken."

Als we dit schrijven, is ons werk bekroond. De 
Hollandse hemel is weer vrij. 

Maar Lineke zit ergens ver weg in het vijande
lijke lancl. 

Misschien in een gevangenis en kijkt ze naar 
een witte wolk, die langs het celraam schuift. 

Misschien in een kamp en denkt ze aan haar 
vele vrienden. 

Ongeveer zeven kilometer verder staat een jonge
vrouw met een hoogroode kleur in de berm van de
weg. Er komt een glimmende grijze auto aange
reden. Er stappen drie mannen uit, één in de uni
form van een Duits officier, twee in burger.

,,Lineke," zeggen ze "hoe hebben we dat ge
leverd? Het was wel een beetje zielig voor de
oude baas. Die zal nog wel enkele dagen liggen
rillen in zijn bed."

Misschien is ze er niet meer. 
We gedenken haar in stilte, haar en haar lot

genoten. 
We vergeten ze niet, we vergeten ze nóóit. 
In onze gebeden gedenken we hen. 

v. V.

Zwijgen, één van hen wijst met een smoezelig 
vingertje naar een open deur, die achteruit èle 
school voert. 

Er vallen wat scheldwoorden en half Duits- half 
Hollandse vloeken door de verstarde klas. 

Het schoolhoofd beeft. ,,Net was ze er nog-ik
rk-ze-ze heeft U zeker aan zien komen." 

Dan hollen ze de weg op. Heel in de verte gaat 

"Jongens," zegt ze, 1101 
jongens, wat ben ik blij

over die afspraak. Ik kon bijna die enkele weken
niet doorkomen. Maar laten we gaan, niemand
mag ons zien. Rijden, vooruit, de dans om de galg
begint weer voor me. Maar liever dát, dan de rus
tige rust van dit gewone leven. Vooruit, geef gas!"

De gegevens van deze geschiedenis 
zijn ontleend aan het gedenkboek 
van de L.O. en de KP., dat zijn 
de Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers en de Knok
ploegen. Een gedenkboek, dat wordt 
samengesteld en zo spoedig moge
lijk ter perse komt. 

HET NEDERLANDSCH VERZET 

Wil men zich gaan bezinnen op het heden en de toekomst van Nederland, 
en de plaats en beteekenis welke "de illegaliteit" daarin heeft en moet hebben, 
dan is o.a.· noodig, dat men een duidelijk besef heeft: 

1. Tegen welk eeuwenoud streven die iÎlegaliteit in verzet is gekomen,
2. Bij welk internationaal verzet onze illegaliteit historisch aansluit,
3. Wat de aard van de over ons gekomen verdrukking was,
4. Hoe daartegenin ons verzet is gegroeid en zich heeft gevormd,
5. Wat de ondergrond van ons ondergrondsche werk is geweest,
6. Welke regels te pas komen bij de beoordeeling van ons verzet.

Deze reeks kan dan besluiten met eenige beschouwingen over:
7. Heden en toekomst der illegaliteit.

HOOFDSTUK 1. DUITSCHLANDS GREEP NAAR DE 

WERELDMACHT. 

Wanneer de Evangelist Lucas de Kerstgeschiedenis gaat beschrijven, ver
vermeldt hij als aanleiding voor de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem, 
dat er van den keizer een gebod was uitgegaan om de gebeele wereld te be
schrijven. 

Niet dus slechts het Romeinsche rijk, maar de gebeele wereld!
Het Romeinsche gezag werd geacht, omne universum te bestrijken, dit in 

nauw verband met de gedachte, dat de keizer niet maar een wereldrijk heer
scher, gelijk aan andere wereldlijke heerschers, doch een godheid, een divinus 
Caesar was. 

Deze gedachte van een wereldomvattend gezag ging slechts gedeeltelijk ver
loren, toen in het jaar 395 de splitsing in het Oostelijk Romeinsche rijk (lond-er; 
Byzantium) en het Westelijk Romeinsche rijk (onder Rome) kwam: die beide 
deelen toch werden ook daarna geacht, deel van één geheel, van de wereld
heerschappij te zijn; en beurtelings zochten de heerscher van het Oostelijke of 
van het Westelijke Romeinsche rijk, opnieuw het geheele Romeinsche rijk 
d.w.z. geheel de wereldheerschappij te verkrijgen.

Vier eeuwen later, nadat het Westelijk Romeinsche rijk in den tijd di;r
omstreeks 400 begonnen volksverhuizingen uiteen gevallen was, kwam de idee 
van het universalistisch wereldgezag opnieuw tot uitdrukking toen de Franken
koning Karel, in de geschiedenis bekend onder den naam Karel de Groote, 
te Rome (ergens anders kón dat niet geschieden) in den Kerstnacht van 
800 zich tot keizer liet kronen, keizer van het Heilige West Romeinsche rijk. 

Opnieuw ging de uiterlijke verwezenlij�ing van die gedachte verloren toen 
dit Heilige West Romeinsche-rijk bij het verdrag van Verdun 843 in een Oost
Frankisch-(Duitsch), West-Frankisch-(Frankisch) en Midden-Frankisch-rijk 
(van Schelde tot Rijn, van Holland tot Sicilië) werd gesplitst. 

Maar opnieuw werd de universalistische idee aangegrepen, thans door den 
heerscher van het Oostelijk deel van het Heilige West Romeinsche rijk, toen 
Otto I in 962, te :Rome nati,urlijk, tot keizer van het Heilige West Romeinsche 
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rijk, thans van het "heilige weströmische Reich deutscher Nation" zich liet
kronen; het éérste reich was begonnen 1).

De dan volgende tijd der ottonen en heinrich's is een nieuwe voortdurende 
strijd, om dit "heilige weströmische Reich deutscher Nation" universalistisch 
tot macht te doen komen: vandaar de herhaalde veldtochten van duitscl1e 
keizers, om de door hen gepretendeerde machtsgebieden, rondom. de Povlakte 
en tot op Sicilië, ook onder hun feitelijke macht te brengen. 

De tegenslagen zijn vele, vooral ook door de afgunst der duitsche vorsten, 
wanneer een door hen gekozen vorst onder den titel van "Roomsch koning" 
:.1ich naar Rome begaf om zich daar tot keizer te laten kronen, en hij deze 
kroningsreis, gewoonlijk tevens veroveringstocht, moest onderbreken omdat 
hij in den rug door een of andere combinatie uit de keurvorsten tijdens zijn 
afwezigheid in het duitsche gebied werd bestreden en hij terug moest gaan 
om zijn feitelijk gezag te doen gelden. .. 

Maar, welke gebreken de uiterlijke vorm dikwijls had, de universalistische 
gedachte, dat aan het "heilige weströmische Reich deutscher Nation" de 
wereldheerschappij verbonden was, kwam niet alleen tot uiting in den strijd om 
de twee zwaarden waarvan de keizer voor zich het wereldlijke zwaard opeischte 
en aan den Paus niet meer dan het geestelijke zwaard wilde overlaten, (toe
gespitst speciaal in de als investituurstrijd bekende periode, in 1122 afgesloten 
door het Condordaat van Worms) - maar werd op niet minder treffende 
propagandistische wijze tot uitdrukking gebracht, door vijf woorden, begin
nende met de klinkers van ons alphabet: austriae est imperare omne universum: 
aan Oostenrijk (dat is het gedeelte van duitschland waarin tenslotte het keizer
schap van het eerste Reich geconsolideerd werd) komt de wereldheerschappij 
toe. 

Tegenover die aanspraken van Oostenrijk verschenen na 1648 de branden
burgsche. keurvorsten, die later zelf zich versierden met den naam van koning
van prmsen, die op macchiavellistische wijze beurtelings Zweden en Polen, 
verriedden, en die in den persoon van frederik II, door de zijnen betiteld als 
friedrich der grosse, tegenover de aanspraken van Oostenrijk op de zeggen
schap in het heilige weströmische Reich deutscher Nation (dus: op de wereld
heerschappij) dergelijke aanspraken voor den koning van pruisen stelde, het 
eigen gebied uitbreidde, Oostenrijk overviel, Silezië zich toe-eigende, en den 
grondslag legde voor het grootere pruisische koninkrijk, zooals dat in 1866 zich 
tenslotte van de macht in de duitsche sfeer heeft meester gemaakt. 

Eer dit echter bereikt was, moest nog wotden doorgemaakt, dat Napoleon 
den keizer van het heilige weströmische Reich deutscher Nation te Weenen 
in 1806 er toe bracht, afstand te doen van zijn aanspraken en zich latet1 
tevreden te stellen met den titel van Keizet" van Oostenrijk, - en pruisen 
ertoe bracht, zelfs een leger beschikbaar te stellen dat onder den pruisischen 
generaal York als linkerflank van Napoleons leger den veldtocht tegen Rusland 
meemaakte. 

Maar fichte, hegel en nietzsche, scharnhorst, gneisenau, Blücher, York, 

') Als 1 e reich wordt ook wel de periode 1870-1918 betiteld; êlan geldt als 
2e de zgn. weimarsche republiek uit de periode 1918-1933. Als dritte reïch is 
dan steeds het hitlertijdvak te betitelen. 
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arndt, brüdergrimm, Körner en vele anderen brachten op een voor het duitsche 
sentiment geliefde wijze "de idee" van duitsche eenheid en duitsche macht 
naar voren en in stelselmatige propaganda maakten zij den geestelijken bodem 
gereed, waarop bismarck verder kon bouwen toen hij in 1862 door den pnti
sischen koning wilhelm I als reichskanzler eingesetzt werd en zijn politiek van 
blut und eisen beginnen mocht, waarmede hij het duitsche volk ook politiek 
zusammenschmieden wilde. 

Zijn oorlogen van 1864, 1866 en 1870 brachten eindelijk te Versailles in 
1870 voor het Noordelijk deel de uitwendige verwezenlijking der door frederik 
II gezochte uiterlijke politieke eenheid van het deutsche volk onder führung van
preussen: het tweede reich 2). 

Wat hieraan nog ontbrak doordat Oostenrijk in den oorlog van 1870 niet 
het voorbeeld van Beieren en de andere Zuid-duitsche staten volgde, werd 
nader verwezenlijkt door den oorlog van 1914/1918 en daarna door de nazi
propaganda, die eindelijk na bijna 1000 jaren de als foutief gesignaleerde 
methode in het program der duitsche eenheid herstelde en begón met allereerst 
binnenlands· te consolideeren alvorens buitenlands te ageeren. 

maar als "Göttliche Vorsehung" of "Gott" en zelfs "Vater" werd betiteld 
(geheel los van Christus Jezus, die integendeel hoogstens tot een Galileeschen 
Nordicus en door de Joden gedooden Gennaanschen held mocht worden om
gevonnd). - Kerk en Godsdienst probeerde men terug te dringen naar de 
regionen van het hiernamaals, - en begunstigd door de maatschappelijke 
ellende na 1918; de vanaf 1918 ingezette neuorganisation van luftwaffe, 
wehrmacht en Hotte, - het succes der grootindustrieelen en bankiers bij hun 
politiek van bedrijfsconcentratie en markdevaluatie, en de vrees der Lu
therschen en andere Protestanten voor de combinatie Rood-Roomsch, - werd 
in 1932 de meerde.rheid bij de verkiezingen bereikt en vanaf de m.:1.chtüber
nahme in Januari 1933 een toestand, waarbij practisch 99 % der kiezers 
bejahten, wat hun in propagandistische leuzen werd voorgelegd. Zoo kwam 
de eeuwenlang begeerde deutsche einheit, zoo verdwenen de dreimal dreizelm 
einzelstaate, zoo ging men brüderlich zusammenhalten van de Maas tot de 
Memel, en van de Etsch tot de Belt, en zoo werd deutschland tot ein volk, 
en ein reich onder ein führer, om über alles in der welt te komen staan: het 
dritte reich ! 

Ter wegneming van deze door vele duitsche geschiedschrijvers als de groote 
fout sinds den ottonentijd (omstreeks 1000) aangewezen omstandigheid, dat 
duitschland door zijn innerlijke verdeeldheid destijds niet tot de benijde 
machtspositie als die van de van Frankrijk sinds Lodewijk XIV en Engeland 
sinds Cromwell had kunnen komen, werd de noodtoestand van 1918/1923 
aangegrepen: hitler vormde met de grootindustrieelen zijn op macht en ge
weld, spionage en verraad, gebaseerde partij-organisatie, rekenende'. op het' 
deutsche gehorsamsentiment, rosenberg stelde naast de goethiaansc(he, 
schoonheids- en wetenschapscultuur zijn mythus des 19en jahrhunderts van 
een reeds sinds de geschiedenis der oudheid tot in Voor-Indië, Perzië, Pale
stina, Griekenland, en Rome tot geltung gekomen germaansche bloedsgemeen
schap en wereldleiding onder nordische fühung, - goering c.s. organiseerd.q 
wehnnacht luftwaffe en flotte - goebbels verzorgde de propagand·a, -
het duitsche romantiek-gevoel �n het duitsche gevechtssentiment werden ge
bundeld in een nieuw Christendom" van germanisches heldentum onder 
schutse van Wodan, de t�eziende en ná het leven den mensch naar gela:ng 
van tapferkeit, en einsatz, ofwel lafheid en flauwheid oo:deelende en be
looncnde Godheid, die terwille van de christelijke elementen met met "Wodan" 

Toen dit gereed was, was men ook gereed om de andere gedachte, geërfd uit 
het universalistisëhe idee van het heilige weströmische reich deutscher nation, 
en belichaamd in de spreuk austriae est imperare omne universum, tot ver
werkelijking te brengen: na circa 10 eeuwen verscheen opnieuw het duitsche 
streven tot hegomonie, thans niet slechts in Europa maar inderdaad in het 
omne universum. 

En met terzijdestelling van alle menschelijke en goddelijke rechten werd op 
de meest totalitaire wijze getracht, aan duitschland, en dan nog nader: aan 
duitschland zooals het was georganiseerd in het nazisysteem, de wereldheer
schappij te verschaffen. 

Daartegen is, mede het Nederlandsche, verzet gericht. Wil men de betee
kenis van het Nederlandsche verzet in zijn vollen historischen omvang zien, 
dan moet men allereerst weten, dat het tegen deze weltmachtstreberei, tegen 
dit streven naar de wereldheerschappij voor duitschland onder führnng van 
de nazigroep, gericht was. 

(Wordt vervolgd). 

•2) Zie noot 1.

-

ADVERTENTIËN 
Nr. 48 Meyer Franco Agsteribbe, 4-4-44 te Am

sterdam gearresteerd. Van "de Wetering
schans", via Westerbork, overgebracht 
naar Kamp in Duitsland. 

HELP ZE AAN WERK. 

Energieke jongeman, die verscheidene jaren eco
nomie gestudeerd heeft, (Universiteit A'dam, niet
getekend), i.h. bezit van einddiploma 5-j. H.B.S. 
en alle practijkdiploma's, volledig de moderne 
talen (M.0.-studie) beheersend, vlot stylist, zag 
zich gaarne geplaatst in een hem passende functie 
(zoals tolk, correspondent) bij M.G. of andere in
stantie�. (Event. geen bezwaar tegen uitzending 
buitenland). Brieven onder nr. 12 aan dit blad. 

WIE GEEFT INLICHTINGEN. 

Nr. 22 
Nr. 23 

Nr. 24 

Nr. 25 

Nr. 26 

Nr. 27 

Nr. 28 

Nr. 29 

Nr. 30 

Nr. 31 

Nr. 32 

Nr. 33 

Nr. 34 
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Frederik Scheerman. 
Ernst Katan, via Westerbork naar Duits
land getransporteerd. 
Rita Willinger, 5 jaar, gewoond hebbende 
in de Haringvlietstraat. 
Jacobus Johannes Huybrechts, laatst in 
Bergen-Belsen. 
Johan Herman· Laatsman (Hans) geb. 
17 Jan. 1929. 
Arend Quelle, 20 jaar oud, 8 Sept. 1944 
weggevoerd uit Kamp Amersfoort. 
Arie van Es, 23 jaar, 17 Maart wegge
voerd uit Amersfoort. 
Arris Bronk, eind Januari ontslagen uit 
Sachsenhausen. 
Roeland J. Snellen, was op Î 5 Jan. j .1. 
nog in Neuengammcn. 
Jan Wildschut, vervoerd van Wetering
schans naar Vught. Daarna spoorloos. 
Nicolaas, Hendrik Bemardus Goldhorn. 
Het laatst in Oranienburg. 
Harry Koopman, geb. 29-1-42, vermoede
lijk in Amsterdam-Zuid. 
André of Robbie, Joods jongetje, geboren 
1941 te Hilversum. Uit trein gehaald op 
weg naar Westerbork. 

Nr. 35 Johannes Jacobus van Lint, in Duits 
Concentratiekamp. 

Nr. 36 Estha Gobes, geb. 17 Juni 1939. 10 Juni 
1943 van haar grootouders Havikslaan 23 
Amsterdam, weggehaald. 

Nr. 37 Albert Volkert Bakker, geb. 6-11-1915 te 
Amsterdam. Gelijk met Dienske en Wa
genaar in Amersfoort geweest. Begin Oct. 
vervoerd naar Duitsland. 

Nr. 38 Tjebbe Wierdsma, geb. 30-4-98. In Au
gustus 1944 naar Amersfoort_ vervoerd. 

Nr. 40 Riet Leystra. In November van Oranien
burg naar Neuengammen vervoerd. 

Nr. 41 A. J. v. d. Horst, gevangen in Amers
foort. 

Nr. 42 Wiebe Dop, 15 Sept. nog in Oranien
burg. Later vervoerd naar Schwerin. 

Nr. 43 I. van der Hoeven. In 1941 gearresteerd. 
In Haren Nr. 335 . vervoerd op 5 Sept. 
naar Vught. 

Nr. 44 Hendrik Fransen, geb. 13 Oct. 1921. 
Laatste adres. Kopem bij Angau op 
2 Juli 1944. Waarschijnlijk overgebracht 
naar Heiligenberg. 

Nr. 45 Cornelis Wagenaar, geb. 23 Aug. 1901 
en K. Pluister, geb. 25 Juli 1900. Beiden 
ongeveer half October uit Amersfoort 
vertrokken. Waarschijnlijk naar Neuen
gamme bij Hamburg overgebracht. 

Nr. 46 Ir. L. P. Krijger. 20 Aug. 1944 door Land
wacht in Obdam b, Alkmaar gearresteerd. 
Zou begin Sept. '44 nog in kamp Amers
foort gezeten hebben. 

Nr. 47 Hendrik de Ruiter, geb. 5-2-1906. Op
gepakt Maart 1944 in Den Ham (Ov.). 
Gebracht naar Arnhem. Daarna Amers
foort. Op 12-10-44 waarschijnlijk naar 
kamp Neuengamme bij Hamburg. Op de
zelfde wijze is G. Lammerik spoorloos. 

TER NAVOLGING. 

De Gemeente Aduard (Gr.) bracht op voor de 
Collecte Stichting 1940-1945 en N.V.H. f 21.93 
per gezinslid. 

Wie breekt dit record'? 

Wij ontvingen de droeve tijding, dat onze oud
prov. leider der L. 0., 

CATH. STOMP, 

op 28 jarige leeftijd overleden is, na een langdurig 
verblijf in het Concentratiekamp te Rensburg 
(Duitsland). 

Met hem is weer één van de pioniers van onze 
organisatie heengegaan. Hij heeft gestreden voor 
de vrijheid van ons vaderland, zolang hij kon. 

De wetenschap, dat hij · thans geborgen is in 
God, sterke zijn diepbedroefde vrouw en verdere 
familieleden. 

Namens de prov.leiding L.O. Utrecht, 
,,RUURD". 

Onze vroegere plaatselijke L.0.-leider te Utrecht 

RIENUS DIKKEN 

ts 111 Maart 1945 in 't concentratiekamp overleden. 
Slechts korte tijd heeft hij zijn krachten kunnen 

geven aan de zaak, die hij voorstond. 
De wetenschap, dat hij zijn heil en enige troost 

zocht bij Hem, Die alle dingen goed maakt, is ons 
tot groote troost. Moge deze wetenschap ook de 
sterkte en steun zijn voor zijn ouders en verloofde. 

Afd. L. 0. Utrecht. 

.. 
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ieagiek dee
er is voor ons nog wat te doen. Zelfs veel te doen .... 

( illegaliteit 'j \... ___ _ 

Persoonlijke vrienden gingen heen. Maar vormt niet 
de illegaliteit een uitgebreide vriendschap? Ons werk 
is niet af. Nog lang niet. Zo lang nog niet de laatste 
onderduiker zijn bestemming heeft bereikt, zo lang nog 
niet de laatste gedupeerde zijn geleden schade ziet 
hersteld, is onze taak niet af. 

,, . . . . . . Dan zullen handen andere handen knijpen, 
En ogen diep in and�re ogen kijken." 

Zo hebben we gedicht lang voor de bevrijding, als we 
dachten aan het moment, dat we een punt zouden zet
ten achter de illegale periode. En soms leek het of deze 
punt nooit gezet zou worden. 

Maand na maand verging ........... . 
Bomen bloeiden . . . . . . vrienden werden gevangen. 
De zomerzon gloeide over de steden . . . . . . kame-

raden werden gedood. 
In rood en goud straalde de herfst . . . . . . . . mede

werkers verdwenen. 
In dikke dotten lag overal de sneeuw ...... , trouwe 

makkers werden gemarteld. 
Zo vergleed de tijd, een tijd met steeds heviger span

ning, steeds dieper verdriet, maar ook steeds groter 
toewijding en intenser vriendschap. 

Toen kwam de bevrijding. En we hebben elkaar ge
feliciterd met een handdruk en tranen van ontroering. 
We hebben gehuild bij het eerste rood, wit en blauw, 
en iets weggeslikt, toen we een vroege oranjewimpel 
zagen. 

We hebben gebruld naar de eerste jeep en wat 
Engels gestameld, vermengd met wat Dui,s tegen den 
eersten Canadees. En diep hebben we geînhaieerd de 
rook van de eerste Virginia. 

En dan? 
Dan kwam het. 

Kerel, het ga je goed, als ik bij je in de buurt 
kom, dan kom Ik vast even bij je. -

En we hebben elkaar diep aangekeken, luidruchtig 
op de schouder geslagen en we probeerden tegen 
elkaar te glimlachen. En uit het raam keken we hem 
na, toen hij met zekere passen de hoek om ging. En 
ik voelde, er gaat een vriend van me heen. 

Jij zat naast me in de schuilplaats, toen de S. D. het 
huis doorzocht. 

Jij kwam me waarschuwen met gevaar voor je leven, 
toen in mijn huis de Gestapo op me wachtte. Jij deelde 
met mij je laatste sigaret. Jij bad voor mij, toen ik in 
de gevangenis zat. Jij was het, die mijn vrouw opzocht 
en haar steunde in die moeilijke tijd. 

Een dag later. 
,,Meisje, het allerbeste, ik schrijf je gauw." 
We gaven elkaar een ferme handdruk en we lachten 

wat verlegen. En ik voelde, weer gaat een kameraad 
van mij heen. 

Jij was het, die bij een flakkerende kaars in een 
tochtig zolderkamertje mijn brieven tikte. Jij was het, 
die in de zengende zomerzon of de hevige herfstregen 
de moeilijkste rei:z;en maakte. Jij was het, die millioenen 
guldens en duizenden bonkaarten voor ons versjouwde. 
Jij was het, die in je laarzen de revolvers vervoerde. 

Weer een dag later. 
,,Mevrouw, ik kom nog eens aan, ik beloof het." 
Een laatste zwaai onder aan de trap, een laatste blik 

naar het huis op de hoek. En Ik voelde, er gaat iets 
liefs verloren. 

Mevrouw, had ik gezegd. Ik had beter Moeder kun
nen zeggen. 

U was het, die altijd voor me klaar stond. Die nog 
diep in de nacht in Uw keuken iets voor me klaar maakte. 
Die voor mij uren in de rij stond, om iets goeds voor 
mij te maken. Die met me treurde om het verlies van 
een vriend. Die met me j11ichte om een goed succes. 

Een vriend gaat heen, een kameraad neemt afscheid, 
Iets liefs gaat verloren. Dat Is de consequentie van de 
bevrijding. 

We wisten, dat het komen zou, we hebben ernaar 
verlangd. 

Maar nu het er is, doet het pijn. 
De pijn is dieper, dan we elkaar durven zeggen. 
De zolderkamertjes met de walmende petroleumlam-

pen zijn veranderd in grote kantoren op deftige grachten. 
De krakende fietsen op hobbelende banden zijn ver

ruild met glanzende auto's, en knetterende motoren. Het 
geheimzinnig binnensluipen in lugubere 1ocaBteiten is 
overgegaan in het plechtig binnenschrijden van de luxu
euse vergaderzalen. 

Opgejaagde vrienden en gemartelde medewerkers 
zijn veranderd in officieren bij het M. G. en bestuurs
leden van officiële lichamen. 

Dat mag ons voldoening schenken en dat doet het ook. 
Maar ........... . 
De intimiteit van het armzalige zolderkamertje, de 

sfeer van het verborgen kantoortje, de kameraadschap 
bij de gedeelde boterham, dat is verdwenen. 

Dat is de tragiek van de illegaliteit. 
Dan zeggen we zo licht: ,,Nu is alles voorbij". Het 

mooie, oude, vertrouwde is weg. We worden wat wee
moedig en wat sentimenteel. En we zijn wat geneigd 
om alles over te laten aan de loop der gebeurtenissen. 

Tot iemand of iets ons wakker schudt. 
Een jonge vrouw, wier man niet terug komt uit een 

martelkamp. 
Een onderduiker, die overal aanklopt om werk en 

vergeefs. 

En alle moeheid, alle weemoed schudden we van ons af. 
We rechten onze schouders. We strekken ons lichaam. 

We versnellen onze pas. Het werk roept ons. Het werk 
verblijdt ons. 

We beloven elkaar: We zullen niet rusten voor onze 
taak ten einde Is. 

De glanzende auto, de diepe fauteuil en het deftig 
bureau, de geurige sigaret zullen ons niet belemmeren 
in onze taak. 

De slagzin van ons illegale werk "Moed en vertrou
wen" geldt nog steeds. 

Moed bij de bestrijding van de reactie. 
Vertrouwen in de kracht van ons front. 

Nog eenmaal alle hens aan dek. 

••...... Gedenkt het leed, maar niet om stil te staan. 
Gedenkt de schande, maar om voort te gaan." 

Noord-Hollandsche 
uiver·ng overpeinzingen 

II! 

'f WAS op een fietstocht door West-Friesland,
dat ik op een dorpshoek plotseling stuur

aan stuur stond met een vrind, die ik in jaren niet 
had ontmoet. Ofschoon onze wegen niet gelijk 

�XXXX:XX:XXêrX::::K:X:X:XXX� liepen, reden we samen een stuk op en hoe kan 
v het anders, of het illegale werk was het onderwerp 

Een medewerker, die zoekt naar een huis en het 
niet vindt. 

En we voelen plotseling als een golf van voldoening: 

X � van het gesprek. Veel herinner ik mij er niet meer 
X 

J3 
X van, behalve één vraag, die eigenlijk hier op neer 

V. f '1'di'nr1 f f � kwam: Wat is de wezenlijke drijfveer van het 

'x
l'i ev l 'ffSoeeS � illegale werk, roepingsbesef of avontuur. Er zullen 

� Q weinig illegale werkers zijn, die zich met deze 
� 'f\. vraag hebben bezig gehouden. Ik althans niet. Het 
X X leven was in de illegale periode te spannend en 
v De zon heeft weer haar wacht verruild. v geladen, dan dat wij ons konden bezig houden met 
� Heur lae1tste glimp heelt mij gekust � tijdroovende zelfanalyse. Maar de vraag noopte tot 
X "Tot morgen, Kees" en zoet gesust . . . . X een antwoord. En zooals ik het gegeven heb, zoo 
X X ben ik het er nog mee eens, n.l. dat deze vraag, 

X en als een kind heb ik gehuild. 
� 

zoo zonder meer, niet juist was gesteld. · · · · 
Het zou een teeken van overgeestelijkheid zijn, X 't Is nu zoo donker in mijn cel. )( Wanneer wij de factor sportiviteit uitsloten. Zelfs 

X Het grauw graniet trekt traag en zwart X zou ik durven zeggen, dat zij in ons dagelijksch 
V. Y. riskant bestaan een groote rol speelde en ons werk 
1' zich over mij en in ·m'n hart "f' heeft gestuwd. Welke IWer wreef zich de handen 
� weet ik, dat ik m'n dai;ien tel. X niet, wanneer hij den SD een buitenkansje onder 
X X de handen had weggekaapt. 

X X Maar het zou volkomen onjuist zijn hier den 
V 

Mijn God, hoe lang duurt deze weg v grondslag van ons werk te zoeken. We hadden het 
� in dit oneindig labyrinth, 'f\. 

1 
dan ook voorzeker niet uitgehouden, terwijl onze 

� 'k d k d d '>J. beste vrinden, met wie we hand aan hand gingen, i"\ waar ie er zoe en n ieman vin : l'i 
X een strooien r iet, een ranke steg. X plotseling-geheimzinnig onze hand loslieten, niet 
v v terugkwamen en, zonder dat we iets van hen hoor-� Q den, het duurste offer brachten: hun eigen leven.X Maak mij toch dapper in mijn doen. 'f\. Er was bijna geen illegale bijeenkomst of er 

X Ik ben zoo zwak. Spoor me aan en zend X moest weer verslag worden gedaan van medewer-
V v. �ers, die gepakt waren. Als PBS-medewerker hield
Q mij toch. Heer, in uw regiment; Q Ik mij het laatste halfjaar uitsluitend bezig met
1' verwaardig mij tot uw blazoen. 1' het inzamelen van gegevens betreffende burge-

I 
X X meesters en secretarissen in de provincie Noord-
V. v. bolland, welke gegevens, naar wij hoopten, zouden 
Q Leidt G ij mij door dit zwaar tempeest. Q kunnen dienen bij de zuivering van het bestuurs-
f\ uw vleug'len onder mij gestrekt. 1' apparaat in deze provincie. Voor dit werk was re-
X opdat, als ik straks wordt gewekt, X gelmatig contact noodig met de districtsleiders in 
V. M Noordholland en regelmatig woonde ik dan ook Q inga tot uw bevrijdingsfeest. 1' hun vergaderingen bij op den thans beroemd ge-� X worden Zomerdijk. Maar er was welhaast geen ver-
X JAN PETERS X gadering of er moest mededeeling worden gedaan 
V. 6 5 (J 

L ) V. van vrienden, die het leven lieten of die de celdeurQ l 0- -4 an van oo Q 
j 

achter zich hadden hooren dichtvallen. En na die 
� � mededeelingen ging de vergadering weer over tot 
�XX.:X:X:X:XXXê:XX:X:XXXX� de orde van den dag. Het leek allemaal zoo ge-



Onnut voor den wederopbouw van ons geschon
den vaderland. 

Onwaardig om er ock zelfs maar een vinger voor
uit te steken. 

God bale de kam door dit gespuis. 

Hij hale ons ook uit den chaos, waarin wij ons
thans bevinden. 

Summier samengevat zal voor de zuivering daar
toe dringend noodzakelijk zijn: 
a. eensgezindheid en eenstemmigheid in eigen oud-

laatstgenoemden door reeds bestaande verhou
dingen al te zeer geneigd zijn op een doeltref
fende zuivering van remmenden invloed te zijn;

c. een zoowel voor particuliere-, als voor publieke
instanties, hetzij dat zij plaatselijk, provinciaal
of landelijk (als bij de departementen) ge
oriënteerd zijn, strenge doorvoering van decen
tralisatie der zuiveringsorganen; 

d. vaardige hulp der illegale contacten in die pro
vincies, waar de bestuursenquête nog niet is vol
tooid. 

woon. Zoo was het illegale werk nu eenmaal. Wer
ken en nog eens werken met als achtergrond de 
gevangenis en het vuurpeleton. Om een razzia 
werd haast gelachen. Iemand, die in die fuik liep, 
werd tijdelijk afgeschreven als zijnde met onge
vraagde vacantie. En toch, ons leven was niet ge
woon. En ik schaam mij er niet voor openlijk te 
zeggen, dat ik wel eens in de rats gezeten heb. We 
hebben geleefd met veel verdriet en leed om ons 
heen, als een gesloten vriendenschaar van allerlei 
richting en de meest verspreide herkomst, we heb
ben lief en leed gedeeld en voor elkaar gebeden, 
zonder soms elkanders overtuiging te weten, van 
elkanders boterhammen gegeten en in elkanders 
bedden geslapen, soms met de kleeren aan. Wat 
ik niet kwijt geraakt., ben in dien tijd, steekt niet 

illegalen kring; ' 
b. doortastendheid en vastbera 'enheid van het 

MG tegenover de burgerlijke autoriteiten, welke 
l 

Misschien kunnen we een volgende keer deze
punten beter bezien. 

JAN PETERS (van Loo).

REPATRIËRING 
nauw, maar we hebben gelééfd, uitgeheven boven 
de sfeer van burgerlijkheid en romantiek, van 
muggenzifterij en vliegenvangerij, onder die veilige 
vleugelen Gods in de waagschaal gesteld alles wat 
we bezaten, ons naakte bestaan en ons leven, dat 
leven, waarvan we aan den rand van den afgrond 
de waarde gingen schatten, als te zijn een kost
bare parel door God zelf ons in de hand gelegd. 

van ex-illegale werkers 

en andere politieke 
Zou ik bier overdrijven? Heusch, we waren geen 

lieve brave Hendrikken. God Almachtig beware 
ons voor een repatrieering van dit eerzame ge
slacht. Onze vergaderingen waren geen staten of 

gevangenen 

raden zonder een onvertogen woord. Alle bliksems, 
U 

IT tal van klachten blijkt, dat ex-illegale wer
neen. Daarvoor waren we vogels van te uiteenoo- kers niet bepaald tevreden zijn over hun 
pende pluimage. Het vuur, dat vloog er soms af en ontvangst in Nederland. 
altijd heilig was het lang niet, maar wat wel heilig Velen van hen hebben onnoemelijk zwaar ge
was, was dit, dat voordat we begonnen de hulp leden, physisch en psychisch in één of meer der
werd ingeroepen van God Almachtig, die, dat weet folterkampen v'an het Duitse Rijk. 
ik zeker, onze woorden niet beeft gewogen als de Zij, die hun leven hebben behouden, mochten 
kruidenier zijn krenten, maar die met zijn eigen verwachten, dat het Vaderland ben tenminste 
oogen heeft gezien dat we, vrienden van allerlei met een zeker enthousiasme zou begroeten. 
richting en staat, door eenerlei gevaar en vijand Bekend is, dat tal van andere landen onmiddel
te saam verbonden, voordat we onze samenspre- lijk achter de Geallieerde legers aan, vertegen
king begonnen met de gordijnen zorgvuldig dicht woordigers van hun Regeringen zonden om con
geschoven, open ruimte naar den hemel maakten tact op te nemen met de bewoners van diverse 
en voor alles een beroep deden op den Naam van concentratiekampen, om tevens een snelle repa
God. Eeuwig ben ik God er dankbaar voor, dat ik triëring te organiseren. 
in dezen kring heb mogen verkeeren. En het is te Reeds in dat opzicht schijnt Nederland verstek 
hopen, dat het er een voorbode van mag zijn, dat te hebben laten gaan; wij spraken tenminste ex
straks in onze raden en staten de aloude publieke gevangenen, die na de bevrijding geen enkelen 
gebeden weer in eere zullen worden hersteld. Hier officiëlen vertegenwoordiger hebben gezien. 
was een eendracht en kameraadschap, waarvan ik Hoe is evenwel de ontvangst van onze illegale 
nimmer had kunnen droom en. Maar deze kame- werkers aan onze grenzen? 
raadschap had dan ook een veel dieperen grond Daarover hoort men zeer uiteenlopende opmer
dan de zucht tot avontuur. Hier was een roepings- kingen. De een ,is tevreden, de ander stapelt klacht 
besef, van geheel verschillend gehalte en verschil- op klacht. 
l�.nden aard misschie�, maar een gemeenschappe- De gezamenlijke illegaliteit is hierbij uiteraard 
l�J.k b�sef, dat zelfs bJJ de1;1 meest robuusten KPer I ten nauwste betrokken en het is dan ook geen 
z]Jn �epsten wortel vond m godsvrucht en vader- wonder, dat de G. A. C. zich met deze aangelegenlandshefde. heid heeft beziggehouden. Zij droeg dan ook aan 

Meer dan ergens elders werd hier geleefd een baar Bureau op om ten deze een onderzoek in te 
leven van den lach �n den t1:'aan. stellen in de repatriëringskampen aan de grenzen. 

Nederland heeft hier . geschiedenis ge��akt. Daar er een betrekkelijk groot aantal repa-
Nederland J:eeft op die ver afge�7gen. d]Jke� van triëringskampen is, heeft men de rollen verdeeld. 

God een roepmg en verantwoordel]Jkheid gekregen Schrijver dezes heeft met een tweetal andere leden voo1:' komende geslac�ten. der GAC een rondreis gemaakt langs de drie meest Niet afgesloten bui�en het �erel.dgebeuren om, Noordelijk gelegen kampen en zal hier enkele van maar �ls hebbende, zij het misschien een kleine, zijn indrukken weergeven. toch ziJn door God aangewezen plaats in het vol-
kerenleven Het was reeds betrekkelijk laat in de avond, toen 

Dat zien
. 
wij nu misschien nog niet en mogelijk wij op 15 Juni te ��s�n arrivee:den: Toch �as de.

bemerken wij het nooit, maar echte verantwoorde- �7treffende Repatrieringscommissaris zo vriende
lijkheid rekent, als in den spaanschen tijd, niet l]Jk ons te woord te staan, om ons het een en 
met één geslacht, maar met generaties of beter, ander mede t� delen over ?e _<?.ntvangst. van onze 
echte verantwoordelijkheid rekent heelemaal niet, landgenoten in de provmcien Groningen en 
maar gelooft alleen. En het geloof vraagt het offer. Drente.- , . 
Maar het offer verwerft éen geluk, dikwijls zoo Er cir�uleert een Iapport, wai:ri? vermeld staat, 
wonderlijk dat we er slechts stamelend voor kun- ?at e� zich nog �!echts zeer weinige Nederlanders 

d k ' m Duitsland bevinden ten westen van de demar-nen an en. t' r. Ik d R . - d E Daarom is er thans ook toekomst voor ons va- ca ie �Jn, we e e. ussische zone van e ngels-
derland. Amerikaanse scheidt. 

Er zijn vele offers gebracht. De straten en plei- Onze zegsman meende de juistheid hiervan te 
nen, de wegen en weilanden vertellen het U wel moeten betwijfelen; hij deed ons mededeling van 
en de gevangenismuren zullen, als ons volk, wat de bevindingen van een tweetal commissies, die 
God verhoede, ooit mocht indutten, hun taal blij- op eigen initiatief zich geregeld naar Duitsland 
ven spreken. Die offers zijn niet vergeefs gebracht begeven om verstrooide Nederlanders op te sporen; 
en zij dienen ons tot gids bij al onze gedragingen. die commissies treffen nog geregeld grotere en 

Laten wij nooit in de komende weken of jaren, kleinere groepen landgenoten aan, waaronder vele 
wanneer eens iets niet gaan, zooals wij het wel ex-illegale werkers uit bekende en onbekende con
wenschten of hoopten, ontmoedigd worden. Het kan centratiekampen. Deze Nederlanders worden -voor 
onze spierkracht slechts verslappen. zover dit door een toegevoegd arts verantwoord 

Hoe zouden wij de maatstaven voor de zuivering wordt geacht - zo snel mogelijk naar Nederland 
ooit kunnen vinden bij onszelf. vervoerd, o.m. via Nieuwe Schans. 

Maar de Weteringschans en de Amstelveensche Nog ruim honderd ex-illegalen houden verblijf 
weg, de duinen en de kampen, ze doen bun klach- in noodziekenhuizea in Groningen en Winschoten. 
ten hooren en ze klagen aan niet alleen maar de De betreffende Repatriëringscommissaris deelde l
openlijke landverraders, de ambtenaren, die met ons mede, dat de ex-illegale werkers voorrang ge
de moffen heulden en zich aan hun tafels vet aten, nieten. Door hem werd evenwel op prijs gesteld, 
terwijl ons volk van honger verging, niet alleen dat een kleine commissie uit de illegale organisa
maar de ambtenaren, die zich door den bezetter ties zou worden ingesteld, die hun oud mede
een vette baan lieten toegooien en die aanvaardden strijders konden verwelkomen en tevens de zieken 
"om toch zooveel goeds te kunnen doen en zooveel in hun tijdelijke verblijfplaats regelmatig konden 
te kunnen redden", maar evenzeer die ambtenaren, bezoeken. 
die de vuile karweitjes door hun personeel lieten Door ons zijn dan ook stappen ondernomen, om
opknappen, die, dat spreekt vanzelf, o zooveel goeds tot een zodanige commissie te geraken, hetgeen
hebben gedaan, wie heeft er Anno Domini 1945, de ons nog diezelfde avond gelukte, doordat juist een
maand Mei, nu niet veel goeds gedaan, maar die adviescommissie van den Provincialen Militairen 
van alle wallen wilden eten, die de kat uit den Commissaris in Drente in vergadering bijeen was.
boom keken en zich aan alle kanten veilig stelden, De vólgende morgen reisden wij van Assen via
tijdens en na den oorlog. Hoogeveen en Almelo naar Enschede. 

Hollands diplomaten. Weer stelden wij ons daar in verbinding met den 
Maar zonder karakter en zonder pit. Repatriëringscommissaris, die ons niet alleen een 

uitvoerig ·overzicht gaf over de door hem getrof
fen maatregelen (ook daar genieten ex-illegale
werkers voorrang), maar die ons tevens in de ge
legenheid stelde om een der grote Repatriërings
kampen te bezichtigen. Het was op dat moment
niet zo druk als gewoonlijk. Op de voorafgaande
dagen waren geregeld omstreeks 3000 repatriëren
den gearriveerd. 

Wij maakten een rondgang door grote fabrieks
ruimten, zagen daar, hoe de kleding van de terug
gekeerden in een speciale inrichting werd gezui
verd, hoe de repatriërenden onder een warmwater
douche van alle "ongerechtigheden" werden ont
daan, door een achttal doktoren werden onder
zocht (speciaal op t.b.c.) en hoe 21!,j dan nog nauw
keurig werden geregistreerd. 

Wij constateerden tevens, dat daar een eerste
onderzoek wordt ingesteld naar hun politieke be
trouwbaarheid. Allerlei problemen doen zich daar
bij voor; een vrij groot aantal Nederlanders heb
ben b.v. hun Duitse vrouwen met kroost medege
nomen en het is niet zo gemakkelijk te beoor
delen, hoe met deze categorieën moet worden ge
handeld. 

Ons werd nog medegedeeld, dat een zestigtal
zieke, ex-illegale werkers in het kamp "Eerde·• ver
pleegd worden. Ook in Enschede zal op ons initia
tief een commissie tot stand komen, die de zorg
voor de gerepatriëerde ex-illegale werkers ter
hand zal nemen. 

Van Enschede ging de tocht naar Ruurlo. Daar
over kunnen wij kort zijn. 

Wij ontdekten daar, dat de laatste week zeer
weinig repatriërenden arriveerden. 

Het is jammer, dat we niet eerder poolshoogte
hebben genomen van de toestand in de kampen
langs onze grenzen. Onze indruk is, dat door de
betreffende Commissarissen gedaan wordt, wat
mogelijk is, om onze vrienden, die uit Duitsland
terugkeren zo goed mogelijk te verzorgen; de mo
gelijkheden daartoe zijn beperkt, maar overal waar
we zijn geweest genieten zij voorrang boven de
krijgsgevangenen en de personen, die wegens ar
beidsinzet naar Duitsland zijn gegaan. 

Wij hopen, dat de ingestelde commissies vrucht
baar werk zullen verrichten en dat in het bijzonder
onze terugkerende vrienden daardoor zullen voe
len, dat we hen niet vergeten zijn, maar dat wij 
integendeel de banden nog sterker zullen aanhalen. 

J. M.

v�tie! 
De L. 0. heeft in de provincie 
Utrecht aan de Loosdrechtse plas
sen de beschikking over 2 zomer
huisjes, waar plm. 12 personen 
kunnen genieten van zon en zomer. 
De maanden Juli, Augustus en 
September zijn voor ons gere.11er
veerd. 
Medewerkers kunnen hier tegen 
zeer kleine vergoeding van ge
bruik maken. Opgaven ten spoe
digste aan het C.B. 
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G.A.C.-VERGADERING 

OP 20 JUNI 1945 

Uit een verslag van een bezoek aan den Prins 
blijkt, dat met goede wil een volledige overeen
stemming tussen de Stichting 1940-1945 en de 
sociale sectie van den Prins mogelijk is. 

De tocht van het Bureau langs de verschillende 
Repratriëringskampen werd beschreven. Het bleek. 
dat de gang van zaken veel gunstiger is dan 
verondersteld werd. Controle-commissies vanwege 
de illegaliteit voor de politieke gevangenen in de 
kampen werden ingesteld. 

Ter sprake kwam nog het gerucht, dat indien 
vóór 7 Juli de Nederlanders niet uit het Rus
sische gebied gerepatrieerd zijn, deze te werk 
gesteld zullen worden. De G.A.C. zal zich ter 
zake van deze kwestie tot de Regering wenden. 

Het Militair Gezag heeft medegedeeld. dat 
alle benoemingen voor het Militair Gezag na 
ingewonnen advies bij de illegale advies commis
sies zullen plaats vinden, Afwijkingen hiervan 
alleen na kennisgeving en motivering. Door Mili
tair Gezag wordt gevraagd namen op te geven. 
die met de illegaliteit samen inlichtingen kunnen 
verschaffen over de leden der Rijks Zuiverings 
commissies. 

Het Stichtingsbestuur zal worden samengesteld 
uit vertegenwoordigers van: 

K.P., L.O.. O.O.. R.V.V.. N.S.F.. N C .•
Trouw, Parool. V.N.. Christofoor. de Geus, 
samen met Studentenverzet en O.V.. J.M" 
Waarheid en Sol. en Kunstenaarsverzet tezamen, 
M.C .. Spionnage en pilotengroep tezamen. School
verzet, Stichting Kareool. Vereniging Friesland.
L. H. en Sectie IX van Prins Bernhard. Als per
soon zal zitting nemen Verburg.

Er zal een dagelijks bestuur gevormd worden 
van 5 leden. Voor iedere organisatie moeten 2 
personen voorgedragen worden. waaruit de Stich
ting een keus zal doen. De L.O. stelde voor in 
overeenstemming met besluiten der T opvergadering 
als primus: H. Nelissen en als secundus: A. J. 
Theunissen. 

Met het oog op het grote ledenaantal der 
G.A.C. stelde het Bureau voor in overweging 
te nemen, de G.A.C. in commissies te laten 
vergaderen, terwijl de G.A.C. zelf dan eens in 
de 2 à 3 weken tezamen zou komen. 

Deze commissies zouden behandelen, de zuive
ring, de oorlog tegen Japan, de propaganda. de 
Stichting en het N.V.H. en andere sociale 
secties, 

Het Bureau verzoekt de vertegenwoordigers 
van Friesland. Gelderland en Brabant de Bureau
vergaderingen bij te wonen. 

Er zal een nieuw bestuur van de G.A.C. 
gekozen worden, terwijl tevens een nieuw statuut 
opgesteld zal worden. De Rege1 ing heeft van 
het M.G. de verantwoordelijkheid over het al of 
niet staken van den heer Louwes overgenomen, 

Besloten wordt het Militair Gezag te adviseren 
de netto opbrengst der bioscopen, die vroeger 
gedraaid hebben voor de bezetter te doen afdra
gen aan de Stichting 1940-1945, zulks in 
overeenstemming met het voorstel van Friesland. 

Er is een Centrale Advies Commissie ingesteld. 
welke hPt M G. van advies zal dienen over de 
P O.O. De provinciale vertegenwoordigers zullen 
aangetrokken worden. C. B. 

VAN 
onze collega's 

de goedkeuring van den lnspPcteur. Tijdens de 
bezetting is aan deze verordening niet de hand 
gehouden. Zij tast de vrijheid van onderwijs 
echter aan en dient derhalve te worden inge
trokken. 

Verandering van "Medisch Contact0 

in Artsenvereeniging. 

Tijdens de oorlog was 
illegale artsenorganisatie. 
wijze de strijd met het 
bonden. 

"Medisch Contact" de 
die op voortreffelijke 

Nazi-dom heeft aange-

Te Utrecht werd onlangs een Perste landelijke 
conforentie gehouden, waarin een volksgezond
heidsplan aan de orde werd gesteld. dat, gericht 
op krachtige bemoeiïng van ovPrheidswege, ver
sterking van de positie van het particulier initia
tief en terzijdestelling van oude strijdvragen, een 
doelmatige zorg voor de ge7.ondheid van ons 
volk zal moeten waarborgen. 
De opnieuw op te richten .. Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunde'' wordt 
voorlopig geleid door: 
J. A. J. Baarnhoorn (Heiloo). Prof. Dr. J G. G 
Borst (Asd.). Or. J J Bruthel de la Riviere 
(Deventer). J Cornelis (Utrecht). Prof. Dr. G. C.

Hering (Asd.). B Ch Ledeboer (Heemstede). 
Or. W. F. Noordhoek Hegt (den Haag). Or. J. 
Roorda (Haarleml. Dr. J. L. H. Specken (Eind
hoven), Or, H Wamsteker (Haarlem) en Or. F. 
Wibaut (Asd.) 
Hieraan zijn no� toegevoegd: Or C. T. van 
Valkenburg (Asd.). Dr. M. A. J Jausma (Warf
fum). Or. L. Wessel (Hilversum). Deze 3 zijn 
destijds om priocipiPele redenen uit het hoofd
bestuur der Maatschappij gegaan. 

%RIDA{TII 
ld. 

a. Daar de postverzending van couranten e. d. nog

NIEUWS 

UTRECHT. 
Enige tijd geleden heeft de LO.-afdeling Utrecht 

de voldoening gesmaakt, van vorstelijke zijde dank 
te ontvangen voor hun werk. Z.K.H. Prins Bernard 
bezocht n.l. het "klooster" te Utrecht en daarna 
de "kelder". 

Vanuit beide geheime vertrekken regelde 
,.Ruurd" met zijn helpers en helpsters de LO.- en 
C.I.D.-taak voor de provincie Utrecht.

Z.K.H. maakte kennis met telefonisten en koe
riersters, KP'ers en LO'ers, bezichtigde met veel 
interesse de geheime werkplaatsen van onze ille
gale werkers, nam de vervalsingen in ogenschouw 
en toonde zeer veel belangstelling voor de geheime 
telefooncentrale. 

"U hebt het Vaderland onschatbare diensten
bewezen" zei de Prins, waarna "Erna" opmerkte, 
dat het ondergrondse werk door de meeste men
sen zo weinig werd gewaardeerd. De Prins wees 
er op, dat het een gevolg is van de onbekendheid, 
die de mensen met het werk hadden. 

Onze Utrechtse afdeling vond met dit bezoek de 
kroon op hun werk. Op de foto zien we de Prins 
in gesprek met "Ruurd", de prov. leider van de
LO in Utrecht. 

wel enige tijd op zich zal laten wachten, dient HILVERSUM. 
de verzending via de koeriersweg perfect te wor- Op 18 Juni werd het huis der illegaliteit te Bilden geregeld. Daartoe hebben we nodig de adres- versum feestelijk geopend. ,,Huize illegaliteit", zosen van alle districtsleiders of districtskantoren. als de telefoonaankondiging luidt, was tot groteTevens het aantal benodigde exemplaren. In hilariteit van het publiek "versierd" met de NSBsommige provincies geschiedt de verzending via en hakenkruisvlaggen, alsmede met het NSBde provinciale leiding. Het is wellicht mogelijk embleem. Terwijl de oranjefanfare weerklonk ginnog enkele districten rechtstreeks vanuit Am- gen deze in vlammen op en werden zij vervangen sterdam te bedienen. Er gaat bijvoorbeeld een door de nationale driekleur. zending vanuit Amsterdam naar Groningen. Gezocht werd naar een bureau, waar alles, dat Tevens zouden op die route o.a. Amersfoort, betrekking heeft op de Hilversumse illegaliteit, Noord-Veluwe, Meppel, Assen enz. kunnen wor- kan worden verzorgd. Het bureau registratie en den bezorgd. Gaarne een omgaand bericht. documentatie verzorgt de belangen der onderdui-

b. Enkele districten hebben hun abonnementen kers en repatriërenden. Hier vindt ook plaats de 
reeds nu bij ons opgegeven. We adviseren alle documentatie van de geschiedenis der Hilversum-
abonné's vanuit het districtscentrum te bedie- se verzetsbeweging, alsook van de activiteit der 
nen en geen abonné's op te geven tot de post- individuele, buiten organisatieverband, gewerkt 
verbindingen normaal zijn. De abonnementen hebbende illegalen. 
die tot nu toe zijn binnengekomen zullen we De inrichting van het gebouw leent zich uitste
vanuit Amsterdam bedienen. Nieuwe worden kend voor het houden van vergaderingen, waarvan 
echter niet aangenomen. alle illegale richtingen gebruik kunnen maken. 

Schoolverzet. c. Medewerkers of belangstellenden, die moeilijk Voorts wordt er gevestigd een societeit.
of geen contact hebben met de districtsleiding, Er is een speciaal bureau, dat zich belast met 

Zoo heelt ook het schoolvnzet haa� taak be- kunnen hun abonnementsopgave bij ons doen het onderzoek en de behandeling van klachten. 
eindigd. Onder voorzitterschap van Mr. J. J. binnenkomen en worden door ons reeds nu be- Voor alle moeilijkheden wordt een oplossing ge-
Hangelbroek vond te Amsterdam een "ergadering diend. zocht. 

·1 h p h Ch I k d. Naast de medewerkers kunnen dus ook andere Ook de Stichting vergadert in dit gebouw. Alle p aats. waar o.m. et rotestantsc - riste ij 
h 1 1 d d O k d P f belangstellenden' Zoals Onderduikers en gast- groepen (13) hebben hierin een concentratiepunt se oo verzet gere eveer wer . o wer en ro . d Mr V. H Rutgers. H. Oienske en Or. R. J. Dam heren, KP'ers enz. zich als abonné opgeven. gevon en. 

. De meubileering van het gebouw ontmoet nog herdacht. Zij zijn gevallen in de zo krachtige en e. De abonnementsgelden gaan m per 1 Juli. enkele bureaucratische moeilijkheden, doch onge-succesvolle strijd voor de vrijheid. f. Het is onze uiteindelijke bedoeling, door middel
I 

twijfeld zullen ook deze spoedig zijn overwonnen.
Het toezien op de zuiverini?, voor zoover deze van ons blad, een totaaloverzicht te krijgen van
het Prot. Chr. Onderwijs raakt. kan als laatste alle zaken, de illegaliteit betreffende. Daartoe BUSSUM. 
taak beschouwd worden. Er zal bij de overheid zal ieder district een vertegenwoordiger aan In Bussum is, kort na de bevrijding, het voor

moeten wijzen, die alle zaken betreffende het malige kringhuis der NSB aan de Van Schwerin-op worden aangedrongen om deze zuivering in 1 b d d ·11 1· t h t mededelingenblad regelt. Deze vertegenwoordi- aan ezet oor e 1 ega 1tei en et heeft, me de eerste plaats aan de besturen over te laten. d k' h t t b t B ger zendt ons toe verslagen van gehouden ver- me ewer mg van e gemeen e es uur van us-zodanig dat de overhPid slechts een controlee- gaderingen, uitknipsels uit plaatselijke bladen, rende functie zal innemen. foto's en beschrijvingen van gevallen medewer-

handhaven van de Duitse verordening. waarbij adres van de districtsvertegenwoordiger op ons 
het overschrijven van leerlingen van de eene bureau. 
school naar de andere in handen is gelegd van g. Door overvloed van copie en papierschaarste is 

het niet mogelijk, alles direct te plaatsen. Niet 
plaatsing betekent dus geenszins een verhuizing 
naar de prullemand. 

RED. en ADM.

Bovendien zal er geprotesteerd worden tegen het kers enz. We verwachten ten spoedigste naam en 
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sum, haar nieuwe bestemming gevonden. 
Hier is gevestigd het dagelijks bestuur der 

commissie, die zich in de gemeenten Bussum en 
Naarden gevormd heeft, in nauwe samenwerking 
tusschen L.O., N.V.H. en H.A.R.K. 

Deze commissie beperkt haar taak niet tot het 
registreren van repatriërenden en opduikende 
onderduikers, helpt ze niet alleen met raad, doch 
staat ook metterdaad terzijde door het beschik
baarstellen en toewijzen van kleding, schoeisel en 
dekking. Op den zolder van de ruime villa zagen 
we tientallen keurige voor-oorlogse costuums 
hangen, lakens, dekens, schoenen, bijeengebracht 
door de kerken. Binnenkort zal in Bussum en 
Naarden een algemene inzameling gehouden wor
den en verwacht mag worden, dat de voorraad 
daardoor aanmerkelijk groter zal worden en 
daardoor de mogelijkheid om te helpen. 

Op de zolder is een aparte paskamer ingericht 
en het interieur der villa is overal even "af'', of 
men een kijkje neemt onder het dak, dan wel in 
de ontvangkamer of ruime vergaderzaal. De bu
reaux zijn keurig ingericht en we kunnen niet 
anders dan Naarden/Bussum complimenteren voor 
het uitmuntende werk, dat hier wordt verricht, 
doch tevens met het organisatorisch, tijdens de 
bezetting reeds gepleegde overleg, dat met zoo 
goede resultaten is bekroond. 

- De Bussumsche Algemeene Sportstichting
heeft het initiatief genomen, aan gerepatrieerden 
en ex-onderduikers de gelegenheid te verschaffen 
weer "fit" te worden. 

Onder deskundige leiding zullen groepen worden 
getraind door matige, aangepaste lichamelijke 
oefening. Voorwaar een goede geste!! 

ZAANDAM. 
Dinsdag 19 Juni startte Oom Frits met zijn rond

tocht door Nederland in Zaandam. Pater Bleys 
kon deze avond helaas niet meemaken. Voor hem 
viel in H. van Riessen. Het leek er in de aanvang 
zelfs nog op, dat deze laatste het alleen zou moe

�ie kan 

( __ in_l_ic_hl_ in_g_en __ ) 

veeöcka!.{en? 
Nr. 49 Hermann Kropff. In October '44 verplaatst 

van Concentratiekamp "Oranienburg" naar 
,,Neuengamme" bij Hamburg. 

Nr. 50 Eysink, Fredericus Berend, geb. 23-3-'23. Op 
2-6-'44 gearresteerd door S.D. Tot 4-8-'44 in
Huis van Bewaring te Groningen. Daarna 
op transport naar Amersfoort. 

Nr. 51 Mevr. Mr. Th. Ossendrijver-Korijn, ge
woond hebbende J. J. Viottastr. 36, Asd.-Z. 

Nr. 52 Hendrik Fram,en, geb. 13-10-'21. Gevangen
nummer: 69038, Kolpern bij Angau. 

Nr. 53 Mendelaar, Jurriaan Jan, geb. 8-6-'24. wo
nende: Weteringstr. 32, Asd.-C. of Oude 
Ermeloscheweg 11, gem. Ermelo. Koerier 
R.R.-afdeling Asd. ± 20 Dec. '41, opgepikt
bij Barneveld. Overgebracht naar Apel
doorn (Willem II! kaaerne). Half Januari
naar Amersfoort (Gev.nr. 10367), 2-2-'45 
naar Neuengamme bij Hamburg. Waar
schijnlijk later (Maart) naar Buchenwalde. 

Nr. 54 Wie heeft van 29 Jan. tot 9 Febr. 1945 ver
blijf gehouden op de Weteringschans, Cel 
B 48-550 en daar aangetroffen den heer 
G. C. Stapel?

Nr. 55 Mevrouw H. Th. Kuipers-Rietberg (Tante 
Riek). Op 6-9-'44 naar Vught (Frauenstraf
lager "Ravensbrück") gevoerd.

ten opknappen, daar Oom Frits door motorpech Nr. 56 Familie H. Fraussissen-Thijssen en M. 
bijna een uur te laat was. 

f 
Arens-Thijssen v/h wonende te Asd. 

Van R. sprak over de zuivering en bracht naar 
voren, dat de perspectieven van de zuivering zeer 
somber zijn, maar dat ondanks alles alle krachten 
ingezet moesten worden, om de strijd tegen de 
reactie tot het eind toe vol te zetten. Een mislukte 
zuivering zal een voedingsbron voor de revolutie 
zijn. 

Oom Frits behandelde de geschiedenis van de 
LO, opgesmukt met anecdotes, die nu eens de 
komische zijde, dan weer het ernstige en dikwijls 
zeer tragische aspect van ons verzet illustreerden. 
Met grote klem wees hij op de geestelijke signa
tuur van ons verzet. Het was het verzet tegen den 
geest van het Nationaal-Socialisme, geboren uit 
een Christelijke levensovertuiging. Dit verzet is niet 
beëindigd met de nederlaag van het Nat.-Soc. Er 
zijn nog meer fronten, waarop het Christendom 
strijd zal _moeten leveren in de toekomst. 

De ademloze stilte in de zaal bewees, hoe Frits 
op de hem eigen wijze het publiek in zijn greep 
had. Er werd veel en enthousiast gezongen en ten
slotte werd een collecte gehouden voor de "Stich
ting", waarvoor Frits voorstelde alleen papieren 
geld te offeren, daar zink te zwaar was om mede 
te nemen. 

Het geheel stond onder uitstekende leiding van 
den provincialen leider van Noord-Holland, den 
heer K. Kraay (Jan van Galen). Ongeveer 1000 
bezoekers vulden de kerk. Aan de aanvragen kon 
bij lange na niet voldaan worden. 

Momenl 

Streel met je hand door mijn haren, 
Spreek niet; maar Huister zacht .. , ... 

Reeds naderen drommen soldaten. 
door donkere dreiging der nacht. 

Stralcs moet ik je verlaten ..... . 
Houd hoopvol en moedig de wacht. 

Streel met je hand door mijn haren, 
Spreek niet; maar Huister zacht ..... . 

K 1756 HAN EVELEYNS 

Nr. 57 

Nr. 58 

A. Gelder, geb. 30 Aug. 1906. 14-9-'43 van
Westerbork naar Auchswitz. 
Elias (Herman) Rooselaar, geb. 31-10-1903. 
Hl-11-'43 in Asd. gearresteerd. Medio Jan. 
naar Westerbork. 2-3-'44 naar Duitschland. 
Moet voor transport naar Dsld. geholpen 
zijn door Groningsche dame, welke werk
zaam was te Westerbork. 

Nr. 59 Jan Wildschut. Gearr. bij distr. overval te 
Haarlem. Gebracht naar Weteringschans 
te Asd. Na overval op Weteringschans ver
voerd naar Vught. 

Nr. 60 Paulus van Weeren, geb. 15-2-'23. 17 Aug. 
'44 gepakt te Wons (Fr.). Overgebracht 
naar Leeuwarden. 29 Aug. '44 waarschijn- j 
lijk naar Amersfoort. 

Nr. 61 Kik ten Boom, wonende Hilversum, Suri
namelaan 15, geb. 27-5-'20. Laatste gezien 
10-4-'45 op de "Klinkert", Buitenpost van
Oranienburg.

Nr. 62 Elst, Josephus Leopoldus, geb. 9-6-1897. 
Juni 1944 via Rotterdam en Amersfoort 
naar Duitschland gevoerd. Voormalig adres 
was: Lindenlaan 5, Sassenheim. 

Nr. 63 Anthonius Gerardus van de Wel, geb. 
16-4-1896. Adres: Van Lenneplaan 17, Hil
versum. In Oct. '42 gepakt. 22 Sept. '44 uit
Vught weggevoerd.

Nr. 64 Marinus van Dijk, geb. 26 Mrt. . .. . , wo
nende Meerstr. 5, H.'sum. In Rotterdam 
gepakt bij 't drukken van "Trouw". Laat
ste verblijfplaats Oranienburg. 

Nr. 65 Nicolaas Rudolf de Leeuw, geb. 21-1-'05, 
wonende Kievietslaan 3, Eindhoven. In 
Brussel gepakt op weg naar Engeland. 
5-10-'43 naar Duitschland na proces voor
het Landesgericht in Utrecht 7-5-'45. Laat
ste verblijfplaats: Melk in Oostenrijk.

Nr. 66 Wajsbau, Benno, geb. 6-8-'36. Tot November 
1943 verzorgd door Mevr. Hopsztajn, Cha
na, geb. 1-6-'05, wonende 's-Gravenhage, 
Thorbeckelaan 365. In November 1943 naar 
Friesland vertrokken. Kind schrijft zijn 
naam "Weissbian".

Nr. 67 J. J. van Kesteren, geb. 29-6-'14, wonende 
te Rijswijk (Z.-H.). In concentratiekamp 
Standborstel bij Hamburg getypt bericht 
met eigen handt. van hem ontvangen. Nu 
spoorloos. 

Nr. 68 Mozes Samson Frank (v/d Berg), geb. 
20-7-'87. Tot Nov. als zenuwpatiënt in
Noodziekenhuis te Velp. Na ontruiming per 

particuliere auto vertrokken en sindsdien 
spoorloos. 

Nr. 69 Wie kent of heeft gekend André René de 
Normandie 's Jacob in het concentratie
kamp Enger haf en bij Aurich? 

Nr. 70 Willem Hanegraaf, geb. 20-9-'21, wonende 
te Den Haag, P. v. Troostwijkstr. 255; ge
arresteerd 12 October 1944 en naar Sche
veningen gebracht. 

Nr. 71 Jan Gottlieb, geb. 13 Januari 1916, over
gebracht naar Scheveningen op 12 Octo
ber 1944. 

Nr. 72 Hendrik Vennik, geb. 24-9-'93, op 5 Sept. 
vervoerd uit Vught naar Duitsland. 

Berichten met spoed aan het c. B. 

Veranlwoording gillen 
Voor Oorlogsslachtoffers van L.· 0. Steenwijk 
f 573.-. Via G. C.-B. T.-G. 10 f 25.00 5.50 

ter verdeling. 
Afd. Fin. 

ADVERTENTIES 

-- f, F 

De Heere heeft ons diep hedroefd 
door mijn lieve man en onze lieve vader 

LEENDERT EDELMAN 

van ons te nemen. in den ouderdom 
van 39 jaar. 

Na een smartelijke scheiding van bijna 
een jaar, moesten wij thans van een 
der weinige vrienden. die ontkwam. 
vernemen dat hij op 4 Mei l.i. in het 
kamp Ludwigslust, tengevolge van uit 
putting en ziekte is overleden. 

Wij zijn wel diep hedroefd. maar ver 
trouwen op den Heere. die hem naar 
Zijn belofte tot Zich zal genomen 
hebben in Heerlijkheid. 

A. G. EDELMAN-KARSSEN 
Wim, Arie. Hans, Kees en Leen 
DINY KARSSEN 
CHIEL EDELMAN (Dolf) 

ZEIST. 18 Juni 1945 

• 
.
, 

Slotlaan 79 

Op 4 September 1944 nam God van 
ons weg. door de hand Vdn den vijand, 
onzen geliefden Man en Vader 

IZAK VAN DER HORST 

(Sjaak - Louis) 

in de leeftijd van 35 jaren. 
In de strijd voor zijn aardse Vaderland 
is hij overgegaan naar het Hemels 
Vaderland. 

W. F. v. d. HORST-VEL TMAN 
RISJE 
FRIDA 
IREENTJE 
SJAAK 

KAMPEN. 25 Juni 1945 
Emmastraat 2 

.... ........ 1 ................ .. 

In de ondergrondse strijd voor zijn 
Vaderland is op 4 September 1944 
gevallen onze onvergetelijke Schoonzoon 
en Zwager 

IZAK VAN DER HORST 

in de leeftijd van 35 jarP.n. 

Zijn heengaan was een gaan naar een 
beter Vaderland. 

Fam. 1-1. VEL TMAN 

KAMPEN. 25 Juni 1945 

... .............. 1 ........... 

Geboren: 

JACQUELINE LUCIENNE 

Dochter van 

JAN ROBERT en 
WILLY ROBERT - VAN DEN BERG 

(Koerier - koerierster C.B.- L.O
.
) 

Diezerstraat 97, Zwolle 
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WE GAAN DOOR '• 
vervoegde met de vraag waar zij haar geld kon krijgen, 
nu haar man op de Levantkade zat. Daar zou Volks
herstel toch nu voor zorgen, beweerde ze, en ze meende 
het ook nog. ,,En dan moet je zo'n dame ook nog vrien
delijk te woord staan", mopperde mijn illegale vriend. We lezen vandaag in de kranten en het is verduidelijkt 

door foto's, wat er met onze mensen in Duitsland is 
gebeurd. 

Men probeert het te beschrijven, maar het is niet te 
beschrijven. We wisten wel, dat het erg was, maar dat 
het zo erg was hadden we toch nooit kunnen denken. 
De Na'zi's hebben onze mensen niet gedood, ook niet 
vermoord, maar ze hebben hun sadisme botgevierd aan 
deze mensen. Dat is nog veel erger ...... 
En nu 'kan men al deze dingen gaan schrijven op rekening 
van de Duitse mentaliteit en zichzelf dan ver verheven 
achten boven deze mentaliteit.· Maar dat is niet waar. 
De N.S.B.-ers hier en de Nazi-Duitsers daar zijn geen 
mensen van een bijzonder slecht "ras". Hier ziet men de 
wetten van het revolutionaire beginsel. De vreselijke 
vruchten en we huiveren. 

Men haat de Duitser, men haat de N.S.B.-er, men 
haat de zwarte handelaar, de collaborateur, maar mor
gen, als het uitkomt, haat men niet meer en gaat weer 
over tot de orde van de dag. 

Door haat tegen personen heeft .men nog nooit iets 
blijvends bereikt. De L.O. in 't bijzonder en de illega
iiteit in 't aliemeen is niet opgekomen uit haat tegen 
de Duitsers en N.S.B.-ers, neen maar uit haat tegen het 
Nationaal-Socialisme, uit haat tegen het revolutionaire 
beginsel. 

Kort verslag van de vergaderingen 

van de Sociale en Zuiveringssecties 

der G.A.C. gehouden op 4 Juli 1945 

Aangezien de G.A.C. een veel te groot lichaam is 
geworden, om snel te kunnen besluiten, is besloten de te 
behandelen onderwerpen in diverse secties af te werken. 
De betr. secties zijn de volgende: 

een voor sociale-, een voor zuiverings- en een voor 
Indische aangelegenheden. 

Wat niet onder een van deze drie secties resorteert 
zal worden afgedaan door het Bureau der G.A.C. D� 
grote vergadering zal slechts om de 3 à 4 weken bijeen
komen, tenzij belangrijke principiële agendapunten te 
behandelen zijn. 

Zowel de sociale als de zuiveringssectie hècft op 
4 Juli 1945 vergaderd. In de Sociale Sectie is medege
deeld, dat de door de G.A.C. ingestelde commissie, die 
is aangewezen om met de departementen te gaan spreken 
over de afbakening van het werkterrein tussen C.B.V.O., 
N.V.H., Stichting en HARK nog niet in audiëntie is 
ontvangen. (Waarschijnlijk zal dit plaats hebben op
Maandag 9 Juli). 

Uitvoerig wordt gesproken over de rechtspositie van 
de statenloze slachtoffers van het fascisme, zulks naar 
aanleiding van het binnenkomen van het Manifest van 
het Verbond, dat zich hiermede bezighoudt. 
Vele statenlozen zijn thans ondergebracht in kampen; 
besloten wordt een onderzoek in te stellen in deze kam
pen en zo nodig den Minister van Justitie deze aange
legenheid voor te leggen en onze wensen kenbaar te 
maken. 

In de Sectie Zuivering is o.m. medegedeeld, dat door 
de Regering aan de leiding van de Spoorwegen is toege
staan de zuivering van het bedrijf in eigen handen te 
nemen. De sectie maakt hiertegen ernstig bezwaar en 
zal hierover aan de Regering schrijven. Bij de nieuwe 
regeling der zuivering speciaal wat betreft de burge
meesters zijn aan de Commissarissen der Koningin grote 
bevoegdheden toegekend. Door het feit, dat de Commis
sarissen zelf dringend gezuiverd moeten worden, komt 
er van de zuivering in de betr. provincie niet bij1,ter 
veel terecht. 

Aan de Regering zal worden medegedeeld, dat de 
Commissarissen der Koningin naar mening der G.A.C. 
aan de hoogste eisen, speciaal wat betreft de betrouw
baarheid, zullen moeten voldoen. 

Veel mensen kunnen niet haten, omdat ze niet lief

hebben. Wij haten met een bittere haat omdat wij het 
recht, de vrijheid, de Wet Gods liefhebben. Omdat wij 
God liefhebben en om Gods wil onze kinderen, ons 
volk. Wij haten omdat wij liefhebben en daarom was 
onze haat zo intens en de actie uit die Liefde en haat 
voorgekomen zo geweldig onverbrekelijk. 

Wij gaan door. We mogen niet naar huis gaan. Ons 
werk is nog niet afgelopen. Wij willen aan alle Neder
landers zeggen, waarom onze jongens en meisjes zich bij 
honderden hebben opgeofferd. Hun bloed roept tot actie 
van Liefde en haat. Wij hebben lief de geestelijke goe
deren, die God ons meer dan enig land gegeven heeft. 
Wij haten elk revolutionnair gedoe met een bittere haat. 
Wij willen, dat er recht geschiedt. De oorlogsmisdadigers 
in de ruimste zin, moeten gevonnist worden, naar het 
strengste recht. \Vij eisen dat, omdat wij om Gods wil 
het recht liefhebben en het onrecht haten. 

Jongens en meisjes, werk door in sterke liefde en haat. 
Haat alle revolutiennaire actie, heb lief en stimuleer met 
een sterke opbruisende liefde, die idiele goederen, waar
voor honderden jongens en meisjes het leven gaven. 

FRITS DE ZWERVER. 

Er zal tevens bij Regering op worden aangedrongen, 
dat bij de toekomstige herbenoemingen zal worden gelet 
op de capaciteiten van de eventueel te herbenoemen 
burgemeesters, zodat zij kunnen worden vervangen door 
anderen, wanneer zij niet de c;ipaciteiten bezitten voor 
de betreffende functie, ook al is er op hun betrouwbaar
heid niets aan te merken. C. B. 

* 

Wat wil 

O�s illegale werk met al zijn risico's en zorgen, met 
al z11n spanningen en tegenslagen, maar toch ook met 
zijn vele rijke ervaringen en met zijn geheel eioen be
koring is voorbij. Maar wat niet voorbij is, dat is de 
e_I_lende, die ons 11legale werk in bezettingstijd noodzake
l1ik maakte, dat is het leed, dat door den vijand over 
tienduizenden van onze medeburgers en medestrijders is 
gebracht. Veel van dit leed is onherstelbaar. \Vaar vuur
peloton en concentratiekamp onze rijen dumlcn staan 
wij machtelooos; wij kunnen alleen de materiele 'zorgen 
van de nabestaanden misschien verlichten maar God 
alleen kan· hier berusting en vertroosting s�henken. Ge
lukkig blijft er, buiten het werk van de "Stichting", nog 
een rijk en ruim arbeidsveld voor ons over. Mag ik 
daarover eens een paar dingen zeggen? 

Dan wil ik het niet hebben over het. N.V.H. in zijn 
geheel, maar over "Volksherstel Amsterdam", enerzijds 
omdat deze stichting in het groot geheel van N.V.H. een 
veelszins aparte plaati; inneemt, anderzijds om de zeer 
nuchtere reden, dat alleen de inrichting en opzet van 
,,Volksherstel Amsterdamà mij wat meer van nabij be
kend is. Meermalen is als slagzin deze leuze geponeerd: 
"Volksherstel geeft hulp aan allen, Volksherstel vraagt 
hulp van allen!" Als reclamezin misschien niet onaardig 
gevonden, maar daarom nog niet juist! Althans niet wat 
het eerste gedeelte betreft. Laten wij dat er bij onszelf 
en onze medewerkers, maar ook bij onze medeburgers 
maar goed inhameren: Volksherstel geeft geen hulp aan 
allen! 

Nog zie ik het van verontwaardiging trillende gezicht· 
van een van onze medewerkers, die me onlangs vertelde, 
hoe de vrouw van een N.S.B.-er zich bij zijn tafeltje 

Wanneer wij "Volksherstel" zien als een sluitsteen van 
ons illegale werk, komen wij op een juister spoor. Het 
lenigen van de nood der oorlogsslachtoffers, ziedaar in 
grote trekken wat wij beogen. Maar daar moet dadelijk 
een aanvulling bij. De uit Duitsland gerepatrieerde ar
beider, die daar jaren lang goed gewerkt en goed gegeten 
heeft, mag nooit op gelijke voet worden behandeld met 
den uit de hel van Dachau of Buchenwalde ontsnapten 
politieken gevangenen. Het was zeer te betreuren maar 
niet altijd te voorkomen, dat in de eerste roezige �eken, 
toen allerwege nog gezocht werd naar de juiste vom1en 
en de juiste wegen, niet altijd de nodige selectie kon 
worden toegepast. Wij stellen er echter een eer in hier 
openlijk te formulieren, niet alleen als een theoretische 
leuze, maar ook als een richtsnoer voor de practijk: 
'Volksberstel geeft voorrang aan politieke gevangenc11. 

Prachtig, zegt zijn geduldige lezer, maar aan een voor' 
rangskaartje tot het luchtledige hebben we weinig. Wat 
is nu de daadwerkelijke hulp, die op 't ogenblik door 
Volksherstel kan worden geboden? Dan raakt U aan het 
hart van de kwestie en harten zijn altijd tere punten, 
maar hier wel in het bijzonder. Mag ik er eerst even 
aan herinneren, dat het gehele apparaat moest worden 
opgebouwd in illegale tijd, door illegale mensen, die al 
overbelast waren, met illegale middelen en een bijna 
volslagen gebrek aan communicatie. Erger nog was het 
feit, dat we moesten gaan draaien na vijf jaar bezetting 
(lees: plûndering). Geen kleding, geen schoeisel, geen 
huizen, geen baby-uitrustingen, geen fietsbanden, geen 
auto's, geen ...... vult U het tljstje zelf maar verdr,r aan. 
Beseft U iets van de bijna onoverkomelijke moeilijk�� waarmee "Volksherstel" iedere dag te worstelen :..,..-: � _ � 

Vergeet U ook niet, dat van de lierst dag af, dus nog?
vóór de medewerkers voldoende op hun taak waren inge
schoten, het publiek de gelegenheid heeft gehad zich op 
onze bureaux te vervoegen voor hulp en advies. En het 
heeft de weg weten te vinden ook, in de week van 
11-16 Juni vervoegden zich alleen aan onze bijkantoren
bijna 9000 bezoekers. 

Na de moeilijkheden de mogelijkheden. Wat heeft 
,,Volksherstel" in de 6 weken van zijn openlijke werk
zaamheid nu zoal kunnen doen? Ik doe even een greep. 
Ruim 13.000 aanvragen voor kleding werden in behande
ling genomen en daarop volgden reeds, in samenwerking 
met de distributie, 1500 toewijzingen; de eerste kleding
winkels zijn in de loop van deze week reeds bevoorraad 
(even een !lpmerking tussen twee haakjes) ook volkomev 
,,legale" personen, kunnen in noodgevallen, alleen wan
neer hun letter aan de beurt is, aan de bijkantoren een 
aanvrage voor kleding indienen. Ik ga verder. Meer dan 
1000 repatrierenden zijn door onze bemiddeling aan ge
meubileerde kamers geholpen, in 3 550 gevallen is bemid
deling verleend tot het verkrijgen van een eigen woning. 
Aan financiele hulp is in deze luttele weken reeds 
f 22.000.- uitgekeerd Aan enkele honderden Joodse 
stadgenoten, die bij hun aankomst geen woning meer ble
ken te bezitten, is tijdêlijk onderdak verleend in verschil
lende noodziekenhuizen Ons informatiebureau naar ver
miste personen heeft reeds velen kunnen helpen aan ge
gevens omtrent het verblijf van hun familieleden. In enkele 
gevallen is huishoudelijke hulp verstrekt aan gezinneP «m 
oorlogsslachtoffers. Voor verzetslieden, die door de Duitse 
��uien zo werden gemarteld, dat ze geestelijk of lichame
ll]k gebroken zijn, is de gelegenheid geopend herstel te 
vinden in een gezonde omgeving, ver buiten het stads
rumoer. 

Ik staak mijn opsomming. Mijn bedoeling was niet met 
een ze,�ere voldaanheid U te gaan aantonen dat "Volks
herstel toch al zo veel gedaan heeft. Alle medewerkers 
van "Volksherstel" worstelen dagelijks met hun oninacht

1 

zij houden het zichzelf en elkaar voortdurend voor dat 
zij eigenlijk nog maar zo bitter weinig k111111c11 doe�. Zij 
vragen U, hun illegale vrienden van vroeger en nu, alleen 
begrip voor de moeilijkheden, alsmede daadwerkelijke en 
morele steun. Bijna alle medewerkers van "Volksherstel" 
zijn uit de rijen der illegaliteit gerecruteerd. Maar omge
keerd zijn niet alle illegale werkers nog op de hoogte van 
het werk en het doel van "Volksherstel. Vooral tot de 
laatste categorie heb ik mij in dit artikeltje willen richten. 
Voorlopig bepalen wij ons alleen nog tot de vele stoffelijke 
noden, die gelenigd moeten worden, aan de wlturelè ver
heffing van ons volk door ontwikkeling en ontspanning 
kan eerst ernstig worden gewerkt, wanneer in de ergste 
materiele behoeften is voorzien. 

Maar voor die meer ideële zijde van ons werk zullen wij 
elkaar nog erg nodig hebben. Daarvoor de medewerking 
en het begrip van de gehele iilegalitcit in te roepen was 
mede het doel van dit stukje. ]. A. v. B. 
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Het gaat niet goed, maar wel verkeerd m ons kleine, 
vrije land. 

Nauwelijks is de driekleur weer in top, pas hebben 
de kapers het onderspit gedolven, of het schip van staat 
is in een stom1 verzeild geraakt, die ons met schrik ver
vult. 

Dreun de droomers wakker, die in het voorond�r nog 
liggen te slapen, alsof er geen wolkje aan de lucht is. 
Dreun ze wakker en roep ze toe, dat het schip mPt man en 
muis staat te vergaan. De nood is groot. 

Want wis en waarachtig, we gaan naar den kelder. 
Tenzij Jona over boord gaat. 
De zuivering kan men onderscheiden in twee phasen, 

de z.g. eerste en tweede phase. De eerste phase is die, 
waarin uitsluitend het militair gezag zuiveringsmaatregelen 
neemt, aangezien de burgeroverheid nog niet in staat is de 
zuivering ter hand te nemen. 

De z.g. tweede phase treedt in, wanneer de tot zuiveren 
bevoegde burger-autoriteiten in bevrijd gebied in de ge
legenheid zijn, zelfstandig tot het nemen van zuiverings
maatregelen over te gaan. 

In den allereersten overgangstijd zuivert uitsluitend het 
militair gezag, zij het in overleg met de betrouwbare bur
ger-autoriteiten, zulks om misverstanden en gezagsver
warring te voorkomen (toe!. op. zuiv. bes!. pag. 2). 

En misverstanden en gezagsverwarring zijn thans 
schering en inslag. 

Ook bij de illegaliteit leidde de bezinning over haar 
plichten en bevoegdheden na den oorlog meestal tot con
clusie, dat zij als zoodanig zoo spoedig mogelijk moest 
worden geliquideerd. Onjuist is het derhalve de illegaliteit 
een soort revolutiestempel op te drukken. Van een illegaal 
front, dat de politieke partijen zou doorbreken, zooals men 
in sommige kringen hoopte, wilde men in illegalen kring 
in doorsnee niet weten. Men wenschte in dit opzicht geen 
herhaling van wat zich in het buitenland had afgespeeld 
en wilde alles vermijden wat zou kunnen leiden tot een 
tegenstelling van legaliteit tegenover illegaliteit. Men was 
bang voor illegale bonzen en achtte het van allergrootste 
belang, dat - de illegaliteit zich niet door wild-west 
gedragingen buiten het gewone leven zou plaatsen, door 
als een gesloten front op te treden, maar dat de illegale 
werkers, individueel in de teruggekeerde nonnale ver
houdingen ingeschakeld, nu niet meer hun leven, maar toch 
hun beste krachten zouden inzetten tot herstel van het, 
niet in het minst door hun daadwerkelijk verzet, vrij
gevochten vaderland. En met name in Protestantsch 
christelijken kring, waar men de zaken gewend is niet 
allereerst van den practischen kant te bekijken, maar 
vooreerst principieel wiftundeeren en belichten, waar men 
van nature reeds eenigszins gereserveerd staat tegenover 
alles, wat van den normalen gang van zaken afwijkt, af
keerig als men is, van alles wat naar revolutie riekt, waar 
men bovendien, wat de praktijk betreft, plannen tot een 

r-:'..,._.i._ der politieke partijgroepeering koesterde, vooral in 
:� kring had deze zienswijze diepen worstel. 
Het is niet de eerste maal sedert het begin van den 

oorlog, dat de zaken geheel anders liepen, dan wij hadden 
verwacht. Zoo ook hier. Want thans blijkt het gevaar van 

• een geheel anderen kant te komen en de waarschuwing
voor een illigaal front is een slag in de I ucht gebleken.

Er zijn in dezen oorlog mannen gevallen, wier namen 
niet spoedig vergeten zullen worden. Met die namen 
blijft het verzet tegen den overweldiger verbonden. 

Zal de herinnering aan deze mannen geen holle phrase 
worden, dan zal bekend moeten blijven, wat zij gedaan 
hebben en waarom zij vielen. 

Daarom voldoe ik gaarne aan het verzoek van de 
Redactie om iets te vertellen van Dienske's werk. 

Dat dateert van den gruwelijken duitschen bomaanval 
op Rotterdam. 

Als officier in het Nederlandsche leger heeft hij zich 
bij de Maasstad onderscheiden doo zijn moedig optreden 
in de hachelijke dagen van 1940. Toen hij na de capitu
latie thuiskwam, legde hij zijn officierskleeren af, maar 
begon onmiddellijk met een moeizaam, gevaarlijk pioniers
werk als soldaat aan het verzetsfront. 

'�Vie met de illegaliteit kennis maakte in de latere jaren 
van den oorlog, toen zij een geduchte en geraffineerde 
machine werd, een wapen, waarvoor menige SD'er vrees
de, kent nog in de verte niet de eerste schreden van het 
verzetswerk, zooals het in 1940 van ons geëischt werd. 

Dienske heeft die eerste schreden gemaakt. 
Door onvermoeid reizen en trekken, door eindelooze, 

dikwijls nachtelijke besprekingen, heeft hij een staf van 
menschen om zich heen vergaderd, die als toegewijde, 
trouwe werkers voor de nationale zaak zich gegeven 
hebben. 

Een zeer belangrijke plaats heeft hij ingenomen bij het 
schoolverzet. Onvermoeid heeft hij de besturen wakker 
geroepen om eendrachtig zich te verweren tegen de uit
sluiting van de joodsche kinderen, tegen het benoemings
voorschrift. 

Maar het schoolverzet was bij lange na niet zijn eenige 
bezigheid. Wat heeft de verzorging van de onderduikers 
aan hem te danken? 

Onvermoeibaar in het vinde111 van bronnen, die rijkelijk 
geld opleverden; onvermoeibaar in het vinden van plaat
sen voor duikers; onvermoeibaar in het verkassen van de 
�ene plaats naar de andere. 

En ondertusschen werden tal van piloten, op alle mo-
1elijke plaatsen in ons land neergekomen, door hem be
steld en doorgezonden; tienduizenden bonkaarten gingen 
,an het begin va11 elke periode door zijn handen en in de 
illegale pen; sprak ltij een organisatorisch woordje mee. 

Allereerst is er het gevaar, dat men zich in de juist 
genoemde kringen in het nu eenmaal vastgestelde "Prin
cipe" heeft vastgebeten, zooals men zich eertijds vastbeet 
in het principe van het particulier initiatief en dit zoo 
lang uitwerkte tot een werklooze geen sneeuw meer mocht 
ruimen. En tastbaar is thans het gevaar van een front, 
waar wij in dagen van strijd nooit iets van bespeurden, 
maar welks vertegenwoordigers plotseling nu van alle kan
ten opdoemen ter verijcielir:g van degene, waarvoor zoo
velen oeleden hebben en gestorven zijn: Niet slechts een 
vrij, n�aar ook een zuiver Nederland. Bedenkelijk, ze.lfsbeangstigend is het, hoe men zich in vooraanstaande krm
gen laatdunkend over zuiveringscommissies durft uit tè 
laten, die toch eiken toets der kritiek kunnen doorstaan 
en daartegenover zich niet schroomt in bescherming te 
nemen menschen, die, op verantwoordelijke posten gezeten, 
o ja, natuurlijk met honderd goede bedoelingen, laten we
het maar ronduit zeggen, ons hebben verkocht en ve,
raden.

Kransen leggen is prachtig, maar het is symbool. Doo
den eeren is wat anders en wanneer het bij kransen leggen 
blijft, dan doet men beter de bloemetjes maar thuis te 
laten, want dan wordt dit heele holle bedrijf een schrik
wekkende schande. Dan zijn niet wij, als illegaliteit, 
kinderen der revolutie, maar zij, die, al zien ze er nog 
zoo deftig uit, uit hun schuilhoeken gekropen, doen alsof 
Nederland deze vijf jaren van dood en ellende geslapen 
heeft en haar met bloed en tranen geschreven geschiede
nis voor kennisgeving op hun bureau ministre kan wor
den neergelegd om dan over te gaan tot de orde van den 
dag. Dan zijn niet wij de revolutionairen, laten wij dit 
goed vaststellen, maar zij,. die, hoewel misschien aan
spraak makende op de traditie, in strijd handelen met de 
beste tradities van ons volk in vroeger eeuwen. En stuk
gebroken moet hier worden de gedachte als zou een 
doortastende zuivering in strijd zijn met de christelijke 
naastenliefde. Ongetwijfeld moet erkend worden, dat onze 
voorouders in de 16e eeuw de verhouding van het heilige 
land tot het aardsche vaderland niet altijd juist voor 
oogen heeft gestaan en daardoor verkeerde conclusies 
trokken. Kerk en staat zijn nu eenmaal van geheel ver
schillenden oorsprong en aard. Maar we kunnen toch 
wel zeggen, zonder in historisme te vervallen, dat God 
ons door de tijden heen, onder zijn bestuur, in een be
paalde aardsche samenleving heeft te zaam verbonden 
en door ons het leven te schenken en in het leven te laten, 
een dure roeping ten opzichte van die samenleving heeft 
geschonken, ook de roeping om het aardsche vaderland,· 
dat niet heilig is, maar dat we wel als een der kost
baarste geschenken uit zijn hand ontvingen, met hand en 
tand te verdedigen tegen allen, die het willen belagen, 
hetzij van buitenaf, hetzij, wat misschien nog veel ge
vaarlijker is, van binnenuit. 

We moeten in het bestuur naar de nonnale verhou
dingen terug. Het is voor ons land een eerste voorwaarde 
om tot rust te komen. Maar voor alles zal er schoon 
schip moeten worden gemaakt. Onbegrijpelijk is het, dat 
men thans de zuivering gaat centraliseeren, zooals b.v. 
bij het departement van financiën, en gaat leggen in 
handen van het dienstvak zelf, zonder cenige garantie 
van onafhankelijkheid der zuiveringscommissies. In de 

Het is bij het overzien 
van al dit werk haast on
begrijpelijk, hoe hij zoo 
lang dit werk heeft kun
nen volhouden. 

Dat kon in dien tijd 
allereerst, omdat het 
aantal medewerkers veel 
kleiner was. Wie aan de 
illegaliteit toen mee
werkte, zat min of meer 
in alle onderdeelen. 

Den last van die eerste 
periode heeft Dienske 
blijmoedig gedragen. 
Met een ongebroken 
opgewektheid, altijd de
zelfde. Dienske met zijn 
twee tasschen. Wat heb

ben die tasschen ons vaak bezorgd -gemaakt. Daar zat 
letterlijk van alles in. En hij was niet te bewegen om ze 
thuis te laten. Nog den dag, dat hij door listige opzet 
gegrepen werd, vroeg ik hem 's morgens: Heb je die 
vandaag allebei noodig? Laat er toch één hier staan. 
Maar neen, voor de verschillende besprekingen had hij 
alles noodig. Ze gingen mee. Zoodoende was Dienske een 
uitermate kwetsbare figuur gewordeR. 

Dat wist hij. 
En hij heeft in den lateren tijd, toen de Nazi-terreur 

al feller den kop opstak, de noodzakelijkheid van andere 
wegen ook toegegeven. Anderen hebben het in die rich
ting geleid. Hij bleef aan den kop persoonlijk leiden. Met 
inzet van alle krachten. 

Ook toen hij gezocht werd; toen zijn naam in de dos
siers van de SD voorkwam. Was het eerst de naam: 
Henk, die allerleJ deuren opende; in de volgende periode 
was de naam: de Ridder de sleutel, die wonderwel hielp. 

Was Dienske dan zoo'n vuurvreter? Had hij iets van 
een dollen draver, die tot eiken prijs vechten wilde? 

. pers heeft men kunnen lezen hoe tot nu toe b.v. alle in 
Noordholland ingestelde zuiveringscommissies werden 
samengesteld in meerderheid uit personen, die niet be
hooren tot het te zuiveren dienstvak zelf. Zoo behoort 
het ook, wil men de deur niet wagenwijd voor corruptie 
open zetten en het vertrouwen van het groote publiek 
niet ten eenenmale verliezen. Ook al hebbeR we deze vijf 
jaren veel meegemaakt, we zijn menschen gebleven, en 
daarom vatbaar voor allerlei invloeden. Hier schort iets 
aan de noodige zelfkennis, zoo niet erger. 

De namen der leden voor de zuiveringscommissie voor 
de rechterlijke macht voor Noordholland en Utrecht b.v. 
zijn bijna zonder uitzondering voorgedragen door de 
il!eoaliteit en in elk geval door haar goedgekeurd. Wat 
zou
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men er van zeggen, wanneer de rechterlijke macht 
zelf een zuiveringscommissie ging samen stellen en dan 
nog wel bestaande uitsluitend of in meerderheid uit eigen 
kring? Zelfs de weldenkende leden van de rechterlijke 
macht zelf zouden dezen gang van zaken niet kunnen 
goedkeuren, omdat het vertrouwen van het Nederlandsche 
volk hiem1ede in hooge mate zou worden geschaad. En 
gaat men dan daarbij alles nog uit Den Haag regelen, 
dan heeft men hier een getimmerte, dat door en door 
"ondemocratisch" is en in de toekomst noodlottig zal 
blijken. 

De zuivering behoort principieel tot den overgangstijd 
en niet tot de normale sfeer. Daarom moeten de burger
lijke autoriteiten en de insiders der te zuiveren dienst
vakken, gebonden als zij zijn aan allerlei bestaande ver
houdingen, voor het geven van een doorslaggevende stem 
bij het uitspreken van een zuiveringsoordeel, ten eene
male ongeschikt worden geacht. 

Phase een ·is niet meer te redden. Maar wel zullen 
wij vast moeten houden aan: 

1 e. Decentralisatie in de zuivering, waar mogelijk. Nim
mer overdracht van bevoegdheden aan een meer
centrale commissie, maar wel omgekeerd;

2e. De meerderheid der zuiveringscommissi� moet be
staan uit buitenstaanders van het te zuiveren dienst
vak. De minderheid uit insiders voor allerlei tech
nische gegevens. De eersten worden aangewezen
door de illegaliteit, de laatsten door het te zuiveren
dienstvak.

3e. De commissie moet de goedkeuring hebben van de
gebundelde 11legaliteit;

4e. de autoriteiten, die Je staking, schorsing of het
omslag hebben uit te spreken, mogen van het advies
van de zuiveringscommissie niet afwijken, dan bii
een met redener1 omkleed besluit.

We gaan thans met een vaart den berg af.
Ons schip van staat verkeert in nood.
Snelheid, onverzettelijkheid en vastberadenheid zullen

in de plaats moeten komen voor alle halfslachtigheid en 
lamlendigheid.

Jona moet over boord.
Maar een Jona zonder roeping, 

bidden, dat hij nooit meer op het 
in de diepste zeeën wordt gesmoord. 

van wien we God
drooge komt, maar

H. JONG.
(Jan Peters).

goed, dat er op hem geloerd was. Ontkennen baatte niet. 
Hij heeft het ook niet :;edaan. Hij presenteerde zich ...... 
als officier. Dat is hij al de jaren van het verzet gebleven: 
Officier Dienske ! Als officier is hij getrokken van de 
Weteringschans naar Vucht en vandaar in September '44 
naar Oranienburg. Eén van mijn familieleden heeft hem 
daar vaak ontmoet, als de gevangenen bij duizenden op 
appèl stonden, eiken dag urenlang. 's Morgens, 's midctags 
telkens drie uur. Maar Dienske was nooit uit zijn humeur, 
nooit verslagen. Hij vocht door. 

Op de koude appèlplaatsen stonden zij met de ruggen 
tegen elkaar, langzaam tegen elkaar aanwiegend om sa
men warm te blijven. En Dienske zong psalmen, met allen 
die zingen konden. Met de Roomsch-Katholieken, die hun 
gebeden overluid opzegden. Nog voerde hij den troep 
aan, moedig in verzet. Totdat zijn kracht gesloopt werd 
en hij in een der kampen door ziekte, uitputting of wat 
ook, overleed. Van de laatste maanden ontbreken de be
richten. Dienske is niet teruggekeerd. God heeft dezen 
man, van wien zooveel verwacht werd, weggenomen. 
Maar Nederland heeft aan hem verplichting. Zijn voor
beeld beeft velen tot daden geroepen. Hij heeft anderen 
wakker geschud. En hij is zelf vooropgegaan in den strijd. 
Zoo is hij gevallen. Officier Dienske ! 

Vrouw 

van den gefusU/eerde 
Haar wanhoop in de lange nachten 
En het verlangen, dat ondraaglijk schrijnt, 
De vrijheid, die steeds nader schijnt, 

Allerminst. Een rustige kerel, gemakkelijk in den om
gang, eigenlijk iemand, die niet opviel. Maar aangegrepen 
door den smaad, dien de overmachtige geweldenaar ons 
volk aandeed. Van dat oogenblik is Dienske opgestaan. 
Eenvoudig. Zoo als hij was. Door zijn kinderlijk geloof 
sterk, onbuigzaam. Dienske beroemde er zich niet op, dat 
zijn verzet principieel verankerd lag in zijn overtuiging. 
Hij gaf zich en hij gaf zich geheel. Van de ie...arcn, tlic 
dreigden, was hij zich zeer wel bewust. 

Maar waarop hij niet meer kan wachten. 
Want als de vrije vlag weer wordt ontplooid, 
Zijn reeds op hem de schoten losgebrand, 
Staan naam en vonnis in de krant 
Misschien...... en is zijn lichaam in een kuil gegooid. 
Het is onnoemelijk groot en zwaar 
Om hierin te berusten, Heer. 
Zijn dood schijnt enkel· willekeur 
Van mensen, maar Uw hand stond kl.i.ir 
Om h�m te voeren naar Uw rijk. 
Zo is hij moedig heengegaan, 
Maar o, de leeite die hier is uitstaaR. 
Nov. 'H. HENNY A. ZWAft.T. Dat bleek wel, toen hij geirepen werd. Hij wist te 
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De kwestie van de- bundeling houdt vele leden der 
redacties m beweging. · · 

De Vrije Stem, het blad van de G.0.1.W. schrijft o.a.: 
De G.0.1.W. komt nu voor de vraag te staan of de 

idieele doelstelling moet worden gehandhaafd, dan wet 
of men zich accoord kan verklaren met het laten vallen 
van de idieele doelstelling, zich beperkend tot enkele 
concrete taken. 

De Vrije Stem schrijft dit naar aanleiding van het 
voorstel der Noordelijke en Oostelijke provincies, welk 
voorstel overgenomen is door de L.O., de ideële doel-. 
stelling te laten vervallen, om op pràctische grondslagen 
over te gaan tot individuele bundeling. 

Verder schrijft de Vrije Stem in afkeurende zin over 
het bericht, dat men bezig is de samenstelling der tri
bunalen te herzien. Zetr terecht merkt men op, dat de 
illegale werkers hoe langer hoe mer gebruikt worden om 
advies te geven. De Vrije Stem schrijft letterlijk: 

De illegalen worden iederen dag weer bij hun neus 
genomen! 

Men zal natuurlijk een Tribunaalraad instellen, die 
a d v i e s mag_ geven. 

Wat dat beteekent weten de Oud-Illegale Werkers 
zoo nu na acht maanden bevrijding wel! 

In dien Tribunaalraad mogen dan de leeken zitting 
nemen! 

Maar moeten wij dan blijven toezien en zonder dat 
men ons hoort, maar over ons laten beslissen en ons met 
een kluitje in het riet laten sturen? Wij vragen ons dit 
dagelijks af! 

Ook de kwestie van het N.A.C. houdt vele gemoederen 
in beweging. De Nieuwe Nederlander schrijft: 

110ok thans nog kan deze commissie ons inziens van 
nut zijn. Zeker wanneer men, naar wij hopen, de op
lossing zal zoeken in de richting van een noodparlement. 
De Nationale Advies Commissie is dan als een voorsta
dium voor het optreden van het nood-parlement te be
schouwen." 

11Vrij volk daarentegen wijst dit beslist van de hand". 
Ook hier dus zeer veel uiteenlopende meningen. 

De Staking te Rotterdam vraagt zeer veel plaats in 
de verschillende dagbladen. Trouw schrijft: Staking is 
onlogisch, staking is misdadig; deze staking moet ge
broken, omdat zij anarchie betekent. En daarom moet 
het uit zijn. Als het snel kan, goedschiks, en anders 
kwaadschiks. De Regering moet er niet voor terugschik
ken, zo nodig maatregelen te nemen tegen de raddraaiers. 
Ons volk is ennede gediend, dat het de teugels voelt. 

De Volkskrant, (Katholiek Dagblad), noemt het ulti
matum, waarin gedreigd wordt een landelijke staking te 
proclameren, een brutaal ultimatum waarmede de Rege
ring desnoods met harde hand moet optreden. 

Wie zich niet houdt aan spelregels moet uit het veld 
worden gestuurd. 

De Waarheid daarentegen noemt de staking een lich
tend voot'beeld. 

Over waardering, die de illegale werkers genieten 
schrijft de Vrije Stem het volgende: 

De menschen, die onder de meest moeilijke omstandig
heden een organisatie opbouwden en jarenlang leidden, 
die duizenden onderduikers een onderdak verschaften en 
deze regelmatig voorzagen van geld, waa1mee maande
lijks millioenen gemoeid waren, dat opgehaalci en ver
deeld moest worden, en van bonnen, die elke periode 
opnieuw met de revolver in den vuist gestolen en ver
volgens bij de menschen aan huis gebracht moesten wor
den dat die menschen niet in staat zouden zijn om mee 
te helpen aan de voedselvoorziening in het Westen? Of 
moeten de mannen die onder razzia's en vrijwel zender 
eenige vervoersmogelijkheid, ja zelfs zonder bewegings
vrijheid, een geheel leger in het geheim bewapenden en 
oefenden zooals voo'ral het laatste half jaar in het Noor
den ges�hiedde, nu maar verder met pensioen gaa� of 
zich hoogstens tevreden stellen met een zeer bescheiden 
plaatsje in de burgermaatschappij? 

Neen, deze personen behooren in de toekomstige maat
schappij een vooraanstaande positie te bekleeden en �at 
niet als belooning, maar omdat zij getoond hebben met 
alleen karakter te bezitten, maar ook in de hachelijkste 
omstandigheden leiding te kunnen geven en te kunnen 
organiseeren, terwijl de mind�ren toch in elk g�val min
stens getoond hebben onder goede leiding goed werk te 
kunnen verrichten, waarbij dikwijls veel aan eigen inzicht 
moest worden overgelaten. 

"Christofoor" schudt bedenkelijk het hoofd over de 
wijze waarop sommige persorganen vaak zonder reden 
officiele instanties becritiseren. Dit blad schrijft letterlijk: 

Het is begrijpelijk, dat hooge verontwaardiging snel 
naar de pen doet grijpen; het is even onbegrijpelijk, dat 
men, zijn verantwoordelijkheid kennende, zich niet bezint 
op het feit dat critiek in eerste instantie daar geoefend 
moet worden, waar deze gunstige uitwerking mogelijk 
maakt! 

Wie eenige genegenheid heeft voor het volk waar
tusschen hij leeft, en zijn lijden en moeilijkheden kent, 
weet dat het vertrouwen in het gezag de moeder is van 
de hoop spoedig uit dezen chaos te geraken naar voor
spoed en rust. Wie dit vertrouwen ondermijnt, onder
graaft deze hoopvolle verwachting en bevordert daardoor 
een afglijden naar een defaitistisch en lustelos volksbe
staan! 

Ook de Pen-Gun, het blad van het nieuwe Nederlandse 
leger schrijft in diezelfde geest: 

Dat kan nu eenmaal niet anders in dit uitgeplunderde, 
zoolano gemartelde en gedesorganiseerde land, dat eerst 
steen ;'oor steen kan worden opgebouwd en slechts voetje 
voor voetje den weg naar een betere toek�mst kan be
treden. Laten zij, die thans de voorlichting van ons 
volk in handen hebben, zich dit steeds voor oogen hou
den. Laten zij zich steeds afvragen, of de kritiek die zij 
willen uiten, wel gefundeerd is en of er niet andere 
wegen te bewandelen zijn, dan het public�eren van maar 
al te graag gelezen regelen van afkeuring en veroor
deeling. 

"Commentaar", het blad van de sectie voorlichting 
van Mil. Gezag verklaart ons, waarom de ambtenaren 
van het Mil. Gezag in uniform gestoken zijn en waarom 
men zo kwistig is met sterren en balken. Het blad 
schrijft: 

Dat het M.G. militair is, vloeit in de eeerste plaats 
voort uit het feit van den bijzonderen staat van beleg, en 
in de· tweede plaats uit de verhouding tot �e _Shaef, het
geallieerde hoofdkwartier, dat zijn activiteit m )1et Qe
vrijde gebied het beste kan regelen in samenwt!rk111g met 
een Nederlandsch militair apparaat. 

En uit deze laatste verhouding komt ook de rangen
bouw van het M.G. voort. Het M.G. moet als het ware 
een spiegelbeelcf zijn van de Shaef-organen, waarmee het 
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samenwerkt. De hoofdingenieur of de jurist, die bij het 
M.G. werkt, zou dat werk ook als tweede luitenant kun
nen doen; maar als zijn 11opposite number", zijn vis-à-vis
in de Shaef MissioH to the Netherlands een majoor is,
dan dient hij, wil de verhouding niet door militaire for
maliteiten bemoeilijkt worden, zelf ook een balk en een
ster op zijn kraag te hebben.

De sterrenhemel en de balkenladder van het M.G. zijn 
slechts een weerkaatsing van die aan den overkant van 
de tafel. 

De Pen-Gun neert1t het op voor de oud-strijders van 
de N.B.S. en schrijft: 

Het zijn, in één woord: Geuzen! Grooter compliment 
kan ik ze niet geven. Maar dat woord verklaart tevens, 
dat men niet te gauw schrikken moet, wanneer er eens 
iets raars gebeurt. Wind U maar op, goedmoedige Hol
landers, vertel elkaar sterke verhalen over het optreden 
van deze jongens. Als het een beetje wil, mengt U er ook 
nog de naam in van hun bevelhebber, Prins Bernhard. 
Ga Uw gang maar! Alleen verzoek ik U, eraan te den
ken, dat U daarmede een groot aantal Nederlandsche 

. patriotten buitengewoon boos maakt. 

STICHTING 

1940-1945 

Woensdag 4 Juli 1945 had in Amsterdam de eerste 
vergadering plaats van het overeenkomstig de nieuwe 
statuten der Stichting gevormde hoofdbestuur. 

Verschillende punten werden besproken, die kunnen 
leiden tot een zoo goed en snel mogelijke bevordering 
van het doel, waarvoor de Stichting is opgericht. 

Besloten werd o.m. een commissie irt het leven te 
roepen tot vorming en versnelde opleiding van jonge 
menschen, die tengevolge van den oorlog een achterstand 
hebben in te halen. Deze commissie zal zich tevens tot 
taak stellen jonge arbeidskrachten in het bedrijfsleven 
geplaatst te krijgen. In overleg met de Stichting van den 
Arbeid zullen besprekingen worden geopend met het 
departement van sociale zaken. 

Benoemd werd ook een commissie tot beheer der finan
ciën en voor het aantrekken van den noodige gelden. 

Met bijzondere instemming vermelden wij hier ten 
slotte nog, dat, op initiatief van Ds. Schokking, de g�
legenheid is geboden aan een aantal jonge menschen, die 
intensief werkzaam zijn geweest in het verzet, waardoor 
zij lichamelijk en gel!stelijk verzwakt zijn, deel te nemen 
aan ontspanningskampen in Zwitserland, Denemarken 
en Zweden. In deze ontspannmgskampen zal de ochtend 
worden gewijd aan sport. Na een flinke rust zal in de 
middaguren een voordracht worden gehouden over �en 
of ander belangrijk onderwerp op verschillend gebied. 
Des avonds zal onder leiding van den voordrachtgever 
over hetgeen besproken is onderling van gedachten wor-
den gèwisseld. 

Uiteraard zal ook van het natuurschoon m d,&,,:;n� 
geving worden genoten en zullen excursies wor;d, 8' 
houden naar musea, groote bedrijven e.d. 

De kosten aan dit verblijf ;n het buitenland bedragen 
.f 70.- per persoon. Voor zoover deze kosten niet door 
de gegadigden zelf kunnen worden gedragen, net>m.t de
Stichting deze voor haar rekening. Met het oog hierop 
werd door haar een voorschot verleent van f 50.000.-. 

Zij die aan de2e ontspanningskampen wenschen deel te 
nemen worden ·,erz0cht liefst via het Medisch contact 
aan ons Centraal Bureau hiervan kennis te geven. 

Met nadruk verzoeken wij onze medewerkers hierop 
de aandacht van bebnghebbenden te vestigen. 

Het vertrek van de ontspanningskampen is bepaald op 
1 Augustus e.a. N. 

KORTE B E·RIC H TEN 
1. Nederlandse gevangenen door hun illegaal we:k

in concentratiekampen of dergel�jke opgesloten, ko�en m 
aanmerking voor extra levensmiddelen. Zo spoedig mo
gelijk inzenden aan ons bureau: naam, voornaam, ge
boortedatum geboorteplaats, tegenwoordig adres, datum 
en plaats v;n arrestatie, in· welke kampen of gevang�
nissen men gezeten heeft en datum van terugkeer m 
Neëlerlanct. 

2. Door de Stichting Herstellingsoorden ".oor Ou�
illegale werkers is Huize Sarepta te Haarlem m geb�'.k 
genomen. Illegale strijders, die lichamelijk of geeste!t1k 
oqgesteld raakten, kunnen daarin opgenomen worc1.en 
Opgave aan ons bureau. 

3. De G.A.C. is voornemens een grote uitgave te doen
publiceren over het ondergrondse werk gedurende de be
zettingsjaren. Allen, die voornemens zijn een boek . of
brochure in die geest uit te geven worden verzocht zich 
te voren in verbinding te stellen met de G.A.C. Heeren
gracht 507, te Amsterdam. 

4. De G.A.C. zou zo spoedig mogelijk willen weten,
op welke plaatsen en wanneer Nederlanders door den 
vijand zijn terecht gesteld. Gaarne nadere bijzonderheden. 
Gegevens ten spoedigste aan het bureau der G.A.C., 
Heerengracht 507, Amsterdam. 

5. De Minister van Financiën heeft toegestaan onder
duikers tegemoet te komen bij hun financiële moeilijk
heden, als gevolg van het onderduiken. Men informere 
bij de belastingambtenaren. 

6. Voor de kinderhuiz'en van oorlogspleegkinderen
worden verzocht: opvoedsters, huishoudelijke hulpen, 
verpleegsters. Schriftelijke aanmeldingen aan sectie 13a 
M.G., Gebouw Atlanta, Amsterdam.

Dit is misschien iets voor onze medewerksters. Men
:zorge voor een aanbeveling van provinciaal- of districts
hoofd. C. B. 
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Cornelis Johannes Daniel van Gulick1 geb. 28-5-14. 
14-4-44 via Frankrijk naar Angeland. Laatste be
richt van 11Tante Loulou 11 uit Parijs.
Wilhelmus Bincke, geb. 26-3-93. Woonplaats Wor
mer1 Dorpsstraat 40a. Gearr. 16-5-44. Arrestatie 
staat in verband met P. Kramer (zie nr. 125). Naar 
Oranienburg vervoerd. Volgens Pol. Keizer uit de
Koog, aldaar nog op 5-4-45 gezien.
Paulus Kramer, geb. 22-12-96. Woonplaats Wor
mer1 Gasplein 6. Gearr. 21-1-44. Door een zekere
Verkerk verraden. Vught. !'Dolle Dinsdag 11 naar 
Oranienburg. Vermoedelijk in een Ziekenhuis te
Hagenau of Hagenow.
Mr. Gerrit Ruys1 wonende te Bussum, notaris te
Amsterdam1 geb. 2-7-88. 15-3-45 van Amersfoort 
naar Neuengamme. Waarschijnlijk aldaar nog ge
zien op 28 Maart.
Jan Walda, wonende te Hilversum. Geb. 28-12-93.
15-3-45 van Amersfoort naar Neuengamme.
Jan van Dam van Polanen1 geb. 9 Maart 08. Wo
nende te Amsterdam. 15-3-45 van Amersfoort naar 
Neuengamme. Laatste berichten d.d. 28-3-45. 
Theo Gysinck. Wonende te Amsterdam. Blok II1 
nr. 15029 te Amersfoort. Geb. 8-1-02. 15-3-45 van 
Amersfoort naar Neuengamme. Vandaar naar Sand
Borstel bij Bremen Vorden. Einde April aldaar nog 
gesignaleerd. 
Rein de Vries1 Bussum1 geb. 5-10-00. 17-11-44 van 
Oranienburg naar Neuengamme. Gev. nr. 8400. 
Willem Zwaneveld1 geb. 12-12-22 (schuilnaam: 
Willem Bakker). Gearr. 16-6-44 te Amsterdam. Op 
17-6-44 naar Haagsche Veer. Op 23-6-44 naar
Amersfoort. 30-6-44 naar Rotterdam. 14-7-44 naar 
Amersfoort (Blok 8 nr. 367). Begin Sept. 44 naar 
Duitschland getransporteerd. 
Simon Lindhout te Tholen1 gemeente Amtenaar. 
Ondergedoken te Nieuwendijk (Biesbosch). Met 
300 à 400 andere door SS gevangen bij Vught. 
Schuilnaam Simon Schot. In Juni 1944 vermoedelijk 
naar Amersfoort. 
Douwe Oppewal, agent van Politie te Groningen. 
Begin Sept. 44 van Vught naar Oranienburg. Begin 
Febr. 45 naar Bergen-Belsen. 
Loe Franzen. Begin April j.l. van gevangenis te 
Hameln a/d Weser naar Esscherhausen. 
Siert Kooi, geb. 14-7-01 te Wilnis. Begin Sept. van 
Vught naar Oranienburg. Waarschijnlijk eind Sept. 
of begin Oct. :aaar buitencommando. 
Cornelis Keizer. Barendrecht, geb. 22-8-9Ó te Rot
terdam. 8-6-44 gearr. en 17-6-44 overgebracht naar 
Vught. Kampnr. 10419; blok Sa. 7 Sept. naar 
Duitschland. 9-12-44 gezien in Versen. 
Jacob van der Linden. Barendrecht, geb. 27-3-20 
te Barendrecht. 6-6-44 gearr. Amersfoot, kampnr. 
2040. Vandaar naar Duitschland. 
Marinus Maasdam1 Barendrecht1 geb. 17-1-88 te 
Westmaa. 8-6-44 gearr. 17-6-44 naar Vught; kamp
numm�r 104231 blok 17. 7-9-44 naar Oranienburg
Sachsenhausen. 
Bastiaan Moekestorm1 ijarendrecht, geb. 29-11-13 
te Barendrecht. !il-6-44 gearr. 17-6-44 naar Vught. 
Kampnr. 10420 blok 18a. 8-9-44 naar Duitschland. 

UIT EIGEN KRING: 

Alphen aan den Rijn 

Op 3 Juli 19·15 hield de afdeling der LO. een her
denkingssamenkomst in de Nederlands Hervormde Kerk. 
Ruim 1500 bezoekers woonden de vergadering bij. 

De bijeenkomst werd geleid door den vroegeren dis
trictsleider van de Rijnstreek: Mr. A. J. Meyer; deze 
vertelde het een en ander van de geschiedenis der L.O. 
in Alphen en omstreken. 

Aanvankelijk bestond er een afspraak tussen Alphen en 
Kampen om de adspirant-onderduikers tegen elkaar uit te 
wisselen1 eerst later ontstond een landelijk verband. 

Uiteengezet werd hoe de bonkaarten1 de p.b.'s t'nz. 
werden verkregen. Ook werd gememoreerd de overval oo 
de Alphense Bank om de daar opgeslagen bonkaarten t� 
11kraken 11

• 

Daarna werden de gevallen plaatselijke L.0.-medewer
'kers herdacht: 

De Heer J. W. Hoornenburg, Hoofd van de Oranje
school1 die in de bezettingstijd de vraagb'aak is geweest 
van velen. 

De Heer Jac. Groeneveld, directeur van het Distributie
kantoor, op wien wij nimmer tevergeefs een beroep deden 
om bonkaarten af te geven. 

De Heer Z de Korte, Deken van de R.K Kerk, die 
via een fonds voor bijzondere noden velen heeft geholpen. 

De Heer S. Kooi, o.m. ons contact met het distributie
kantoor en de Heer W. G. van \'Xi'ijk, een der organisa
toren van het onderdistrict Alphen en een der meest 
ijverige werkers der L.O. 

De Alphense ;ifdeling is wel één der zwaarst getroffe
nen in het land. God trooste de nabestaanden; Hij alleen 
kan troosten als een Vader. 

Vervolgens spraken Pater Bleys en Ds. Slomp ovfr Je 
geestelijke .achtergrond van het verzet. Beiden wezen erop1 

140. 

141. 

142. 

143. 

144. 

145. 

146. 

147. 

Jan Veldhoen, Barendrecht1 geb. 31-5-94 te Baren-
drecht. 6-6-44 gearr. 19-7-44 naar Yught. Kamp
nummer H 10631 blok 19b. Laatst gezien 14-10-44 
te Oranienburg. 
Henk Dienske. (Vught-Germersdorf (Sachsenhau
st:n) Oranienburg) - Neuengamme. Volgens be
richten overleden op 16-2-45 te Helmstadt. Inlich
tingen s.v.p. alleen over de periode Oct. 44-
Febr. 45. 
Bram Liesveld geb. 15-12-18 te Rotterdam. Op 
5-9-44 van Vught naar Sachsenhausen. 15-9-44 van
Sachsenhausen naar Rathenau. 8-4-4j van Rathenau
naar Sachsenhausen en wegens angina aldaar in het 
Ziekenhuis.
Dirk van den Broek, geb. 4-7-22, Amsterdam. Bij
Muiderpoortstation opgepakt op 23-9-44. 29 Aug.
naar Amersfoort. 3 Sept. uit Amersfoort nog bericht
(gev.nr. 6168, Blok 9). Waarschijnlijk doorgevoerd
naar Duitschland.
A. G. Broekhuizen, 58 jr, wonende Orchideestr. 32,
Den Haag. Tot pl.m. 30 Maart 45 in Neuengamme.
Gearr. in Dec. 44 te Rijswijk.
Oene Steenbeek, pl.m. 30 jaar. Adj. inspecteur
C.D.K. Gearr. met Verhagen van C.D.K. te Zwolle. 
Max Friedrich Heilmann, geb. 26-9-88. Gearr.
6-3-44. Laatste bericht uit Westerbork.
Drs. Eugine Louis Heilmann1 geb. 31-3-1914. Laat
ste bericht uit Vught Juni 44. 

159. 

160. 

161. 

162. 

163. 

164. 

165. 

26-7 Vught. Midden Aug. naar Venlo en vandaar
naar Oranienburg in September. ÎÏIOëtober bericht
ontvangen, dat hij m Sachenhausen ziek lag.
Jaap de Graaf1 Meester in de Rechten1 wonende
Arnhemscheweg, Amersfoort. Zelfde gegevens als
nr. 158.
Sara Strykowski, geb. 8-10-30. Laatste bericht uit
Friesland. Is via Mevr. Stahl, Albrecht Dürerstr. 4a,
Amsterdam doorgegeven aan Mevr. Philips in Asd.
Mevr. Philips werkte vermoedelijk samen met groep
studenten.
Jacob Bromet, geb. 2-1-81, wonende Hoevestr. 25b,
Rotterdam. Gearr. 23-4-42. 
Eva Bromet-v. cl. Bal, geb. 6-7-86, Hoevestr. 25 B,
Rotterdam. Gearr. 23-4-42.
Corry Bromet, geb. 19-1-19, Claes de Vrieslaan, als
verpleegster in het Isr. Oudenliedengesticht1 Rotter
dam. Gearr. 20-3-42.
C. C. Oosterling (schuilnaam) Hendriks. In Vught
(schuilnaam) Noordeling. Geb. 26-4-92. Gearr. 
10-7-44 in de Trompstraat, Den Haag. Te herken
nen· zwart haar, lidteken in de nek links. Vratje 
boven rechteroog. Is volgens niet officiële berichten 
tussen 30 Aug. en 5 Sept. gefusoleerd in Vught. 
Ds. M. Geertsema, geb. 14-12-04, Ger. Pred. te 
Dwingeloo. 16-1-45 uit gevangenis te Assen met 25 
andere overgebracht naar Kamp Neuengamme. 
Nadien niets vernomen. 

148. 

149. 

Frits Heilmann, geb. 17-4-22. Gearr. 6-3-44. Laat- • 166. 
ste bericht uit Westerbork in April 1944. 

Barend Jan Aalders (Jan), geb. 11-8-01. Wonende: 
Warnsveld, Nieuweweg 4. Midden Aug. 44 naar 
Vught. Waarschijnlijk 6 Sept. naar Sachenhausen. 
Daarna gewerkt hebbende op de Heinkelfabrieken. 
Illegaal werker. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

Piet van Lingen, geb. 9-6-19 te Amsterdam, wo
nende te Amsterdam. Op 9 Dec. 44 te Amsterdam 
gearr. Op 6 Maart 45 naar Amersfoort overgebracht 
en vermoedelijk op 14 Maart 1945 getransporteerd 
naar Neuengamme. 
Hoogendoorn1 Alfred Edgar, geb. 25-4-25 te Ma-
dioen (N.0.I.) wonende Prof. Lorentzlaan 167 
Zeist. Gevangen genomen 22-8-441 gev. nr. i� 
Sachenhausen 100706. Begin Febr. 45 overgebracht 
naar Bergen Belsen. 
Schep Jan, geb. 18-11-98, wonende Krullelaan 8, 
Zeist. Te Lekkerkerk gearr. op 15-8-44. In Sept. 
gesignaleerd in Sachenhausen en in Febr. in Sachen
hausen. 
Elskamp, Antonius Gerardus Johannes, geb. 22-4-95, 
wonende Panweg 10, Zeist. Gearr. op 3-7-44. Is 
het laatste gezien in Sachenhausen in Oct. 44. 
Viola Frans, geb. 3-7-181 gearr. 26-8-44. Gebracht 
naar Neu-Brandenburg en 3 Febr. naar Bergen 
Belsen. 
Van Reenen, Johannes Christiann1 geb. 4-3-82. Ge
arr. op 12-4-44. Laatst 3 Febr. gesignaleerd in 
Sachenhausen. 
De Mildt, Karel, geb. 9-8-19. Gearr. 6-7-44 in 
Amsterdam. 't Laatst gesignaleerd in Sachenhausen. 
3 Febr. naar Bergen Belsen. 
Schmidt, Willem, geb. 19-11-21. Gearr. 15-11-43 
in België. 19 Febr. 44 te Brussel ter dood veroor
deeld, 3 Maart 44 overgebracht naar Duitschland. 
12 Sept. 44 nog in leven. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172.

173.

174.

Arnoldus van Daal (Ard), geb. 30-8-12. Mr. in de 
Rechten. Pl. comm. N.B.S. te Boskoop onder de 
naam Landman. Gearr. 19-12-44 te Boskoop. 19-12 
tot 6-3-45 Oranje Hotel1 Scheveningen. 6-3 tot 
15-3-45 Amersfoort. Daarna waarschijnlijk Neuen
gamme.
Wessel Pothof, geb. 28-6-20. 22-8-44 aangeschoten 
en opgepakt. 25-8-44 Vught. Daarna spoorloos. 
Aart v. Steenbergen1 geb. 22-11-19. Begin Febr. van 
Amersfoort naar vermoedelijk Neuengamme of 
Wöbelin. 
Pieter Johannes Loyens, geb. 9 Sept. 15. 10 Sept. 
44 gearr. in Asd. Gebracht naar Pieter Aertzstraat. 
Gerrit Nijhof, geb. 21-8-22. 9-10 van Amersfoort 
naar Neuengamme bij Hamburg. 
Jacobus Marcus v. d. Kreeke, geb. 1-3-20, W:o
phamsdijk. Ned. Herv. verpleger. Donker uiterlijk. 
Waarschijnlijk gekleed in bruin manchester. 
Fokke Jacob Dijkstra, geb. 25 Jan. 27.. Wonende 
Postweg 35, Barneveld. P.B. nr. 11234. Gearr. 
15-12-44. Van Apeldoorn naar Amersfoort. 19-12-44
naar Neuengamme 2-2-45. Waarschijnlijk kamp 
bij Wöbelin. 
Hendrik Bere11d van de Poel, geb. 29-11-21. 
11-10-44 naar Neuengamme vanuit Putten. Maart
1945 aldaar nog aanwezig.157. De Graaf, Jacob, geb. 11-8-11, wonende Parklaan 4, 

Zeist. Advocaat en Proc. Gearr. 2-6-44. Laatlit ge- 175. Dirk de Haan, geb. Aug. 24. 1-10-44 te Putten ge
arr. Overgebracht naar Neuengamme bij Hamburg. 
Joop Noordman (Theo de Bruin). Gearr. Juli 44. 
Sept. 44 naar Dmtschland via Amersfoort. Niets 
meer gehoord. 

158. 
signaleerd in kamp Sachenhausen Oct. 44. 
Luitzen v. cl. Wey, geb. 29-10-05 te Wanswerd 
(Fr.). AdrEs: Dollardstraat 58. Gearr. 2 Juni 44. 
Overgebracht naar Gansstraat Utrecht, daarna 

dat wij niet uit sensatie ten strijde zijn getrokken, neen 
het was in de eerste plaats een diepgevoeld beginsel 
waarom wij tegen het heidense Nationaal-Socialisme en 
voor het behoud van de Christelijke waarden van ons volk 
de strijd hebben gestreden. 

Zulks werd geïllustreerd aan de hand van enige ge
beurtenissen uit de bezettingstijd, o.m. werd genoemd de 
overval op de Koepel in Arnhem toen Frits werd bevrijd. 

Ter afwisseling declameerde de Heer Scholten uit 
Nieuwkoop enige gedachten uit de verzetspoëzie en wer
den diverse vaderlandse liederen gezongen. 

De collecte voor de Stichting 1940-1945 bracht bijna 
f 2j00.- op. De zEer geslaagde vergadering werd met 
dankgebed gesloten diJor Pater Bleys. 

Help ze aan werk !
Ex-onderduiker, 24 jaar1 Ned. Herv., biedt zich aan 

voor alle mogelijke werkzaamheden. Buiten cle stad geen 
bezwaar. Liefst zo spoedig mogelijk Brieven onder 
nr. 15 van dit blad. 

Net persoon, 42 jaar, ex-onderduiker, zoekt administra
tief werk. Verlangd salaris pl.m. f 30.- per week. Brie
ven onder nr. 16 van dit blad. 

Chauffeur, 36 jaar, ex-onderduiker, zoekt hem passende 
werkkring. Eventueel ook voor andere werkzaamheden. 
Brieven onder nr. 17 van dit blad. 

Flinke jongeman, 27 jaar oud, in het bezit van diploma 
2-jarige landbouw-wintercursus en groot liefhebber van
'tuinieren, zoekt plaats als verzorger van gemeenteparken
of -pfantsoenen. Is sedert oprichting lid der N.B.S. Br.
onder nr. 18.

Verzekeringsmaatschappij vraagt voor omgeving Zaan
streek1 Haarlem en Gooi: inspecteurs, enigszins met het 
vak op de hoogte. Salaris f 40.- per week plus provisie. 
Na 3 maanden salaris op vaste bases. Br. onder nr. 19. 

176. 

Jan Sprey en 

Henny A. Zwart 
geven, met grooten dank aan den Heere, mede namens 
wederzijdsche ouders, kennis van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking D.V. plaats zal hebben 
op Donderdag 19 Juli "l.s. 

Kerkelijke bevestiging door den Weleerw. Heer Ds. J. 
Blauw, in de Geref. Zuider kerk te Ede, des namiddags 
2 uur. 

Ede, Kamperfoelielaan 5 ) J 1 1945Maanderweg 40 ) u 1 

Receptie: Zaterdag 14 Juli van 3.30-5 uur en van 
7.30-9.30, Maanderweg 40. 

Toe k. adres: Burgemeester Prinslaan 49, Ede 

Het droeve bericht, dat ons reeds eerder bereikte 
werd ons bevestigd, dat onze lieve Vrouw en Moeder'. 

Mevrouw 
Helena Theodora Kuipers 

geb. Rietberg 

in het Frauenstraflager "Ravensbrück'' tussen Kerst
mis en Nieuwjaar is overleden. 

Zij gaf haar leven voor haar Vaderland. Onze 
troost is, dat zij zich in Christus geborgen wist. 

Winterswijk, 1 Juli 1945 
Willinkstraat 8 

P. H. KUIPERS 
CLARA EDDY 
PIET - HELMER 
HELEEN 

Liever geen bezoek. 
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De "BUNKER" i,,,, Vught Antwoord-Telegram van 
Hare Majesteit de Koningin 

De "bunker", de somberste gevangenis die men zich 
kan denken. De verzamelplaats der zware gevallen, de 
verzamelplaats der ter dood veroordeelden. 

Lage, sombere, donkere cellen. 
De ramen niet alleen van tralies voorzien, maar bo

vendien dichtgetimmerd met planken. 
Zelfs op de zonnigste dagen Is het In de bunker nog 

triest en somber. 
't Is een groot vierkant steenen gebouw met vier

kante kale grauwe binnenplaats, omringd door een hooge 
muur met :zware ijzeren hekken, midden in het kamp 
te Vught. 

leder contact met de buitenwereld was uitgesloten. 
Zelden dat hier iemand levend uitkwam. 
Het gebouw bestaat uit vier gangen, ieder twee ver

diepingen hoog, met aan beide zijden cellen. De eene 
helft der cellen kwam op de binnenplaats uit, de andere 
helft lag aan de buitenmuur. 

's Winters werden de cellen verwarmd, door warme 
lucht via een uitgebreid buizennet, In de cellen te bla
zen. Deze buizen boden echter •s zomers een prachtige 
gelegenheid om met elkander te spreken. Wanneer men 
voor de opening van de buizen in de cel, langzaam en 
duidelijk sprak, was dit vele cellen ver goed te hooren. 
Een andere gelegenheid, die echter niet zoover reikte, 
waren gesprekken door de dichtgetimmerde vensters 
langs de buitenmuur. 

Zoodra er geen wachtmeesters of ander géspuis op 
de gangen waren, spraken de gevangenen met elkaar. 

Ons land heeft vele plaatsen waar zwaar geleden Is 
door de beste zonen van ons volk, maar geen van de 
gevangenissen of concentratiekampen kan een verge
lijking doorstaan met de bunker uit Vught. 

,, Wie liier naar binnen gaat, laat alle hope varen". 

Alle hoop? 
't Is Zondagmorgen. 't Regent en het is stil. 
Alleen de druppels hoor je vallen. 
Zondagmorgen in de bunker! Somberder Zondag kan 

men zich niet voorstellen dan een regenachtige Zondag 
in de bunker. 

Nog grauwer zijn de muren, nog spaarzamer het wei
ni;;ie licht. 

Zou dit de laatste Zondag hier op aarde zijn? 
Hoevelen zijn er deze afgeloopen week gevallen? 

Uit de cellen geroepen met de rauwe kreet: ,,Heraus!" 
Uren hebben ze gestaan op de binnenplaats, ge

hoond, bespot, geslagen en uitgeplunderd. Maar zonder 
vrees de hoofden recht op, elkander moed insprekend, 
soms hand in hand. 

Wanneer is het mijn beurt? 
Zou vandaag voor"' mij de celdeur opengaan? 
Ben ik dan bereid te sterven zooals mijn vrienden 

deze week bereid waren? 
De hoofden fier rechtop! Aangegord met kracht uit 

den Hooge. 
Sombere angstige gedachten stormen op mij af. 
Kon ik nu Jo of Piet of Paul maar aanroepen door 

luchtkoker of langs de buitenmuur. Maar juist nu op deze 
sombere morgen, sluipen de wachtmeesters door de 
gangen en langs de muur en wee de gevangene die nu 
durft te spreken of zijn vrienden oproept. 

Geen gelegenheid voor het gemeenschappelijk mor
gengebed, dat Chiel vanmorgen anders zou uitgespro
ken hebben. 

Zou Jo de ochtendwijding nog kunnen leiden? 
Ik probeer te bidden, maar ik kàn niet bidden. 
De beklemming, de angst, de troosteloosheid, ze zijn 

me te sterk en m'n geloof is zoo zwak. Mijn gedachten 
dwalen naar huis, . . . • hoe zal het daar nu zijn? 

't Is nog vroeg, misschien 6 uur, half zeven? 
Straks gaan ze thuis naar de l{erk. 
Zouden ze vandaag evenals vroeger het Zondagslied 

zingen? 

Wees gegroet gij eersteling der dagen, morgen der 
verrijzenis, 

Bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood 
-vernietigd is. 

Ja licht! De dood vernietigd! Kom daar hier maar 
eens mee. 

Hier hoor je wel anders. Bijna iedere dag, soms meer
malen per dag de scherpe lange knal van het vuur
peleton, gevolgd door 18, 20 of 25 genadeschoten. 

Ik voel me wegzinken. Nergens troost, nergens hulp, 
geen glimlach van Boven, geen troostwoord van 
vrienden. 
' Heer, waar nu heen? 

En dan? 
't Is alsof er door alle somberheid een heerlijk licht 

heen breekt. 
Een klare, heldere tenorstem gaat zingen. 

Is het een Engel? Een boodschapper van God? 

Zalig hij die in d i t leven, 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die, door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot, 
Vestigt op den Heer, zijn God. 

Nooit heb ik nog zoo hooren zingen. Wie was het? 
't Is opeens licht. Weg Is de somberheid. 't Trilt In 

m'n hart. Ik ben immers niet alleen! 
Hoor, weer zingt hij, anderen zingen mee, ik ook: 

Ik heb den vasten grond gevonden, waarin mijn anker 
eeuwig hecht, 

den grond In Jezus bloed en wonden voor •s werelds 
aanvang reeds gelegd. 

Die grond zal onverwricht bestaan, schoon aard en hemel 
ondergaan. 

Ja, nu is het toch Zondag. Laat ze maar ·komen de 
beulen, laat ze maar schelden en tieren. Ze zullen ons 
er niet onder krijgen. Ons staat een sterke Held terzij. 

Ja, dat ·zongen we Vrijdagavond. We zongen het zoo, 
dat onze vrienden op de binnenplaats het konden 
hooren: 

Beef Satan, Hij die ons geleidt, zal u de vaan doen 
strijken. 

Delf vrouw en kind'ren 't graf, 
Neem goed en bloed ons af •. . •. • 

Zoo sterkten wij toen elkander, zij daar op de binnen
plaats, gereed voor de laatste gang. Wij hier binnen, 
schijnbaar machteloos, wachtend op onze beurt ••••. . 

Wij zingen het samen onze Roomsche broeders en 
wij, Protestanten. Samen streden we buiten, ondanks alle 
verschillen. De vijand deed ons elkander vinden, maar 
nauwer nog en hechter werden de banden in de bunker 
gelegd. 

Hare Majesteit de Koningin ver
zoekt mij U te bedanken voor Uw 
boodschap. Met groote belangstelling 
heeft de Koningin Uw werk vanuit 
Haar ballingschap gevolgd. De steun 
door Uw organisatie aan tallooze on
derduikers verleend, vormde een on
misbaar element in den verzetsstrijd. 

De Koningin is ervan overtuigd, 
dat mede door Uw arbeid duizenden 
onderduikers, teruggekeerrd in hel 
normale leven, in staat zuUen zijn om 
hun beste krachten te wijden aan het 
herstel van ons geteisterde vaderland. 
Zoo zal Uw werk niet alleen geduren
de den verzetstijd vrucht hebben ge
dragen, maar ook voor de toekomst 
van Nederland van groot belang blij
ken te zijn geweest. 

De Particulier Secretaris 
van H . .l\l. de Koningin, 

w.g. (M. Kohnstam) . .

\.: ______________________ � 

brood rondgedeeld was, viel er een angstige spanning 
waar te nemen, want dan was het oogenblik aangebro
ken waarop de beulen hun werk begonnen. Met span
ning werd het openen der ijzeren hekken, die de gan
gen afsloten, afgewacht en werd de gang van de beulen 
beluisterd. 

Gaan ze mijn cel voorbij? Komen ze terug? Deze sa
disten, ze hadden er plezier in, cellen voor niets te 
openen, gevangenen eruit te halen alsof het de laatste 
gang zou worden en dan weer in de cel terug te sturen. 

Wat is hier geleden! Maar hoe is hier ook gebeden! 
Vreeselijk waren -de laatste dagen voor de evacuatie 

van Vught naar Oranienburg. Enkele honderden werden 
de eerste dagen weggehaald in groepen van 25 man 
en direct gefusilleerd. Wij luisterden die dagen niet 
alleen naar het knallen van de vuurpeletons, maar ook 
naar het geschut der geallieerde legers. Vreselijk was 
de spanning. Vlak onder mijn cel zat Chiel, de groote 
leider uit Brabant en Limburg, onze Ambrosius. Ook hij 
werd Maandagavond 4 September gewaarschuwd om 
over een kwartier gereed te zijn. Wanhopig waren we. 
Ook hij! Hij riep ons zelf toe wat hem was medege

De groote nood waarin we verkeerden, het bijna deeld. Vroeg ons de groeten over te brengen aan zijn 
dagelijks fusilleeren, overbrugden kloven die in het familie en vrienden. 
normale leven niet te overbruggen waren. Wij leerden 

"Ik weet wat ik gedaan heb, ik weet ook waarc,m".
onze Roomsche broeders en medestrijders onze psal- M Ik t k "k h .. - • ..,

·· 1 d " aar wee oo waar I eenga • men en gezangen; ZIJ eer en ons, vaak verstard als .. 
wij waren, In dogmatische problemen, of vervuld van I D�arna heeft. h1J met ons do�r de luchtkoker g�beden.
strijd tusschen bezwaarden en synodalen, weer kinder- Nooit verg�.et 1k dat gebed. Niemand van ons die over-
lijk gelooven. Hier werd beleden en doorleefd: gebleven z11n, mag het vergeten. 

Ik geloof één Heilige, algemeene Christelijke Kerk, Hij bad voor zijn vijanden en voor zijn vrienden die 
de gemeenschap der heiligen. buiten in vrijheid' de strijd verder voerden. 

De bunker in Vught, verzamelplaats der ter dood ver
oordeelden. 

Hier zat omstreeks Augustus-September 1944 de kern 
van LO, KP, Trouw, VN. Jongens van de spionagediensten, 
Engelandvaarders. 

Hier waren, of in één der omliggende SD-barakken, 
die gebruikt werden wegens plaatsgebrek in de bun
ker, Henk Dienske, Aad v. Rijs, Bertus, Louis, Lex, Ambro
sius, Jo Hessels, Jan uit Groningen en met hen vele 
anderen, in handen van den vijand gevallen door het 
vuilste verraad. Zij waren het, die samen gezongen en 
samen gebeden hebben en honderden anderen tot steun 
en troost zijn geweest in de moeilijkste uren. Zij leidden 
eenmaal in vrijheid de medewerkers in het illegale werk, 
maar ook in gevangenis en concentratiekamp bleven zij 
voorgaan en leiding geven. 

Iedere middag opnieuw, nadat het middageten en 

Hij bad voor onze Koningin, voor ons volk, dat op den 
drempel der vrijheid scheen te staan. Hij bad, dat ons 
volk die vrijheid die komen zou, waardig zou dragen. 
Hij vroeg om eenheid na den vrede. 

Rustig sprak hij met klare, heldere stem, alsof geen 
vuurpeleton hem wachtte. 

We hoorden zijn Limburgs accent dat we zoo vaak op 
onze vergaderingen en persoonlijke gesprekken beluis
terden. 

Daarna werd hij met vele anderen weggevoerd, op 
de binnenplaats opgesteld, maar toch werd dien avond 
het vonnis niet voltrokken. 

Enkele dagen later, na de evacuatie, ontmoetten wij 
met Henk Dlenske ook Ambrosius weer In het concen
tratiekamp te Oranienburg. Maar velen ontbraken daar, 
gevallen aan de moordlust van onze bewakers. Zonder 
recht, zonder vonnis gedood. Lex, Louis, Bei us, kleine 



Verslag van de 

Ç. d. C. ;vel!9-adel!in9
gehouden op 2î Juni 1945 

De vergadering werd geopend met het voorlezen der namen van de personen, die in het hoofdbestuur der Stichting zullen plaats nemen. De vertegenwoordiger van de L. 0. hierin is de heer H. Nelissen uit Bilthoven. Daarna werden door Notaris van der Laan de acte en de statuten voorgelezen. Deze constateerde in het bijzijn v:�n twee getuigen, dat ieder der aanwezigen met de inhoud accoord ging. Dit werd in een procesverbaal vastgelegd. Daarna werd de acte door het bestuur der G. A. C. getekend. Hiermede was de Stichting 1940/'45 een feit geworden. 1. Mededeling werd gedaan over een opsporingsdienst welke in het leven is geroepen, om politieke gevangenen, welke nog in Duitsland zijn,op te sporen en wanneer deze mochten zijnachtergebleven hun van het nodige te voorzien.2. Het voorstel kwam ter tafel om de G. A. c.voortaan in drie secties te laten vergaderen enwel met de volgende indeling:le sectie. Zuivering en bestuursvoorziening.2e " Sociale zaken.3e " Indirecte zaken.Over de samenstelling van het te vormen nieuwe bureau zal men een voorstel doen.� 3. Ter sprake kwam de verhouding N.V. H. en C. B.V. 0. Beider taken zullen behoorlijk moeten worden afgebakend. Molestschade is bijv.een uitgesproken taak voor C. B.V. 0.4. Er was een verzoek van de Belgische verzetsbeweging om een nauw contact te onderhoudentussen de verschillende verzetsbewegingen in Europa. Besloten werd een los informatief contact te onderhouden met de genoemde Belgische beweging. 5. Verzocht werd om medewerking van de G. A. c.voor een tentoonstelling. De leiding hiervan was door de Regering opgedragen aan Prof. Posthumus. De G. A.C. zal op alle tentoonstellingen en eventuele uitgaven een overwegende invloed moeten hebben. Verzoekt de Commissie voor Monumenten, tentoonstellingen, enz. te helpen bij eventuele documentatie, enz. Ook werd besloten voorlopig nog niet aan een grote landelijke tentoonstelling mede te werken. 6. Voorgesteld werd, dat een bloemlezing uit deverzetstijd zou worden uitgegeven. De opbrengstzou voor de Stichting zijn. De inhoud zou alleen bestaan uit zgn. verzetspoëzie. Dit werdaanvaard.
'1. Het Rijksbureau voor Documentatie verzocht de verschillende organisaties, de dossiers en archieven, welke deze niet meer gebruiken, bij .:;a;: 11 bewaring te geven, zulks om te vooromen, dat deze verloren gaan. Verzocht werd een afgevaardigde te zenden naar de vereniging van zgn. statenloze burgers. Vooral het probleem van Duitsers, die in de verzetsbeweging hebben medegewerkt, kwam hier ter sprake. Mej. Tellegen werd verzocht hierover verslag uit te brengen. 
9. Bundeling der illegaliteit.In bespreking kwam aan welke vorm eventueelde voorkeur zou moeten worden gegeven. Devoorstanders der federatieve bundeling warenvooral van oordeel dat bij individuele bundelinger een band zou ontstaan van blijvende aard endat de politiek hierin een rol zou gaan spelen.De voorstanders der individuele bundelingbrachten naar voren, dat de doorsnee illegalewerker zich nu niet bij het geheel betrokkenvoelt. Voorts dat de G. o. I. w. haar grondwetheeft veranderd, de ideologische grondslag ende lange tijdsduur is vervallen.Men was van plan op practische gronden tebundelen.De vergadering besloot een brochure te latensamenstellen, waarbij de voorstanders van deindividuele en de federatieve bundeling hun

I 

( EEN KWAAD) 
dat ik gezien heb 

Er is een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon. Een jongen, die juist met zijn dure slee van een denderende fuif thuiskomt en nu van plan is de boEr op te gaan om wat levensmiddelen te halen. Een armband, die hij wist te bemachtigen, dekt het vaderlandslievend karakter van dergelijke tochten en dure relaties dekken de papieren en de rest. Voor 5 Mei was hij niet thuis en werd vervoerd op een handwagen onder een zeil. Er is een ander kwaad, dat ik gezien heb, maar dat was onder de maan. 's Nachts om 12 uur op de Amsterdamse vaart in een auto met een grote ster er op. Twee zielen gloênd aaneengesmeed! Dat 't 's nachts om 12 uur gebeurd, moeten de ouders van de maagd maar weten. Maar waarom moet dat in een auto, waarom moet daar benzine voor verbruikt worden, terwijl wij horen dat er zo'n s�hre�uwend tekort i�? Ik gun ze eer{ pretje, maar met 1n onze auto, met met de benzine, waar wij recht op hebben. Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb maar dat was in de regen. Ik had er met een zware koffer al 18 km in gelopen en had al ettelijke malen mijn hand opgestoken, maar steeds zonder succes Niet dat er geen plaats was in de passerende auto's. oh neen, maar men _had veel te veel "haast" opZondagavond . en l:!-ls Je voor je plezier uit bent, iseen vree�dell�!s m Je au.�o maar een matig genoegen. EmdellJk kwam h1J dan in een dienstauto ( de naam van de dienst zal ik maar verzwijgen) 
I en ik mocht er in. Hij had me al gezien toen hij op de heenreis was en vond het grappig, dat hij me nu toch nog oppikte. Ik ook natuurlijk. Hij was er maar eens gezellig tussen uit getrokken, en had wat kennissen bezocht. waarom moet ik in de regen lopen terwijl ik in alle bescheidenhei� en met alle gebrek, dat er aan kleeft, toch bezig ben op mijn rondrit de ilegaliteit te helpen de juiste weg te vinden om dienstbaar te zijn aan het herstel van ons volk en die "snuiter" in mijn auto en met mijn benzin�plezierritjes maakt? Als wij onze fietsen kwijtgeraakt zijn bij razzia's of arrestaties, omdat we niet het twijfelachtig voorrecht hadden het laatste jaar gezellig thuis te blijven zitten, omdat we langs de weg moesten zijn voor het verzet, is er voor ons geen weg te vinden om er één van een landverrader voor terug te krijgen. Als wij om benzine bij de Rijksverkeersinspectie komen, om een vergunning voor een paar auto's dan zegt één van de hoogste autoriteiten daar dat hij nog nooit van de LO gehoord heeft. Wel, dat is ook in feite geen schuilkelderjargon. Als het hem dan geduldig uitgelegd wordt, dan is zijn mening dat de illegaliteit geen auto's en benzine nodig heeft, dat is nu afgelopen. Vragen we dan voor ons plezier een vervoergelegenheid. Eisen we het dan als een recht voor de illegaliteit op, als een beloning voor ons werk? We vragen het immers, omdat we ons werk moeten doen, en omdat dat werk geen particuliere liefhebberij is, maar volksbelang. Ik zal dat niet allemaal meer opsommen. Laat ik het samenvatten: Een losgeslagen en stuurloze illegaliteit wordt met de groeiende ontevredenheid een broeinest der revolutie. Een vast bestuurde illegaliteit zal, evenals voor 5 Mei, een onontbeerlijke constructieve kracht in ons volk zijn. Wel, mijne heren, het woord is aan U; geef ons de kans ons werk af te wikkelen. Wij weigeren te geloven, dat er geen benzine voor ons is, d�t er geen auto's voor ons zljn. Er wordt met benzme en auto's gesmeten. Vroeger vervalsten we vergunningen en stalen 

Il 

standpunt uiteen zullen zetten. Dit werd aanvaard. Prof. v. Rooy werd verzocht dit voor de individuele bundeling te doen. 

we benzine en auto's. Nu dit uit is, staan we machteloos, want we hebben de relaties niet om door de bureaucratische rijstebreiberg heen te breken. Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt, netjes te worden. Ja, deze verzuchtingen moesten hoog nodig eens geslaakt worden. "Als je er niet meer om kunt lachen ben je v�rloren" heb ik mijzelf van meetaf na de bevrijdmg voorgehouden om al het averechtse en waanzinnige om ons heen. Maar je kunt niet altijd lachen. Daar krijg je op het laatst kramp van. Daarom nu maar eens gezucht en morgen, dan maar weer van harte gelachen. H. v. R.

lJe kleine advocaat 
Voor mr. �- G. Chardon, gestorven m een concentratiekamp. 

Hij is een jong en tenger advocaat 
En draagt zijn haar zoo raar als Bonaparte 
Is volbloed-Calvinist, dus desperaat soldaat 
Soldaat der liefde, voor de desolate harten� 

Hij pleit, vol overtuiging en vol vuur, 
De Jodenvrienden ·vrij, met zijn gewiekste 1 [wafel, 
Of schoon hij zeker weet, dat, op den duur 
Hijzelf, met zelfde schuld, staat voor 

'

[dezelfde tafel. 

Want heeft hij niet in den voorbijen nacht, 
In de.verboden tijd, in 't Spergebied geloopen
En hier_ en daar de zwarte paria's gebracht, 
Voor wie er, zonder hem, hier niets meer 

[ viel te hopen? 

Hij is een man van singuliere !laven, 
Die vogelvrijen helpt om des gewetens wil 
Die honderdtallen bracht in een 

[beschutte haven, 
Waar 't veilig is en eb is en windstil. 

Hij heeft gezorgd voor hun 
.. 

,[noodàruftigheden 
Hu heeft gezorgd dat zij niet zijn vergast 
Hij heeft voor hen gezwoegd en zeer 

'

[gebeden, 
Heeft, boven zijn vermogen, gedragen 

[ van hun last. 

Hij diende rigoureus en radicaal 
Vertrouwend op des Heilands eigen woorden 
Hij had geen vrees voor 't Duitsche tribunaaÎ 
En zal geen namen noemen als ze hem 

[ vermoorden. 

Nu is hij op een avond weggehaald 
En, overweldigd, in een auto neergesmeten 
Gehavend en geboeid, maar sterk gestaald 
Al werd hem, om Gods wil, ook muiterij 

[verweten. 

MEES. 

Varanlwoording gillen 

Collecte spreekbeurt, Benschop, f 170,35. 



In memoriam Willem Brinkman 
En wat een prachtige successen heeft hij mogen bereiken. Zijn arbeid is rijk
gezegend geworden. 
19 Oct. 1943. De fatale datum; de gevangenneming. Wim in banden. Van 
Hoorn naar Amsterdam, van Amsterdam naar Scheveningen, van Schevenin
gen naar Utrecht en eindelijk 7 Febr. 1944 met 4 jaar tuchthuis naar Siegburg
in Duitsland. 

Zijn leven was Christus, 

Zijn sterven gewin. Dat is een lange, diepe, duistere weg voor hem geweest. Maar ook in Duitsland
is hij strijder gebleven. Hij was ook daar getuige van Jezus Christus, Dien hij
als Koning eerde en diende. Menigmaal is hij in de duistere fabriek in debat
geweest en heeft met vrijmoedigheid z'n beginsel verdedigd. Wie is er in de Zaanstreek en ver daarbuiten, 

die Willem Brinkman niet heeft gekend. 
Open blik, vriendelijk, jeugdig, impulsief, spon
taan, strijdlustig, dat was Wim. voor zijn
tegenstander niet gemakkelijk en taai vol
hardend. 

Hij kende de blijmoedigheid des geloofs. Hij heeft Psalmen gezongen achter
z'n machine. Koude, honger, onvriendelijkheid, onrecht, het heeft hem z'n
geestkracht niet gebroken. Een vol jaar heeft hij dag in dag uit van 6 tot 6
gewerkt in ijzer en staal. 
10 Febr. van dit jaar werd hij ziek en op 20 Febr. is hij gestorven. Zijn leven
was Christus, zijn sterven gewin. Hij was ten volle bereid. De poorten hebben
zich voor hem ontsloten, hij is ingegaan in het hemels Jeruzalem. 

Wim had een hart waarin plaats was voor z'n
gezin, voor z'n vrienden, z'n personeel, voor
broeders en zusters, voor stad- en landgenoten.
Hij had voor die allen grote liefde. En dat kon 
hij, omdat hij grote liefde had voor zijn Opge
stane Heiland en Heer. De kracht van z'n
geloof stelde hem daartoe in staat. 

De Here maakt de gevangenen los." In dit, en in zoveel andere gevallen
inders dan gehoopt werd. Wat is er ook voor Wim veel gebeden. Wat is er
met spanning naar zijn terugkomst uitgezien. Maar Willem komt niet terug.
Hij is ingegaan in de rust die er overblijft voor de kinderen Gods. Niemand
zal hem die rust misgunnen. Ook zijn vrouw niet. Moedig draagt ze dit
kruis dat voor haar en de kinderen zo'n zwaar verlies betekent. Zo is hij geworden een der pioniers van het

illegale werk in Zaandam en Noord-Holland,
met name het werk der L.O. Dat is begonnen
in Mei 1943. 

God geeft kracht naar kruis. 
Wim heeft veel troost en steun gevonden in Ps. 146. Hij kende hem uit het 
hoofd en citeerde dikwijls daaruit. Hoe krachtig was z'n betoog tegen studenten 

en hun ouders. Hoe blij was hij, toen de eerste 
studenten, mede door zijn activiteit, veilig 

Het moge ook haar, zijn vrouw, in deze dagen tot hemelse troost zijn. De
gebeden zullen en moeten ook voor haar en de kinderen blijven opgaan. 
Trouw was Wim ook in de vriendschap. Daarvan zou veel te schrijven zijn. 
Er is een vriend die treurt, omdat Wim ook hem zo vroegtijdig ontvallen is, 
en waarmee hij 25 jaar intieme omgang had, die de gevangenschap met hem 
heeft gedeeld en die onder dat helse regiem veel steun van hem heeft gehad. 
De wetensch�p echter dat Wim een beter Vaderland is ingegaan, moge ook 
hem tot vreugde zijn. 

waren opgeborgen. 
In diezeifde tijd kwam het contact met oom Frits (Ds. F. Slomp) en z'n 
getrouwen, tot stand. Dat was in Arnhem. Die bijeenkomst heeft een gewel
dige indruk op hem gemaakt. Van toen af is hij onafgebroken aan 't werk 
geweest. Westzijde I, Brinkman's Boekhandel, dat was het centrale punt. 
Specialiteit was hij in 't plaatsen van Jodenkinderen, maar ook, weigerende 
arbeidsinzetters heeft hij bij tientallen geholpen en doen onderduiken. 
En het ging hem in de eerste plaats om Gods zaak. Het was hem niet te 
doen om avontuur; ook niet om de Duitsers wat dwars te zitten. Wim heeft 
hoog gegrepen in al z'n illegale werk. Daarin lag dan ook z'n kracht. Maar het 
is niet bij Zaandam gebleven. Heel de provincie was z'n operatie-terrein. 
Stad en land reisde hij af om contacten te leggen en jongens te plaatsen. 

Het klare, lage land herdenkt zijn vrijheidshelden.
Hun lijken liggen hier als zaden in het zand. 

Teus, Jo Hessels, Jan uit Groningen, en al die anderen, 
ook de zanger met de heldere tenorstem. 

Vreeselijke dagen waren het, in de verte het gedreun 
van de kanonnen der geallieerde legers, dichtbij het 
onophoudelijk knallen der vuurpeletons. 

Maar ook schoone, heerlijke dagen waren het. Want 
Chiel bad en al die anderen baden en zongen. Hier 
heeft de vijand, schijnbaar overwinnaar, toch den strijd 
verloren. Hier bleek zijn machteloosheid. Hier schitterde 
de echte Hollandsche geest, gefundeerd in het Geloof, 
dat ons leerde dwars door Kerkmuren heen, elkander 
de broederhand te reiken. 

. Het gebed van Ambrosius Is een verhoord gebed, als 
wij nu in vrijheid, en in een vrijheid, gekocht met het 
bloed van onze gevallen vrienden, elkander deze broe· 
derhand blijven reiken en voort blijven bouwen en me· 
dewerken aan de Opbouw, de Wedergeboorte van ons 
Koninkrijk, met als devies: 

.,Ik dien" en niet "Ik verdien". 

de V. 

Verslag van da Top-vergadering 
der L. 0. 

gehouden op Donderdagavond 
28 Juni en Vrijdag 29 Juni '45 
te Utrecht 

De hoop op oogst in 't vrije Nederland 
Zweeft boven de nu altijd groene velden . . . . .  .

Zaandam, Juni 1945 K.P. 

naam en adres, de kampen waarin zij vertoefd overeenstemming bestaat, besluit de vergadering 
hebben, de namen van Nederlanders die zij daar aan de betreffende instanties te adviseren, deze 
ontmoet hebben in het bijzonder, wanneer en gehele clausule te schrappen, daar anders het ge
waar, voorts de namen van de gevangenen, waar- vaar aanwezig geacht wordt, dat de illegaliteit 
van het hun bekend is, dat ze zijn overleden, met zich op politiek terrein zal gaan begeven. 
alle bijzonderheden. De familieleden hier in Ne- In verband met de rede van den Minister-Presi
derland, van de nog niet teruggekeerde gevange- dent Prof. Ir. W. Schermerhorn wordt gesproken 
nen zullen goed doen de namen van familieleden, over de N.A. C. Besloten wordt aan de o. A. C. voor 
schuilnamen, leeftijd, woonplaats, photo en laat- te stellen o.m. te informeren hoe de Regering de 
ste gegevens uit Duitsland aan het C. B. op te taak van de N.A. C. thans ziet, en waarom de 
zenden. N.A. C. nog niet is bijeengekomen. 
Vrijdag 29 Juli: Zuivering. 

Op de vergadering van Vrijdag wordt begonnen Daarna wordt uitvoerig gehandeld over de zut-
met enige vragen te stellen omtrent de versprei- vering. De diverse provincies brengen verslag uit 
ding van het Mededelingenblad in de verschillen- over de stand van zaken. Over de zuivering der 
de provincies. Het blijkt, dat dit nog steeds niet burgemeesters laten Friesland en ten' dele rv.ir 

vlot genoeg geschiedt. De algemene indruk over Utrecht een optimistisch geluid horen. In de ove
het Mededelingenblad is echter zeer goed. Er be- rige provincies is deze zuivering nog verre van vol
staat ook buiten de LO-kring veel belangstelling doende doorgevoerd. Met de zuivering van de ove
voor ons blad. Er zal voor verspreiding bij diverse rige ambtenaren is het overal droevig gesteld, om 
instanties een aantal exemplaren gratis ter be- van de economische zuivering maar niet te spre
schikking worden gesteld. Afgesproken wordt, dat ken. Er is overal in den lande grote teleurstelling 
aan de hand van het Mededelingenblad, het Top- over de gang van zaken; ondanks velerlei moeilijk
verslag zal worpen besproken op de distl'ictsver- heden is men toch unaniem van oordeel, dat ook 
gaderingen. wij alle krachten moeten blijven inspannen, de 

zuivering te doen slagen. Bundeling. 
Daarna is uitvoerig gesproken over de individu- N. v. 8• 

ele bundeling. Alle provincies geven verslag over Nadere richtlijnen zijn nog steeds niet afgeko
de stand van zaken. Het blijkt, dat de individuele men. De coördinatie met de H.A. R. K. en enkele 
bundeling in Friesland, Groningen, Drente, het andere instanties is in vrijwel alle provincies tot 
Noorden van over)Jsel en Gelderland ten Oosten stand gekomen. Nu rijzen er evenwel weer moei
van de IJsel practisch is voltooid. In de niet ge- li.jkheden met het C. B.V. O. Wat tot de taak van 
noemde delen van Overljsel en Gelderland en in het N.V. H. en wat tot de taak van het C. B.V. 0. 
Utrecht is zij reeds zeer ver voortgeschreden. Ook behoort is nog allesbehalve duidelijk. 
in Noord- en Zuid-Holland is op tal van plaatsen Medegedeeld wordt, dat de commissie uit de O.A. C. 
die bundeling reeds voor een belangrijk gedeelte zich o.m. dienomtrent met den Minister van Bin-
geschied. Slechts in enkele streken bestaat tegen- nenlandse Zaken zal verstaan. De voorvergadering Donderdagavond 28 Juni: ij t 1 i di id 1 k Uitvoen'g wordt gesproken over de positie van kanting. Ook daar z· n a van n v ue e wer ers De voorzitter opent de bijeenkomt met gebed en die daartoe willen overgaan, maar enige leiders der den principiëlen onderduiker. In de meeste pro

deelt mede, dat op Donderdagavond enkele kleine illegaliteit maken daar bezwaar tegen. In het Zui- vincies en gemeenten wordt diens voorrang er
zaken zullen worden afgehandeld, terwijl Vrijdag den zijn vrijwel alle illegale werkers aangesloten kend. 
iedere provincie verslag kan uitbrengen over de bij de G. o. r. w. Besloten wordt de individuele Algemeen is men van oordeel, dat de L. O. hierop 
kwesties, waarmede de illegaliteit zich in het bij- bundeling te blijven stimuleren, doch met plaatse- ten scherpste moet toezien en dat bij diverse in-
zonder bezig houdt. lijke omstandigheden moet worden rekening ge- stanties deze kwestie moet worden besproken. 

Allereerst wordt gesproken over de Gedenkboek- houden. Stichting. commissie. Hieraan wordt toegevoegd de Stichter Vervolgens wordt gesproken over het behandelde Eindelijk zijn de formulieren gereed gekomen. van de L.O. De eerste vergadering van deze com- in de laatste G. A. c.-vergadering. De diverse soorten worden aan de verschillendP. missie zal plaats hebben op 12 Juli om 2 uur op Gememoreerd wordt hetgeen de G. A.C. heeft provincies uitgereikt. het C. B. gedaan t.a.v. de repatriëring van politieke gevan- Aangedrongen wordt op spoedige invulling en te-Vervolgens komt aan de orde de tocht van Ds. genen, en de bevoorrechting van de reserve-officie- rugzending. Slomp en Pater Bleys. De gehouden vergaderingen ren die destijds naar Duitsland zijn gevoerd. Bij de rondvraag wordt nog medegedeeld, dat zijn uitstekend geslaagd; men moet trachten de Door de G. A. c. is besloten een brochure uit te 
z. K. H. Prins Bernhard alle illegale werkers en opkomst nog te vergroten door een meer uitge- geven, waarin het voor en het tegen van de indi-breide perscampagne. viduele bundeling zou worden behandeld. De voor- niet alleen leden van de B. S. een voorrangspositie 

E h 1 k d zal geven bij het nieuw te formeren leger. en e e ree s van nieuwe vergaderingen wor t standers van de individuele bundeling hebben aan Er wordt nog gevraagd naar de rentekaarten van vastgesteld. Op iedere vergadering wordt een col- Prof. van Rooy gevraagd hun standpunt uiteen te onderduikers en illegale werkers. Gebleken is, dat lecte gehouden voor de Stichting. Naast deze ver- zetten; Prof. van Rooy, die aanwezig is, aanvaardt 
gaderingen in de verschillende centra zullen in ver- d men zich in geval van moeilijkheden moet ver-
schillende kleinere plaatsen bijeenkomsten wor-

i
Üitvoerig wordt daarna gehandeld over art. 3 van staan met den Raad van Arbeid. 

den belegd met sprekers uit eigen kring. de Grondwet der G. o. I. w. De vergadering had een zeer goed vetioop. 
De mogelijkheid wordt overwogen om een bro- Allereerst worden enige redactiewijzigingen voor- Utrecht heeft zich een uitstekend gastheer ge-

chure uit te geven, waarin de geestelijke achter- gesteld, zodat het Stichtings- en N.V. H.-werk toond. 
grond van het verzet wordt uiteengezet. scherper wordt gescheiden. Opgemerkt moet nog worden, dat de vergadering 

Besloten wordt Vrijdag uitvoerig te bespreken in In art. 3 onder punt f. wordt gesproken over de een bezoek heeft gebracht aan het "klooster", het 
hoeverre aan den principiëlen onderduiker in de liquidatie van het na de bevrijding overbodig ge- voormalige centrum der L. 0. en de C.I. D. 
verschillende provincies voorrang wordt verleend. worden ondergrondse werk. Op voorstel van Fries- Wij zagen o.m. de geheime kamer, waarin op-Kapitein Enckevoort uit Limburg brengt daarna land wordt geadviseerd de redactie te wijzigen in: gesteld was het telex-apparaat en de geheime teverslag uit van de pogingen die gedaan worden om de afwikkeling en liquidatie van het ondergrondse politieke gevangenen uit Duitsland zo snel mogelijk werk, daar de gedachte anders gewekt zou worden, lefoonverbindingen met het bevrijd gebied, Er 
te repatriëren. Enkele teams zijn uitgerust om alsof er na de bevrijding nog ondergronds werk Amsterdam, Den Haag enz. 
Duitsland systematisch af te zoeken. Ook komt aan mogelijk zou zijn. In verband met de getoonde gastvrijheid de orde de noodzakelijkheid van een registratie van In art. 3 onder punt d. wordt als doel van de dan ook geen wonder, dat ook de volgenpolitieke gevangenen. Het C. B. adviseert alle te- G. 0. I. W. aangegeven: De algemene vaderlandse gadering is vastgesteld te Utrecht in Hoteruggekeerde politieke gevangenen te verzoeken belangen te verzorgen, waarvoor bij de oud-illega
lijsten samen te stellen van de hun bekende ge- liteit belangstelling en overeenstemming van ge- Vreeburg, van Maandagavond 16 Juli 8 
vallen. Zij dienen aan het C. B. op te geven ... h�u�n......:,....l;d�al:l;c�h�t:.:.:en��b:.:.:e:.:;st�a::i.a�t:..., .... H�o:::,ew=e�l .... h�i�e:.:.r.:..vo�o�r:.....1a>.e�e:'.!nc!.....v!..:o�l:=:le�d::::i=e.....:..�m""e"'-t::......e:D:c,i�n,,,s""d""a=m"'i"'d,,,d""a""-"""6_u=-ur=------



FLITSEN 

Daar komen zij ! 
De onderduikers, die jaren gedoken waren en 

ontelbare moeilijkheden alleen hebben moeten op
lossen; die in de zwaarste ogenblikken van hun 
leven op zich zelf waren aangewezen. 'De onder
duikers, die er een sport van hadden gemaakt en 
de moffen steeds te vlug af waren geweest! 

Daar komen zij ! 
De mensen, met vervalste persoonsbewijzen, ge

boortedatum veranderd! De een beter dan de an
dere, maar toch voor hetzelfde doel. De mensen 
met grote stempels op hun p.b.'s: ,,Freigestellt, Ma
generkrankung" en een onleesbare handtekening 
eronder. Mensen, die geen woord Duits kenden en 
niet eens konden lezen wat erop stond! Merk
waardig, dat de mensen zo graag ouder werden! 
Slechts een enkeling werd jonger! 

Daar komen zij ! 
De Dachauers, de Buchenwalders, Oranienbur

gers enz. met hun bijna niet te geloven verhalen 
over de Nazi-gruwelen; met ogen, waarin de el
lende nog zo'n duideijke taal spreekt. Mensen, die 
onder alle omstandigheden, ondanks de vele moei
lijkheden, geholpen moeten worden. Mensen, waar
tegen wij moeten opzien, vanwege hetgeen zij voor 
ons hebben doorgemaakt. Wij horen verhalen over 
de folterkamer in de Euterpestraat; over de gods
dienstoefeningen in de concentratiekampen; over 
de verhouding onder de gevangenen onderling; 
hoe sommigen zich niet konden weerhouden het 
karige voedsel van hun mede-gevangenen te ste
len. Daar komen zij met hun kaal geknipte hoof
den, voor de mannen in deze tijd een sieraad. 

Daar komen zij ! 
onze officieren in hun uniform; twee, drie ster

ren, één ster en een balk. Stram en rechtop on
danks hun belevenissen. 

Daar komen zij ! 
onze gewone piotten; meestal in het khaki; met 

�ie kan 
( inlichlingen ) 

veeöcha<J<Jen?
Nr. 69 Leo Coppes en Max Coppes, wonende 

Spui 191a, Den Haag. Gearr. 13-6-'44; via 
Scheveningen naar Vught. 2 Sept. naar 

f Utrecht. Max in Oranienburg, daarna vlieg
tuigfabriek in Rathenau en retour Oranien
burg. Beiden vermoedelijk in verpleging bij 
de Russen. 

Nr. 70 Henk Rijk van Ommeren, 28-12-'44. Tot 
6 Mrt. '45 in cel 571 van Oranje Hotel. Werd 
op 6-3-'45 op transport gesteld. 

Nr. 71 Benno Weichbaum, geb. 6-8-'36. Vanuit 
Asd. door hr. Chadron naar Friesland ge
stuurd in Nov. '43. 

Nr. 72 E. J. den Hartog (Jood), 7 jaar. Afkomstig 
uit Oss. Vandaar naar Hilversum, via Wa
geningen. Zou nog in Hilversum zijn! 

Nr. 73 Johannes van Overbeeke, geb. te Kruinin
gen (Z.). Juni '44 Vught. Sept. '44 Sachen
hausen. 

Nr. 74 Theodoor Willem la Rivière. 6-9-'44 van 
Vught naar Sachenhausen. 

Nr. 75 Adriana Dekker-Kempe, geb. 30-3-'95. 
17-2-'45 vertrokken uit conc.kamp Ravens
brück.

Nr. 76 Tijn (Martin Ferdinand) van der Meulen, 
geb. 29-12-'22. 7-4-'45 in Krankenrevier II 
v: h. conc.kamp Neuengamme. 
Jacob Cornelis v. d. Molen, geb. 14-3-'94. 
Wonende te Groningen. 8-4-'44 te Utrecht 
gearr. Eerst Vught. Sept. naar Sachenhau
sen bij Orainenburg (Nr. 99983, barak 65). 
Vrijgekomen door tewerkstelling/ als 
arbeider. 
Leonard Spek, 44 jaar. 2-2-'45 naar Neuen
gamme. Vandaar naar Hamburg of Han
nover als tewerkgestelde. Woonplaats was 
Elburg. 

Nr. 79 Johan Reuver, pl.m. 25 jaar. Onderwijzer. 
Laatst in Staphorst. Aldaar als gijzelaar 
gepakt. 

Nr. 80 Willem Smit, pl.m. 25 jaar. Schoenmaker. 
Gevoerd naar dorp ten Oosten van Stettin. 

Nr. 81 lzaak van Wesep, geb. 14-9-'22. Vught 
(Venlo?) Saxenhausen (Heikelfabrieken
Vliegveld Tempelhof?). 

Nr. 82 Samuel Bleekveld en echtgenote, uit Vro
likstraat, Asd., worden gezocht door hun 
zoontje Jacques (geb. 15-3-'35) en Karel. 
Greta Mirjan, geb. 8-8-'29, gezocht door 
Sara Strijkowski (geb. 8-10-'30). 
Fam. Wolff, Weteringschans 231, Asd. 
Vader fabrikant lampenkappen. Moeder 
tandatts. Gezocht door hun dochter 

hanna, geb. 25-10-'35. 

heel hun hebben en houden aan hun lichaam, zo 
arm, straatarm, maar toch straalt de vreugde van 
hun gezicht. 

Daar komen zij ! 
Onze arbeiders. De meesten in slavernij wegge

sleept. Mannen uit Dresden die nog niet goed kun
nen horen wegens de explosies der bommen, die 
400.000 doden maakten van Dinsdag tot Vrijdag. 
Mannen uit Kiel, die vertellen over de vreselijke 
bombardementen. Mannen uit Hamburg, Bremen, 
Kassel, Schweinfurt, Maagdenburg, Berlijn, Wee
nen en Graz. En zij vertellen allemaal over die 
symphonische kakophonie (of misschien kakopho
nische symphonie) van bombardementen, voeding, 
kleding en onmenselijke arbeid. 

Daar komt hij! 
Een zes en vijftig jarige, in Amsterdam van de 

straat opgepikt zg. wegens bedelarij ; vervoerd naar 
Berlijn, vandaar naar Riga; vandaar naar Reval; 
vandaar naar Bordeaux; terug naar Berlijn en 
eindelijk naar . . . . . . . . . . zijn vaderland. 

Daar komt hij! 
Een jongen van achttien jaar! Weggesleept bij 

de razzia in Januari 1945. Na een transport, dat 
zelfs voor beesten nog te min was, waarbij al het 
menselijke afwezig was, kwam hij aan te Wiener
Neustadt. Hij moest werken aan de spoorweg, een 
Danaïden-vat! Bevrijd door de Russen, te voet 
naar Vesprem 350 k.m.; door Hongarije, Roemenië 
naar Odessa. Daar Mevrouw Churchill gezien; met 
een Engelse steamer naar Marseille. De geweldige 
ontvangst aldaar op de kade, die één vlaggenzee 
was, welke vlaggen omlaag gingen, wanneer een 
vrijwilliger de loopplank afkwam, maar omhoog, 
wanneer een weggesleepte aan land ging. En toen 
naar . . . . . . het vaderland. 

En zo trekken zij aan ons voorbij als een film, 
maar nu geen film, waar de beweging wordt ge
suggereerd door een snelle opeenvolging van stil
staande beelden, maar één, waar de realiteit speelt 
en wordt bespeeld, hoe irreeël deze realiteit soms 
schijnt! 

Wij wisten van horen zeggen wat er gebeurde in 
· de concentratiekampen, de ellende van de arbei

ders, maar nu is het werkelijkheid voor ons ge
worden.

Nederlanders, die om de een of andere reden ge
dwongen in de vreemde hebben vertoefd, wij dan
ken U voor hetgeen gij voor ons geleden hebt, voor 
ons en voor ons Nederland. Wij wisten, dat wij
moesten werken om ons vaderland op te bouwen, 
maar nu is dit weten uitgegroeid tot een plicht.
En daarom: Crescendo! 

Nr. 85 

Nr. 86 

Nr. 87 

Nr. 88 

Nr. 89 

Nr. 90 

Nr. 91 

Nr. 92 

Nr. 93 

Nr. 94 

Nr. 95 

Nr. 96 

Nr. 97 

Nr. 98 

Nr. 99 

J. J. A. ENGELBREGT. 

Fam. de Wilde, Alb. Cuypstraat 101, Asd. 
Gezocht door Robert de Wilde, 25-1-'43. 
Nagel Willem Lodewijk H., geb. 21-9-'02, 
wonende te Amersfoort, Borneopl. 2. 13-6-'44 
te Laren gearr. Tot 23-6 te Scheveningen. 
Daarna via Vught naar Oranienburg. Ook 
onder de naam De Vries, Willem, bekend. 
(38t. A 768/44 07219B). 
v. 't Hul, Coenraad Tjeerd, 16-2-'22. Aug.
'43 te Asd. gearr. Begin Sept. '44 in Vught.
Daarna Oraniënburg.
v. d. Wolf, Marten Juriaan, 28-1-'06.Wonende Bredweg 1, Hulshorst. Opper-wachtmeester der Marech. 7-4-'44 gearr.V�a Vught, A'foort, Zevenaar naar Dsl. Visser, Frederik, 7-9-'15 te Kampen. Gearr.2-6-'44. Tot 12-10-'55 A'foort. Daarna Dsl.Gearr. te Hulshorst. 
Pické, Johannes Marinus, 25-6-'19. Wonende te Arnhem. Medio Juni '44 in Brabantgearr. Aug. '44 in Vught. 
Drenth, Jan, geb. 17-12-'18 te Assen. Gearr. onder de naam: H. Rotteveel, Olympiakade 343, Asd. Aldaar Juni '44 gearr. op een vergadering van 34 pers. w.o. Wilgenburg (Lex). Eerst naar Weteringschans, laterVught. Toen Dsl. 
Bakker, Aalt, 4 Maart 1881. Adres: Stationsstr., Ermelo. 
v. Veen Gerrit, geb. 6 April ?? Rotterdam.
Bergweg 264. ' 
Mendelaar, Jurrlaan Jan, geb. 8 Juni '24. O. Ermeoscheweg 11 te Hulshorst. Gezetente Vught en A'foort. Eind Jan. '45 naarNeuengamme. Thuis-adres: Lairessestr. 49,Amsterdam. 
�icol;i,as de Vogel, 7-2-'45 gearr. bij razzia m �. dam. Overgebracht via "Haagsche Veer en Scheveningen naar Amersfoort (Bloc K 2 Nr. 15194). Vermoedelijk daarnanaar Neuengamme bij Hamburg. Arend Quelle, geb. 10-1-'25. Juni '44 naar Weteringschans Asd. Vandaar Amersfoort (Blok 9 nr. 6241 zaal B) 9 September naar
Neuengamme. 
Leendert Pieterse, wonende Zandvaart 110 Breezand. Gearr. te Hoorn 19-10-'43. TotSept. '44 in Vught. 
Cornelis Colijn, Zandvaart 18, Breezand. 16-3-'44 gearr. Tot Sept. '44 Dachau Alach.Ebelle Ferwerda, Strook 60, Kolhorn. Gearresteerd 23-3-'44. Laatst gezien Buchen-
walde.

Nr. 100 Egbert Johan van Houttum, geb. 29-10-'20. 
24-8-'44 te Loosdrecht of Hilversum gepakt.
2� Aug. naar Amersfoort. Vermoedelijk be
gm Sept. '44 naar plaats nabij Hamburg. 
3 Mei '45 lopende gezien bij Berlijn rich-
ting Maagdenburg. · ' 

Nr. 101 Hendrik van Ginkel, geb. 1-4-'15. Gearr. 
24-7-'44. Sept. van Vught naar Oranien
burg. Later ander kamp. 

Nr. 102 Jacobus Alphonsus Antoni, geb. 6-12-'21 
Laatst gezien in Vught. 

Nr. 103 Cornelis de Vries, geb. 12-6-'23 te Woer-

den. Van Reinbach naar Hannover. Begin 
Dec. '44 naar Lade (?) straflager. 

Nr. 104 Pier van der Horst, woonde Nieuwe Plein, 
Arnhem. 4/5 Sept. '44 van Vught naar Ora
nienburg. Half Nov. nog kampkapper. 

Nr. 105 Mevr. H. Th. Kuipers-Rietberg. (Tante 
Riek). 6 Sept. '44 met andere vrouwen van 
Vught naar Frauenlager "Ravensbrück". 

Nr. 106 José (Joseph) Rosenberg, geb. 12-3-'08. 
25-1-'44 te otterloo gearr. Westerbork.
8-2-'44 naar Birkenau (Auswitz).

Nr. 107 Jac. de Koning, geb. 6-5-'98. Predikant. 
Woonde: Schipluiden. Aldaar 17-4-'44 gearr. 
Scheveningen. 6-6-'44 naar Vught. Juli 
Amersfoort. October Dsld. 

Nr. 108 Hans Jacobsohn, geb. 31-3-'09, Gorlitz. 
25-9-'43 te Den Haag gearr. Westerbork.
Strafkamp 67. Ongeveer Jan. '44 doorgev. 
naar Polen. 

Nr. 109 Evelyne Rothenberg-Schleyen, geboren 
te Den Haag gearr. Westerbork. 

Nr. 110 Kaspar Caesar Jacobsohn, geb. 18-6-'77, 
Gollup. 1944 te Utrecht gearr. 

Nr. 111 Arnold Rothenberg, geb. 6-1-'91, Brody. 
Westerbork. 

Nr. 112 Clara Srael-Schleyen, geb. 29-3-'91, Pod
woloczyska. 2-6-'43 te Utrecht gearr. 

Nr. 113 Isaac lsreal, geb. 1880. 2-6-'43 te Utrecht 
gearresteerd. 

Nr. 114 Marcus Rothenberg, geb. 21-8-'77, Brody. 
Wonende Via Valderivo 35, Triest, Italië. 
Waarschijnlijk aldaar blj Jodenrazzia's 
gearresteerd. 

Nr. 115 Antonius E. A. Knegt, geb. 23-11-'10, Sas
senheim. 29-8-'44 gearr. te Roelofarends
veen. Rotterdam (Haagsche Veer). 3-9-'44 
naar Amersfoort. 

Nr. 116 Marcel Leiser, geb. 29-8-'23, Gouda. Vol
gens Pol. te Wolvega gefusileerd. Laatst 
vliegveld te Groningen. Ligt misschien om
geving grens in ziekenhuis. Ondergedoken 
onder de naam: Jaap van der Loo. 

Nr. 117 Maguerite Alexander Dreyfus, geb. 28-2-'95 
en Suze Alexander, geb. 29-5-'27. Beiden 3
Maart '44 uit Westerbork gedeporteerd en 
in Sept. '44 in Birkenau of Auswitz ge
signaleerd. Suze werkte bij het Canade
Effekten Lager. 

Nr. 118 Izaac Buytenkant en Ali de Vries. Vroeger 
Vrolijkstraat 149, Amsterdam-0. Worden 
door hun kinderen gezocht. 

DIVERSEN 
HET ADRES van het L.0.-bureau te ZWOLLE is: 
L.0.-bureau, Oude Vismarkt 23 te Zwolle.
L.0.-bureau STEENWIJK, Oude Gemeentehuis te
Steenwijk. 
Gelden voor het C.B. der L.O. kunnen gestort
worden bij de Amsterdamse Goederenbank N.V., 
Keizersgracht 203, ten name van D. Mulder, 
rekening C.B._ der L.O. 

ADVERTENTIES 

Wij ontvingen uit Duitsland het droeve 

Ibericht dat aldaar na de bevrijding in 
Neustddt op 24 'Mei overleden is onze 
vriend 

KORNELIS DE VRIES 

(Kees) 

St. Vitusholt 

2e laan no, 5 

WINSCHOTEN 

I 
Dat hij nu juicht voor Gods Troon is 
ons tot grote troost. 

De prov. leiding Groningen 

Wij ontvingen wederom bericht. dat 
enige van onze vrienden in concentra
tiekampen in Duitsland. tengevolge van 
uitputting en ziekte overleden zijn: 

LEENDERT 'EDELMAN 
te Zeist 

HENDRIKUS PIETER VERMEULEN 

te Culemborg 

Dr. LUBBERS 

te Utrecht 

MAARTEN SCHRIJVER 

te Zuilen 

Zij deden hun plicht en gaven hun 
leven opdat wij in vrijheid zouden kun· 
nen leven. 
Laten hun no.men gegrift staan in de 
harten van een ieder onzer, als voor• 
beeld voor het nageslacht. 

Mogen de nabestaanden troost vinden 
in de zekerheid, dat ze opgenomen zijn 
in het Vaderhuis, 

De prov. leiding der L.O. Utrecht I 

Help ze aan werk 
Ex onderduiker 

24 jaar oud, Ned. Herv,, biedt 
zich aan voor alle werkzaam
heden. Vroeger werkzaam als 
slotenmaker op een grote fabrielc 
Brieven onder no. 13 aan ons 

... 



20 Juli 1945 ···�Nummer 53

MEDEDELINGEN 
VAN C. B. • L.O. 

Landelijke Organisatie vo.0t·1tulp aan Onderduikers 

Adres Reda�tie en Administratie: Wester�arkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566-Abonnementspr,;f�1.25 p. kwart. Losse nummers 1 O et

REDACTIE: Mr. A. J. Meyer, Drs. D. Mulder, T. van Vliet 

Van partisan tot pionier, 
an�!�tà�1Jeheitrwar, GEEF richting, DR1,AG ver

W eest ook nu NIET bang . . , Loop voor. 
Het wordt immers van U verwacht dat gij voorloopt. Wie anders? 

De vloed is over, de branding is voorbij. Overlevenden der illegaliteit verzamelt U. Er was werk voor U, er is werk voor U, er blijft 
werk voor U. • 

Gij zijt noodig. Uit Uw gelederen moet het jonge Nederland zijn 
krachten putten. Gij z.ijt ·het kader van het Vaderland. Gij moet houding, richting en tempo aangeven. Gij hebt bewezen dat gij volbloed-vaderlanders zijt, dat gij courage hebt. Dezelfde vaderlandsliefde die U voor den Duitscheren voor de S.O. ontembaar maakte, diezelfde liefde moetnu ten profijte komen van den opbouw van ons land. Juist gij, illegalen, moogt daarbij niet ontbreken! Het is Uw bloed dat werd vergoten, het zijn Uwhuizen die zijn leeggehaald, Uw gezinnen zijn het die verstrooid werden en Uw zaken verliepen en ...... Uwmakkers ...... waar zijn die? Nochtans, niet op grond dáárvan moet gij nu voorloopen, maar hierom, omdat gij ook tijdens de bezetting voorliep en geleerd hebt in die ontzaggelijke tijd, ve.ra.ntwoordelijkheid te dragen, kloekmoedig te zijn en kranig en omdat gij weet wat het is in ongunstige omstandigheden snelle beslissingen te nemen. Gij mannen van Amersfoort, van Vugt, van Scheve-

Het bevrijde Nederland blijkt ten prooi te zijn aan grote spanningen. Vijf jaren bezetting hebben de continuïteit in de vrije meningsuiting over pers, radio envergaderingen gebroken en daardoor is ons volk inzijn verscheidenheid van inzichten tot een gevaarlijkespanning geladen. De ontlading ervan is een zaakvan wijs beleid en dit laatste beslist voor een belangrijk deel over de toekomst van ons volk. Om dit beleid goed te kunnen voeren, moet men weten waar die spanningen zetelen. De diepste oorzaak van het ontstaan ervan is nu o.i.· gelegen in het grote verschil in inzicht over de wezenlijke betekenisvan de oorlog, die zo juist beëindigd is. Eén partij ziet de oorlog als een voetbalwedstrijd,die min of meer willekeurig toen en toen, daar of daargehouden is. Wij kunnen volgens dat inzicht, die vijf jaren, afgezien van de kwade gevolgen, overslaan en aansluiten op de vertrouwde sfeer van 1939 en daarvoor. De andere partij beweert integendeel, dat wij dank zij deze oorlog kunnen breken met het verleden en een 
n!�uw begin kunnen maken. Deze vijf jaren oorlog z1Jn voor ht!n de doek, waarmede de historie uitgewist kan worden. Tussen deze twee standpunten in, bestaan natuurlijktal van varianten, die min of meer bij beide aansluiten.Deze standpunten zijn intussen onjuist. 'Nocb de 
bist·orie vóór 1939, 11ocb die ná 1939 mag genegeerd
worden. De oorlog was een schalm in de lange keten van de ontwikkelingsgeschiedenis onzer Westersche beschaving en die schalm is onlosmakelijk verbonden met de keten, die ervóór bestond en de keten, die erna schalmvoor schalm gesmeed zal worden. Om nu aan dit beeld de inzichten duidelijk te maken, zou men kunnen zeggen, dat het reactionnaireinzicht die ene schalm eruit wil lichten, een kortsluiting wil maken van de ene vredesoever naar de andère en dat het revolutionnaire wil doen vergeten, dat die oorlogsschalm zelf ook weer hangt aan de keten vande ll'eschiedenis ervoor. 

ningen en het Wolvenplein, gevangenen uit Duitsch
land, gij zijt het die de gevaren en de risico's genomen hebt en die den langen en onafzienbaren, onoverzichtelijken en ongelijken strijd met den geweldenaar hebt aangedurfd. 

Strijd en offer ligt achter U. 
Overlevende functionarissen der illegalitit BLIJFTen thuiskomers der illegaliteit KOMT en, .samen zullen wij voorloopen, moe misschien en met een gehavendvaandel en met litteekens, maar met het oog strak enstralend op de toekomst, hand in hand, schouder aanschouder en de werftrom slaand. Doch weet één ding goed; deze.. dienst jegens hetVaderland is zwaarder en zuurder als die tijdens debezetting, alhoewel minder gevaarlijk. Gij zult op moeten passen dat gij niet struikelt overde Oranjerijers en de revershelden, over de mannenmet de groote namen en de kleine- daden, die U voor de voeten loopen en U het zicht" benemen. Die alles en alles wel even zullen regelen, maar U de verantwoordelijkheid willen laten dragen., ,Pas op voor die menschen. 

.Pas ook op dat gij U niet te plet�ttr loopt op defirma Bureaucratius en Zonen, op Pietje, Voorschriften Willem de Wet. 

Een blik in de geschiedenis onzer beschaving moetin dit oozicht verhelden·nd werken. 
Van de aanvang af heeft daarin een strijd bestaantussen twee levensbeschouwingen: het Cbristendpm en het '}lumanisme. De vraag of God, dan wel de mens het brandpunt van het leven zou zijn, beheerste onze geschiedenis. Het kan niet ontkend worden, dat het Christendom de laatste 150 à 200 jaren meer en meer in de verdediging is gedrongen. Langzamerhand heeft de ontkerstening van hetleven terrein gewonnen. Zelfs het Christendom zelf wel-d aangetast en gedenatureerd tot een braaf leven theologie. Steeds meer groeide in den mens het streven naar zelfstandigheid en zelfgenoegzaamheid. Voor den gekruisigden Christus was geen plaats meer. Men 

wist daar geen raad meer mee. Eerst heimelijk, en dan openbaar wordt de vervreemding van God en Zijn dienst geproclameerd. Als in plaats van Christus de mens koning is in eigen hart, komt het leven in egocentrische banen. Dan wordt ook het huwelijk uit die gezichtshoek bekeken. Dan domineren rechten en geen plichten. Dan _treedt de eisch inplaats van het offer. Ondanks alle verbindingen, die het Humanisme nog 
met evangelische normen, als naastenliefde, wil leggen, is dit egocentrisch motief toch overal haar ijzeren consequentie; dat heeft Nietzsche goed gezien. En in ditgeval heeft het zich geopenbaard in een ware echtscheidingsepidemie. Dat dit ziekteproces de maatschappij via geïnfecteerde en ontgoochelde kinderen,ook aan moest tasten, is duidelijk. Individualisme enklassenstrijd waren haar openbaringsvormen. Zelfs deStaat moest er de kwade gevolgen van ondervinden.Eerst de mensvergoding bij de Franse revolutie (ni Dieu, nj maître) en toen dit in 100 jaren een bittere ontgoocheling werd, moest worden, de staatsvergoding, die wij in het Duitse abces bestreden hebben en die we nog verder te bestrijden zullen krijgen. In uitvoering verschillend, in wezen beide het losgeslagen zijn van God. Zó staan de zaken in hun historisch ver-
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Ja, wje anders? 
D� pacifisten, de defaitisten, de bukkers, de toeschouwers uit de bezettingsjaren, de melders, de collabo�ateurs, de zwarthandelaren misschien? Çij, gij zijt daarbij noodig. Er ,liggen taken die geweldig .zijn, die alleen door MAt:-SNEN opgeknapt kunnen worden. Uw schouder er onder, Uw hart er achter, Uw handen aan den ploeg. Het illegale werk is gedaan, het legale wacht. J(OMT en VEREENIGT U, kader van Nederland! Allen te .samen. Om welke reden gij ook eertijds r�belsch wa�rt er was één gemeenschappelijken vijand die de moeite waard was en nu is er één gemeenschappelijk vaderland dat de moeite waard is. Dus aangetreden. Voorwaarts. Vertrouwend op de overheid.Zonder gemor. 

Voorwaarts Vaderland. 
Riemen om de kin 
Met God, door bloed en tranen 
Een schooner tijdperk in. 

l' •' 
MEES. 

Van redactie 

1. Gaarne zouden wij zien, dat per district één
persoon zich belastte met d(\ administratie, d.w.z. ver
spreiding, inning abonnementsgelden, inzameling van 
.copy e.d. van ons Mede<lelingenblad. Tot nu toe ko
men de abonnementsg�lden nog zeer spaarzaam bin 
nen. Nogmaals doen wij een ernstig beroep op Uw 
aller medewerking voor deze noodzakelijke bezigheid. 
De. abonneé's, die geen L.0.-contact hebben, kunnen 
het ·verschuldigde bedrag per postwissel aan �s over
maken. 

2. Zeer tot onze spijt waren wij niet in staat alle
ons toegezonden copy in het blad op te nemen. Steeds 
worden wij, in de omvang van ons blad zéér beknot 
door de "papiertoewijzing". Wij rusten echter niet, 
voordat ons een behoorlijk quantum papier �vordt toe
gedacht. 

3. Ondanks al deze moeilijkheden zien wij gaarne
bondige verslagen van vergaderingen en gebeurtenis
sen uit alle streken des lands van U tegemoet. 

4. Tot op heden . 011tvingen w,ij weinig fotomate
riaal uit de illegaliteit .en, over 1het hedendaagsche af
wikkelingswerk. Wij ,rekenen op een spoedige inzen-
ding! 

5. Ook willen wij. Uw, aand11cht nog eens vestigell
op de rnbriek: ,,Wie·. geeft inlichtingen". Een gron
dige inzage in de wekeljjk�e lijst mag zeker niet 
achterwege blijven. Wij .�eggen niet te veel, dat op U 
de morele plicbt rost om, .van ieder geval afzonderliik 
goede nota te nemen .. Tevens moeten eventueele in· 

' 1 . ..  lichtingen ten spoedigst.e aan de Administratie van h�t 
blad worden toegezonden. H!:) 



band. Zo is deze oorlog een betekenisvolle consequentie 
van de geschiedenis en een phase in een lange worstel
periode. 

Wie dit alles in revolutionnaire stijl wil raderen uit 
het blad der geschiedenis (want revolutie is het door
snijden van levensdraden, van voedingsaders) moet 
bedrogen uitkomen. Zo kaü een volk zich nooit ont
plooien. 

Maar omgekeerd, wie vergeet, dat er in de afge
lopen jaren ook geschiedenis gemaakt is, doet even
eens aan struisvogelpolitiek en speelt zo tegelijkertijd 
de revolutie in de kaart. 

Hoe is er in die vijf jaren geschiedenis gemaakt? 
Een volk wordt slechts een eenheid, een natie, als 

het door lotsverbondenheid aaneengesmeed is. We 
waren vergeten, dat we een natie waren. 

Het was ook al weer zo lang geleden, dat in een 
80-jarige strijd, dat volk een eenheid geworden was,
geboren uit bloed en tranen. We waren rijk, verzadigd,
arriveé, burgerlijk in de sfechtste zin van het woord.
Nu is in. vijf jaren van druk en verzet dit volk her
boren. Waar? Niet in de schuilkelders, op de zwarte
markt, in h!:!t halve leven van compromissen en colla
boratie. Neen, in illegale drukkerijen, op beurzen voor
onderduikers, in sneeuw en storm, waarin mannen en
meisjes zich afbeulden om hun plicht te doen, bij over
vallen op distributiekantoren, in gevabgenissen en con
centratiekampen, in de binnenkamer waar de worste
ling voor. onze vrijheid in een vurig gebed uitmondde,
in de kring der houdingverzetters, ook in de strijd
buiten ons land.

Eén voor één zijn we wakker geworden en hebben 
we ons geharnast voor de strijd en getekend voor het 
,,Legioen", dat schamel in aantal en uitrusting, on
verwoestbaar was in geesteskracht. 

De vrijheid stond op het spel. In bloed en tranen 
wilde de vijand dit volk verstikken, door bloed en tra
nen heen werd dit Nederlandse volk herboren, opnieuw 
aaneengesmeed. Wie dit niet doorleefde kan alleen 
maar meelopen. 

In 1945 is het nu alleen maar mogelijk bij dit her
boren volk aan te sluiten. Wie dit niet doet, verraadt 
de strijd, verraadt de offers,· die gebracht werden. En 
dankbaar zullen hem daarvoor de collaborateurs zijn, 
de "voormannen" met boter op hun hoofd. Zij ver
langen niet beter: verklaar onzen trijd tot een episode, 

FRITS 

de illegaliteit voor een club van avonturiers, de oorlog 
voor een strijd om de macht, het geld en de grond
stoffen (dat argument zal nog ter tafel komen, als 
eerst de felheid maar wat geluwd is) en niets kan den 
collaborateur ervan weerhouden, zich als een goed 
vaderlander op de borst te slaan. 

In een vernieuwde binding vervolgt het Nederlandse 
Volk zijn weg door de eeuwen. Dat is dus de zin van 
dit alles. 

Maar hoe zijn deze dingen te rijmen zal men vra
gen: De tegenstelling Christendom en Hqmanisme, en 
de eenheid, waarin ons volk herboren is? Ligt hier 
niet tevens de bestaansvraag voor ons volk besloten? 

Dit volk is wakker geschud, toen men het zijn vrij
heid ontnam. 

Nog niet eens, toen zijn staatkundigè vrijheid ver
keerde in de dwang der bezetting, maar het volks
geweten reageerde onmiddellijk, toen er gevaar dreigde 
voor de geestelijke vrijheden. Die consequentie van 
het staatsabsolutisme van het Duitse gezwel kon alleen 
door een dood volk geïncasseerd worden. Dat het een 
levend volk was, dat men zijn vrijheid wilde ontnemen, 
hebben de Duitsers gemerkt. 

Welnu, of men np dit Duitse gezwel met ons als 
een resultaat vao het ziekteproces van het Humanisme 
ziet, van het van God vervreemde leven, of niet, eens
gezind waren we in de bestrijding ervan. Deze vrij
heidsberoving nooit. Liever dood, dan slaaf. 

Maar nu, na de bevrijding? Het zou van geestelijke 
armoede, van gebrek aan historische zin getuigen, zo 

we niet erkenden, dat de eenheid van ons volk bestaat 
in de binding van door [evensbeschouwing onderschei
den volksgroepen. Dat die volksgroepen zich als zo
danig openbaren is verrijking. En de mogelijkheid voor · 
ieder om Oranje en Nederland in eèn eigen banier te 
schrijven, was juist de inzet van onze vrijheidsstrijd. 
Zo die volksgroepen zich echter weer afsluiten, isoleren,
als vóór 1939, zal de binding tot één volk, de vrucht 
van den strijd, niet kunnen ontluiken. Betrek de eigen 
geestelijke behuizing, maar houdt de vensters open, 
voor de noodzakelijke gedachtenwisseling. En die dis
cussie moet van constructieve aard zijn en niet uit
sluitend polemisch. We moeten de moed weer krijgen 
tot het appèl op constructieve samenwerking. Zo 

spreekt tot ons de historie van vóór 1939 en die van 
1939. H. v . R. 

LODEWIJK 

• 

Hij is wat grijzer geworden, maar zijn haren staan 
nog in dezelfde houding als vroeger. 

Vroeger - toen hij in hemdsmouwen de beurs prr.
sideerde en zijn bordje pap at. De beurs, waaruit ont
staan is de organisatie, die de liefde heeft van zijn 
hart, en wat meer is, de liefde houdt. 

Vroeger ;- toen hij op zijn wrakke fietsje van de
ene geheime vergadering naar de andere peddelde, 
met het resultaat, dat op iedere plaats, waar hij zijn 
vlammende woorden vanaf de kansel zijn toehoorders 
toeslingerde, een L.0.-afdeling werd opgericht. 

Ondergedoken, gearresteerd, bevrijd, ondergedoken 
en nu zit hij voor ons. Hij is bijna niet veranderd, 
alleen het gebaar al, waarmee hij zijn pijp stopt uit 
mijn tabaksdoos, is nog hetzelfde. 

Er rijdt een glanzende auto voor · en een man in 
uniform van de Staf van den Prins, stijgt met snelle 
schreden de trappen op naar ons Bureau. 

LODEWIJK. Hij heeft nog dezelfde glimlach, waar
mee hij vroeger de harten won van de Limburgers, als 
hij de belangen bepleitte van zijn onderduikers. De
zelfde glimlach, waarmee hij ongetwijfeld zijn gevaar
lijke reis naar Londen begon en - volvoerde . 

Zo zitten ze beiden voor ons - Frits en Lodewijk, 
de moderne troubadours, die overal in den lande, ver
halen van vreugde en leed van 't ondergrondse verzet. 
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Zo zitten ze voor ons, de moderne kruisridders, 
die moedig het zwaard hanteerden tegen ht-n, die het 
Christendom poogden te verdoen. 

Zo zitten ze voor ons - een afschaduwing van de 
bouw van onze organisatie, waar R.K. en Protestant 
schouder aan schouder stonden en...... vielen. En als 
ze spreken, hetzij in diepe ernst of in guitige satyre, 
is het waard een blik in de zaal te werpen. 

Daar zitten ze rij aan rij, de student, de fabrieks
jongen, de Joodse advocaat, de poli,tie-inspecteur eo 
ze horen, wat er nodig was om hen te bewaren van 
de macht der bezetter. 

Daar zitten ze, de arbeidersvrouwen van driehoog 
achter, die hun Jodenkindje nu bijna niet meer kunnen 
afstaan en de eigenaar van �e statige villa, die in het 
tuinhuis meerdere arbeidslnzetters van het nodige 
voorzag. Daar zitten ze, de zwoegers van het illegale 
front. het leger dergezochten, de jongen van de K.P., 
de dappere koerierster, de beambte van het distrib'u-
tiekantoor, de ..... . 

Ze zitten er jong en oud, van allerlei stand, van 
allerlei godsdienst en we voelen het: hier is Holland 
op zijn mooist. Hier is de eenheid, die we missen op 
allerlei gebied, een eenheid, die gegrond is op de geest 
van ons verzet, het thema van de tournee van Frits 
de Zwerver. en Pater Lodewijk. · V. 

Kort Verslag van de Vergaderingen 

van de Sociale- en Zuiveringssecties 

van de G.A.C. gehouden op 11 Juli '45

Allereerst komt de vraag aan de orde, of aan de 
werkgevers niet de verplichting moet worden opge· 
legd, aan hun ondergedoken personeel salaris uit te 
keren met terugwerkende kracht tot het tijdstip van 
onderduiken. Deze zaak zal worden opgenomen met 
het' Departement. Vervolgens wordt de positie der 
krijgsgevangenen behandeld. Unaniem is men van oor
deel, dat alle militairen, die vrijwillig in krijgsgevan· 
genschap zijn gegaan geen voorrechten mogen genie
ten. Deze zaak zal bij de Regeringsinstanties aanhan
gig worden gemaakt. 

Voorts zal aan de Regering worden verzocht, de 
ingeleverde radio-t0estellen niet te doen afgeven aan 
hen, die destijds op Duits bevel apparaten hebben in
geleverd, maar deze ten goede te laten komen aan de 
oorlogsslachloffers, in het bijzonder van hen, die ten
gevolge van hun illegaal werk hun radio zijn kwijtge
raakt. Nogmaals zal er bij de Regering op worden 
aangedrongen, om de Repatriëring van de politieke 
gevangenen te bespoedigen. 

Door de betr. commissie wordt verslag uitgebracht 
van hun onderhoud met den Ministerpresident over de 
afbakening van de werkterreinen CBVO, ·NVH, Stich
ting en Hark. Deze besprekingen waren slechts infor
matorisch en in het algemeen bevredigend, maar die 
vraagstukken moeten eerst nog worden besproken in 
de Ministerraad. 

Daarop wordt in de eerste instantie behandeld een 
voorstel van de Provinciale Raad van Gelderland t.a.v. 

· den principiëlen onderduiker. Dit voorHel houdt in
een concretisering van de ook door de LO steeds be
pleite voorrang van deze categorie.

Aangezien het hier een ingewikkelde materie betreft,
zal deze zaak eerst worden besproken in de Raad van
Beheer van het NVH.

Ook is nog verslag uitgebracht van de laatst ge
houden Stichtingsvergadering. Gebleken is, dat er nog
te veel geld afvloeit naar andere stichtingen, dat in
wezen 1:iedoeld is voo'r de Stichting 1940-1945. Er is
op aangedrongen, dat de Stichting 1-940--1-94-5-<l 
een uitgebreide propaganda meer in het middelpunt
van de belangstelling zal komen te staan.

De N.A.C. is besproken in den Ministerraad; op 
20 Juli a.s. wordt de te vergadering gehoqden op het 
Binnenhof. ' 

Het vraagstuk der financiën van ex-illegale organi
saties zal, in verband met de inlevering der bank
biljetten, worden besproken met den Minister. Aange
drongen werd op snelle in werking treding van het 
herziene zuiveringsbesluit en op een regeling voor de 
zuivering van het bedrijfsleven en der vrije beroepen 
in een schrijven van het M. G. Noord-Holland aan 
den Provincie Commissaris; hierin wordt tevens de 
wenschelijkheid naar voren gebracht van regelmatig 
contact tusschen de voorzitters der zuiveringscom
missies. 

Aangenomen werd het voorstel om de zuiverings
commissies samen te stellen uit een hoofdambtenaar, 
een lager ambtenaar uit den betreffenden diensttak en 
3 outsiders; aldus zal het advies aan de Regeering 
zijn. Met het departement zal de zuivering der bios
copen ten spoedigste worden opgenomen. 

De regeering zal worden geadviseerd om wettelijk 
verplicht te stellen dat een ieder de hem bekende 
feiten omtrent collaborateurs en personen, die voor 
zuivering in aanmerking moeten worden gebracht, ter 
kennis brengt van de betreffende instanties. 

Aangedrongen zal worden op de toepassing van een 
strenge zuivering onder de personen, die medewerkten 
aan de uitvoering der verordeningen van Rost van 
Tonningen. Voorgesteld werd verder de aanmeldings
plicht van Wehrmachtsaannemers landelijk te regelen. 
Met de door de spoorwegen voorgestelde samenstel
ling der zuiveringscommissie voor haar bedrijf kan 
niet worden accoord gegaan. Eerst moet de directie en 
de personeelsraad gezuiverd. Een voorstel hieromtrent 
zal den 0inister worden gedaan. 

De G.A.C. besloot stappen te ondernemen, in ver
band met het gerucht, dat het tribunaal besluit ge• 
wijzigd zou worden in dien zin, dat leken geen zitting 
mogen hebben in het tribunaal en zij alleen advies 
zouden mogen uitbrengen. 

C. B.

J 

.. 



Mijn gevangen koerierster 

Jij was meer als een koerierster 
Jij was trouwe kameraad 
Jij hebt even hard gestreden, 
Jij was even goed soldaat. 
Jij hebt dag aan dag geploeterd 
Hebt door weer en wind gesjouwd, 
Jij hebt veertienhonderd kaarten 
In corset en laars gestouwd. 
Jij zat altijd "Wehrmachtabteil" 
Als je documenten droeg. 
Jij hebt met S D. getafeld 
In een officierskroeg. 

J!J hebtmet S.D.9etct.feld! ..... 
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Piet ten Boom, eerste week Aug. 44 te Zeist. 
Waarschijnlijk via Haarlem en Vught naar Ora- , 
nienburg gebracl;t. Vandaar op 20 Febr. 45 naar 
Bergen-Belsen. 
B. J. Maarsen en vrouw, geb. 9-1-09. 1ste Ltnt. 
Veldart. B.A. 4-944 van Westerbork naar The
resia. 
I. van Maarssen. Lerares. Geb. 16-8-10. Gearr.
van Asd. op Juni 1943.
Gesines Enting, geb. 20-9-23, Te Eext in
Drenthe. Pol. gev. Laatst bekende adres: Bran
den burg Görden (bij Berlijn).
Jan Frederik de Haas, geb. 17-1-04. Wonende
Santpoort. 1-3-44 gearr. Aug. 44 uit Vught naar
Oranienburg-Sachenhausen. Waarschijnlijk later
naar Neuengamme.
Jaap Jongejan, geb. 9-6-20 te Boskoop. Oct. 43
gearr. Van Nov. 43-Sept. 43 Vught. Vandaar
naar Duitschland.
Evert H. J. Boven, geb. 5-11-19, wonende Cele
besstraat 31a, Groningen. Schuilnaam "Nico" of
,.de Lange". Prov. leider der L.O. agd. Gelder
land. Gearr. 16-8-44. Begin Sept. van Vught
naar Oranienburg. Half Oct. 44 naar Neuen
gamme. Sindsdien spoorloos.
Jacob Balder, geb. 7 Aug. 00. Wonende Broek
op Langedijk. Gearr. 23-6-44 door Vibahn en 
Vichman. h vermoedelijk op 16-7-44 gefusileerd
na overval Weteringschans, Asd. Geen absolute
;:ekerheid. Lengte pi m. 1.69 m. Bruine ogen.
Zwart haar. Hoog voorhoofd. Smal gelaat. Kleine
voeten.
Hendrik Franzen, geb. 13-10-21. Wonende H.
H. waard. Via Breda naar Vught. Mei 44 naar
Dachau. Naar berichten verluiden naar Koltern,
daarna Leonsburg en vandaar Augsburg. Kamp· 
nummer in Dachau: Bloch 22i 1 6'.:IU:l8. 
Gerrit Meeldijk, geb. 4-6-12. Wonende Noord
Scharwoude. Gearr. 4-2-43. Via Amsterdam naar 
Vught. 24 Mei 44 naar Dachau. Kampnr. in 
Dachau: Bloch 22/2 68934. 
Comelis Ootjers, geb. 13-7-00. Wonende Noord 
Scharwoude. Gearr. 8-6-44 in Amsterdam. Na 
6 weken Weteringschans, Asd. naar Vught. Dolle 
Dinsdag naar Oranienburg, Kamp Sachenhausen. 
Zou aldaar in �iekenhui, opgenomen zijn. 
Klaas Pluister, geb. 25-6-00. Wonende H.H.
waard. Amersfoort. Waarschijnlijk in de zieken
zaal. Ve,nnoedelijk Aug. 44 naar Duitschland. 
Rens Prins. Is vermoedelijk gefusileerd na over
val op Weteringschans, Asd. Stoffelijk overschot 
waarschijnlijk in massagraf te Overveen. Geen 
zekerheid echter. 
Anna Roodenburg, geb. 13-5-04. Echtgenote van 
Arie Keppel, wonende Noord Scharwnnde. 
29-12-43 naar Westerbork. 3-3-44 naar Birke
nau Opper-Silezië.
Pieter Andreas Huitema, geb. 3-12-07. Wonende 
Br. op Langedijk. Gearr. 30-8-44 door overvàl 
commando uit Ommen. Via Alkmaar naar 
Amersfoort. Laatste bericht vanuit Oldenzaal. 
Waarschijnlijk door naar Neuengamme. Ook het 
kamp Husum werd nog genoemd. 
Jan Slot Pz., geb. 18-7-13. 22-6-66 geearr. Via 
Scheveningen naar Vught en vandaar naar Haa
ren (N.-Br.). Daarna Oranienburg en Ratenau. 

Jij hebt met élan gevochten 
Was de vijand lang te glad 
Jij hebt eenmaal acht revolvers 
Zoomaar in je bloes gehad. 
De S.D. heeft jou gevangen 
In een val die jij niet wist 
En ik schaam mij niet, te zegg�n 
Dat 'k je vreeselijk heb gemist. 
Jij mijn dappere koerierster 
Maximale geuzenkind. 
Jij was van het hout gesneden, 
Dat men nimmer overwint. 
Na den oorlog, als de kaarten 
Open liggen uitgespreid: 

UIT DE ILLEGALITEIT 

De Nationale .Adviescommissie 

is door de Regering als adviescommissie aanvaard en 
zal a s. Vrijdag voor de eerste keer bijeenkomen. Zo
als men weet bestaat zij uit ruim 50 leden, deels uit 
de illegaliteit, deels uit de oude politieke figuren. De 
N A.C. zal worden geraadpleegd over de 70 nieuwe 
leden, die toegevoegd zullen worden aan de gezuiverde 
Staten Generaal. 

Oranjehotel 
Ten einde een volledig beeld te geven van de wan

daden, gepleegd in de gevangenis te Schev'eningen, 
zal een boek worden samengesteld. Allen, die in Sche
veningen hebben vertoefd, worden uitgenodigd, ge
gevens en inlichtingen aan ons bureau toe te zenden. 
Inzendingen voor Augustus. 

Engelse Piloten 
Z M. Koning Gecrge van Engeland 'heeft de wens 

te kennen gegeven op de hoogte te worden gebracht 
van alle namen van hen, die met gevaar van eigen 
leven Engelse Piloten en parachutisten hebben geher
bergd. Alle medewerkers worden uitgenodigd namen 
en gegevens aa nons Bureau toe te zenden, voorzover 
zij niet door de B.S. zijn bereikt. 

Verzetspoëzie 
Het ligt in de bedoeling alle liederen, die tijdens 

de oorlog zijn geschreven of verschenen, in een groot 
verzamelwerk te verenigen. De opbrengst is bestemd 
voor de Stichting. 

Alle materiaal van onze medewerkers wordt aan 
Een saluut voor jouw courage 
Voor je trouw en dapperheid. 

MEES. ons bureau verwacht. 
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Weer retour Oranienburg. 
Cornelis Wagenaar, geb. 23-8-01, wonende H.H. 
waard. Gearr. begin Febr. 44. Via Scheveningen, 
Weteringschans, Asd. en Amersfoort ?.P half Oc
tober naar Duitschland. Vermoedehik Neuen-
gamme. 
A. D. van Bergeyk, Notaris in Zuidland. Febr.
45 opgepakt. Haagsche Veer, Scheveningen. 
Amersfoort. Daarna Dachau of Hannau. 
Jan Beyne, geb. 19-5-24 uit Conc.kamp. In Mrt 
44 in Essen tewerkgestel�. Jan. 45 vandaar ge
vlucht met een Zwollenaar en een Amsterdam
Egbert Leonard Brink, Paul Krugerstraat, ge
vangen genomen te Putten. 
Gijs van den Born, Bato'sweg, gevangen geno
men te Putten. 
Theodorus Derksen p.a. van Silfhout, (R.K.) 
Mariaweg 16. Sept. 44 vervoercf' naar het Elisa
Hendrik van Ginkel, geb. 1-4-15. Ambtenaar 
beth Gasthuis te Arnhem en sindsdien vermist. 
Arb. Bureau Asd. Gearr. 24-6-44 .. 12-8 naar 
Vught. (Nr. 10807). Sept. Oranienburg. Door 
naar ander kamp. 
Loek Lansdorp, geb. 15-7-21. Lid R. V. V. 
"Carlo" geearr. bij overval gev. te Putten. Naar 
Arnhem. Door Overste Feenstra aan S.D. over
geleverd. 
Dr. H. A. Naeff, arts te Neede. Laatst gezien 
in Parchim (tusschen Lubeck en Berlijn na be
vrijding door Amerikanen). 
Bernardus Goedendorp, geb. 27-4-04. Gearr. 
26-6-44. 3 Juli naar Vught. Zou aldaar zijn ge
fusileerd. (Niet-officieel bericht!).
Jacob Goedendorp, geb. 21 Oct. 1900. 31 M:!
gearr. 6 Juni naar Vught. 5 Sept. 44 zou h11
gefusileerd zijn. Zat cel 35.
Wim Stolp, geb. 24-1-18. Gearr. bij fouiJlering
in de trein. Naar Scheveningen, later Vught,
daarna niets meer gehoord.
Jan Meijer, gearr. 30-31 Mei 44. 7 Juni naar
Amersfoort. 22 Sept. passeerde hij het Station
Hengelo.
206. Petrus Boon, geb. 16-4-1891. 23-1-45 ge
arr. 16-2-45 naar Huis van Bewaring te Amster
dam. 5 of 6 Mrt. Amersfoort. 14 Maart Neuen
gamme. Later Bergen-Belsen. Bij bevrijding kwam 
hij in Amerikaansch-hospitaal. Bij wederontrui
ming .door de Amerikanen, verder Duitschland 
ingevoerd. 
Lenstra, Gerben Andries (Dirk van Essen). Ge
arr. 17-6-44 te\ Alkmaar. Via Weteringschans 
naar Vught. Begin Sept. via Heinkel-Haflen naar 
Oranienburg-Sachenhausen. Half Oct. naar 
Neuengamme, vanwaar hij later bewerkgesteld 
zou worden in Hannover. 

lngeko.:nen giften 

Collecte Hoorn: f 4183.25Yi voor St.' 
Collecte Schagen: f 1050.- voor St. 
CollecteHaarlem: f 2025.50 voor St. 
Bijdrage Haarlêm en Haarlemmermeer: f 2650.
voor C B. 
Collecte Lopik: f 170.35 voor St. 
Collecte Zaanstreek: f 2008.- voor St. 
Collecte Za11nstreek: f 632.82 voor St. 
Stencil groep Parool: f 300.- voor St. 
Collecte Alphen aan de Rijn: f 2446.- voor St'. 

Ex-krijgsgevangenen 
De extra-bonkaarttoewijzing voor de gerepatrieerde 

krijgs�evangenen zijn vervallen. 

Berechting van K.P.-ers 

We kennen vermoedelijk allen de historie. Een 
KP.-er had een . C.C.D.-ambtenaar neergeschoten. 
Staat nu terecht voor de Haarlemsche rechtbank, we
gens poging tot doodslag.

Enige grepen uit het requisitoir: 
Uit het middel kan worden afgeleid de opzet van 

een daad. Het middel was in dit geval de parabellum. 
Kunnen we ons de K.P.-ers voorstellen zonder wapen? 

Verder stelde de officier de K.P.-ers voor als een 
stelletje heethoofden, die niet gewend waren met wa
pens om te gaan. Genoemde officier mag zich ge
lukkig prijzen, dat hij met hen geen kennis heeft ge
maakt. 

Verder kwam zijn betoog hierop neer, dat de jon
gens maar dachten, dat ze alles mochten doen. 

Inderdaad, ze mochten alles doen, toen het erop 
;;ian kwam het leven van duizenden te redden. Ver
moedelijk heeft genoemde officier geen kinderen ge
had, die wegens de gevaarlijke leeftijd moesten onder
duiken. Vermoedelijk heeft genoemde officier geen 
flauw idee, wat er gestreden en geleden is in duizen
den gezinnen, waar de K.P. in alle geval voor een 
klein lichtpuntje kon zorgen in de vorm van een 
bonkaart. 

We kunnen ons voorstellen, dat de K.P.-ers en 
met hen hun vrienden (en die zijn er velen) zich zeer 
gegriefd voelen door een dergelijke uitspraak. 

Wij vochten immers voor Vriiheid, maar ook voor 
Recht. 

De Dienst Nationale Veiligheid roept sollicitanten 
op voor de volgende functies: 
typistes, 
meisjes voor eenvoudig archiefwerk, 
auto-monteurs ( vaklieden),
Mensen met recherche-ervaring, 
personeel voor Documentatie-afdeling (vereist wordt 
Engels en Duits kunnende lezen, tevens studiezin 
hebbende), 
Enkele vertalers (1 of meer moderne talen goed be
heersende), 
schoonmakers en schoonmaaksters. .. . .. .. .. .. . . .. .. . 

Bij sollicitatie gelieve U bewijs Politieke betrouw
baarheid en Bewijs goed gedrag bij te sluiten). 

Inzendingen via het C.B. - L.O., Westermarkt 21, 
Amsterdam-C. 

9.efJJl.acUJ,d 
Wie kan een oud-illegaa1 werker Jegaalkaart 

nr. 5960 van L.O., helpen aan een lichte motorfiets? 
97 of 125 e.c. Gaarne opgave van prijs enz. 

.flatuJe8.o.den 
Drukker-Binder, liefst niet boven 30 jaar. Bekend

heid met vouwmachines en eenvoudige degelpersen ge
wenst. Bij gebleken geschiktheid vast werk. Brieven 
onder nr. 20 van dit blad. 

Principieel onderduiker. Pl.m. 20 jaar voor Bakker
bediende. Intern of extern, naar wens. Brieven onder 
nr. 21 van dit blad. 



Verweesde Jodenkinderen 

Zeer veel kleine Jodenkinderen, zelfs baby's zijn in 
de bezettingstijd afzonderlijk ondergebracht in gezin
nen, waar men zich hun lot wilde aantrekken. 

De oorlog heeft lang genoeg geduurd om de kinde
ren aan de nieuwe omgeving te doen wennen en om 
de plee,gouders volkomen vertrouwd te doen geraken 
met de aanwezigheid der kinderen in hun gezin. 
Meestal zal een scheiding beide partijen zeer hard 
vallen. 

Toch moeten we er open oog voor hebben, dat 
ouders en naaste familieleden hun rechten op zullen 
eisen en dat de tijdelijke voog<len dan alles in het 
werk moeten zetten, om de natuurlijke gezinsband te 
helpen herstellen. Veel moeilijker is· het probleem voor 
kinderen, wier ouders of naaste familieleden in Duits
land of hier omgekomen zijn. De "Voogdijraad voor 
verweesde oorlogspleegkinderen" heeft die prohlemen 
in studie en we kunnen vertrouwen, dat in ieder geval 
wel een weg gevonden zal worden, -om de kinderen 
aan goede verzorging toe te vertrouwen. In vele ge
vallen zullen de kinderen het best in het gezin blijven, 
waar men ze ondergebracht heeft. 

In het voorjaar staat er de reiger te dromen aan de 
waterkant en in de zomer schuiven er de blanke zeilen 
langs den einder. Als de herfst komt, kantelen er 
zwermen meeuwen door de grijze lucht en in de 
winter klappert het rood wit en blauw boven een tent 
met - koek en zopie -. 

Zo was het in vroeger jaren. 
Toen kwam de tiende Mei. 
En aan het stille verzet, dat werkte zonder uiterlijk 

vertoon, heeft het volk van de plas zijn aandeel be
toond. Wie zal het aantal verdrevenen tellen, die hier 
hun veilige schuilplaats vonden. 

Ergens tussen het wuivende riet c:lodeinde zachtjes 
de woonschuit, waarin de student, de Joodse professor, 
de fabrieksarbeider en de politieman een hechte werk
gemeenschap vormden. En tweemaal in de week kwam 
het kleine bootje van de visser er de nodige · voor
raden brengen. 

Ergens achter de verweerde knotwilgen stonden de 
schuilhutten, waar in nachten van gevaar de zwaar 
gezochten zich verborgen. Er stonden er velen, en de 
vogels hebben er hun nesten �ebouwd. 

Ergens achter een eenzame boerderij· leunde een 
oude schuur tégen een half vergane hooiberg. Slechts 
de oude boer en zijn dove huishoudster wisten, dat hier 
de opslagplaats was van talloze bonkaarten. 

Soms klotste er zachtjes de riemen van een kleine 
boot en in het gedempte licht van een halve maan 
werden een paar verjaagde Joden naar een veilig huis 
gebracht. 

Soms klonken er gedempte stemmen uit een gezellig 
zomerhuis op een eenzaam eiland en wie zou vermoe
den, dat daar de plannen werden besproken voor een 
volgende overval? 

En nog op de dag na de capitulatie leverden er de 
jongens van het water hun wanhopige strijd tegen de 
beulen der S.S. Dan woeien er de vlaggen van cle 
kleine huisjes halfstok en lange rijen mensen op zijn 

Nu is er echter een actie gaande van Joodse zijde, 
om de verweesde Joodse kinderen allen aan de Joo<lse 
gemeenschap te trekken. In dit streven werken liberale 
en orthodoxe joden· samen, zodat het een nationaal 
karakter krijgt. Wij willen hiervan niet veel zeggen 
en volstaan met een waarschuwing. 

Of de Joden ga_an op in het Nederlandse volk, 
zoals ze ons in de bezettingstijd om strijd verzekerden 
te wensen, en dan is het bovengeschetste standpunt 
onjuist. Dan is het probleem der Jodenkinderen het 
probleem van Nederlandse kinderen. 

Ofwel de Joodse gemeenschap wil zich als een 
aparte natie ook in het Nederlandse volk handhaven. 
In dat geval zijn we in de bezettingstijd bij de neus 
genomen. Dit is echter het ergste niet. Het laatste 
standpunt betekent een Joods minderhedenvraagstuk 
in ons volk, een vraagstuk, dat ons in de positie van 
gastheer zal brengen met alle gevolgen van dien en 
waardoor helaas, maar bijna onvermijdelijk, een nieuw 
anti-semietisme vqedsel zal krijgen. Of die situatie 
verkwikkelijk is, moeten de heren zelf maar uitmaken; 
wij wensen haar niet. Maar een keus moet gemaakt 
worden en het resultaat duidelijk blijken t.a.v. hun 
standpunt over de verweesde Jodenkinderen. 

Het woord is aan 1de heren. 

Zondags begroeven er hun jonge doden. Het gebeier 
van de kleine klokken tingelde ver over het water. 

Deze zomer zullen weer blanke zeilen langs de 
horizon schuiven en uit de zomerhuisjes zullen de gi
taren tokkelen. Het jonge volk van Nederland zal weer 
als vrije memen over het water zwalken. 

Ergens uit een hoge peppel zal een merel zingen 
en, gelukkige mensen zullen de zon langzaam in het 
water zien zinken. 

En als de laatste boot langzaam naar haar haven 
koerst, zullen ze nog vertellen van toen ... en toen.

Weet je nog, dat we midden in de nacht moesten 
vluchten? 

Weet je nog, dat er die strenge controle was, toen 
wij beladen met bonkaarten. •.... 

Weet je nog, die ene overval, toen .... ..  
Weet je nog, die nachtelijke vergadering, toen ..... . 
Want op deze vacantieplaats bij uitmun.tendheid, 

zullen tientallen L.0.-mensen genieten van hun zeker 
verdiende vacantie. 

Heeft U zich al opgegeven? Nog enkele plaatsen 
zijn vrij. . 

De foto's tonen U de verblijven en de omgeving. 
Opgaven met spoed aan het C.B. 

Sliditing 1940 -1945 
In het dagelijks bestuur van het N.V.H., waarmede 

de Stichting 1940-1945 een nauw contact onderhoudt, 
hebben - zoals op de vergadering, Woensdag j.l. 
door de Stichting gehouden, werd medegedeeld - van 
de zijde van de illegaliteit zitting Meyer van het L.O. 
en Westra van het N S.F. 

In het smaakvol huiselijk ingericht Sticl;t,ingsgebouw 
Honthorststraat 3, Amsterdam, wordt thans aan een 
ieder, die hulp behoeft en als vriend van de Stichting 
wordt beschouwd, elke gewenste inlichting gegeven. 

Hoewel er reeds een zevental vliegtuigen beschik
baar zijn gesteld, blijken de moeilijkheden voor het 
vervoer en het verkrijgen van een paspoort toch van 
dien aard, · dat de rust- en ontspanningskampen door 
Ds. Schokking en diens zuster georganiseerd, niet vóór 
September kunnen worden gehouden. Getracht wordt 
het aantal kampen in Engeland uit te breiden evenals 
de mogelijkheid fot' làgies bij families, nadat de 4 
veken van het kamp verstreken zijn. 

tot een rustoord voor huisvrouwen P.n in Amsterdam 
voor hulp in de huishouding van oud-illegale werkers. 

Er lopen onderhandelingen om in Baarn te komen 
Belangrijke giften werden ontvangen. Uit Rotterdam 

f 300 000.-, van Rood-Wit en blauw te Amsterdam 
f 20 000.-. 

Met waardering wordt vastgesteld, dat aan de 
grondvesting en de innerlijke bouw van de Stichting 
alle zorg is besteed. Het is gewenst, da,t ook naar bui
ten de Stichting een grote bekendheid verkrijgt, waar
door zij zo spoedig en goed mogelijk ten volle haar 
doel bereikt. Met het oog hierop is een speciale com-= 
missie voor propaganda en publiciteit in het leven ge
roepen, waarin naast Dr. de Jongh zitting hebben Ver
burg, van Riel, Couvée en Nelissen. Op de illegali
teit wordt een beroep gedaan om met haar beste 
krachtener toe mede te werken, dat op alle plaatsen 
de Stichting haar vertegenwoordiging verkrijgt. Alleen 
door deze medewerking kan de propaganda-actie op 
breder basis voor de Sttichting het volledig effect 
hebben, dat wordt beoogd. ' 

Op 27 Juli hopen: 
JOHN DUISER 
(plv. Leider K.P. ,,Carl", den Haag) 

en 
HENNY ,VERBAARSSCHOTT 

(koerierster den Haag) 
in het huwelijk te treden. 

Huwelijksvoltrekking zal plaats vinden ten stad
huize om 2.45 en kerkelijke inzegening om 3.30 in de 
Regentessekerk te 's-Gravenhage. 

Ondertrouwd: . 
MARTIEN BOSSCHIETER 

(Henk Geertsma) 
en 

COBY VAN DEN WORM 
Kerkelijke huwelijksinzegening is bepaald op Dins

dag 24 Juli a.s. te Oegstgeest in de Pauluskerk door 
den Weleerwaarden Heer Ds. T. J. Jansen, Schoon
hoven. 

Bilderdijk]aan 41, Baarn. 
Prins Hendriklaan 19, Oegstgeest. 
Toekomstig adres: Nicolaas Maesstraat 79 huis, 

Amsterdam-Z. 
, 

Enige en algemene kennisgeving. 
Ons bereikte langs officieuse weg de 
droeve tijding, dat op 5 September 1944 
in het concentratiekamp te Vught is 
gefusileerd onze dierbare zoon, broeder 

en neef, ·� � =

1 

JOANNES HERMANUS ANTONIUS 
MULDERS (ALBERT TOLLENS) 

Eric 
med. drs. 

Geb. 13 Sept. 1919. 
Lid der Mariacongregatie, 

Praeses der R.K. Stud. vereen. 
Sanctus Augustinus te Leiden. 

Distr. leider L.O., distr. Den Haag. 
De plechtige H.Mis van Requiem zal 

worden opgedragen in de Kerk van 
O.L. Vr. Onbevl. Ontvangen, Elandstr.,
Den Haag, op Woensdag 18 Juli a.s.

te 10 uur, voorafgegaan door stille 
HH. Missen te 7.30 en 8.15 uur. 

Uit. aller naam 
Mevr. de Wed. M. C. D. Mulders-Rupert 

Den Haag, 13 Juli 1945.

Tijdelijk adres: Laan v. Meerdervoort 91. 

Met ontroering ontvingen wij het droeve 
bericht, dat de Moeder der L.O., onze 
oud-District Leidster van Gelderland III 
(Achterhoek) 
Mevr. HELENA THEODORA KUIPERS 

geb. RJETBERG 
in het Frauenstraflager "Ravensbruck" 
tusschen Kerstmis en Nieuwjaar is over!. 
Zij was de Moeder onzer Organisatie, 
want zij heeft de stoot gegeven voor het 
werk der L.O. Eén van Neerlands groot
ste vrouwen is heengegaan. Haar geest
kracht en stimuleerende invloed blijven 
wij dankbaar gedenken. Van haar mogen 
wij getuigen: ,,Zij heeft de goede strijd 
gestreden". 
!ante Riek, want zoo noemden wij haar, 
1s overgegaan van het aardsche naar haar
Hemelsch vaderland, want zij wist zich
geborgen in Christus. Die wetenschap
trooste en sterke haar diepbedroefden

man en kinderen. 
Namens de Prov. Leiding 
Gelderland en District 
Gelderland III. 

JAN SPREY. 
/ H. J. WIKKERINK. 

:, 

.... 
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Redactieadres: 

Westermarkt 2, 1 ste et. 

A M S T E R DA M - C. K.P. MEDEDELI-NGEN

:let 9"neeidin(J 

Mag ik even met U keni1is maken? 
Ik ben het Afwikkelmgsbureau LKP. 
Mijn geboorte heeft lang op zich laten wachten.

Menigeen beeft r<;fecls van de eerste dag der bevrijding
af naar mij uitgekeken. 

Het spreekwoord zegt echter: ,,Beter laat, dan 
nooit." 

Dat jk wat laat ben, vindt hoofdzakelijk z'n oor
zaak hierin, dat ik nog zoveel ander w�rk te behar
tigen had en bovendien, dat ik voor direct nog zo 
weinig kon doen. 

Dit had zijn oorzaken. Het is n.l. zo gesteld, dat 
U moet zorgen voor werk voor mij. Ik kan - om 
het :.,:o te zeggen - niet zonder U. Enfin, hierover 
straks verder. 

Ik ben er nu eindelijk en dat is tènslotte het voor-
naamste. 

Mag ik nu onmiddellijk de gelegenheid aangrijpen 
om met U over mijn werkzaamheden te spreken? 

Ik neem aan, dat U precies weet welke werkzaam
heden voor mij zijn weggelegd. Niettemin is het mis
schien wel nuttig, dat ik zelf nog eens een opsomming 
geef van wat ik precies voor .de LKP moet doen. Ik 
zie mij - en in werkelijkheid ben ik het ook - als 
het secretariaat van de TOP van de LKP. Ik ben er 
daarom zelf ook gelukkig in ·vertegenwoordigd. Alles 
wat de TOP dus beslist en besluit t.a.v. de afwikke
ling van ons KP-werk, wordt door mij ui_tgevoerd. 

Deze taak is ogenschijnlijk vrij eenvoudig. 
Enerzijds is het in een paar woorden gezegd, ander

zijds vergt het misschien toch een uitvoeriger uiteen
zetting. 

Mijn werkzaamheden · kunnen spoedig beëindigd 
zijn, het kan ook langere tijd vergen. De tijdsduur 
wil ik dan ook maar in het midden laten; hoofdzaak 
voor mij is, dat ik - dure het een maand, dure het 
een jaar - mijn werk goed doe en volkomen be
ëindig. 

Want ons KP-werk is niet beëindigd geweest bij 
de bevrijding van ons Vaderland. D.w.z. ,,kraken" en 
saboteren doen we niet langer meer. 

Deze ta':cn zijn wèl beëindigd. Doch als KP-er, die 
altijd - ik bedoel het zo bescheiden mogelijk - z'n 
plicht wist in oorlogstijd, weet ik voor NU ook nog 
plichten. Plichten, die zijn voortgevloeid uit mijn 
werkzaamheden van voorheen. 

En zo denken alle KP-ers er gelukkig precies eender 
over FIJN!! 

U weet het - op de TOP-vergaderingen merkte 
ik het bereids meermalen op - ik kan het niet alleen. 

Alleen met deze bezetting kan ik het nog niet 
bolwerken. 

De bedoeling is, dat we het ALLES SAMEN doen. 
Elke KP-er draagt zijn steentje bij. 'U bezorgt mij 
werk, terwijl ik ook voor 'U nog het een en ander 
heb te doen. Alleen dan zal het - met Gods hulp -
best verlopen en tot een goed eind komen. 

Nu verder over mijn werk. 
. W� vormen tesamen wel een heel wonderlijke orga-

111sat1e. 
Een aantal mensen, verenigd in een bepaald ver-

band, heeft toch op zijn minst een ledenregister nodig. 
En dat hebben we niet eens. 
Ik ben van mening, dat dit niet langer duren kan. 
Ik ga dus registereren. Registreren, zoals dat op 

de TOP-vergadering is vastgesteld. (Hierover nader 
in Cèn artikel over de TOP-vergaderingen in dit num
mer). Ook wil ik nauwkeurig de namen wetèn van 
alle gesneuvelde KP-ers. Niet alleen wij, die het voor
recht genoteri en zo gezegend zijn geweest om te 
mogen voortleven en te kunnen verder strijden voor 
ons Vaderland doch ook. onze gevallen vrienden ver
d,ene1� een ereplaats in ons ledenboek Zwart op wit 
moet 1k dus weten ALLE namen van hen, die in onze 
KP hebben gestreden in onze strijd voor GOD 
ORANJE en NEDERLAND. 

\Vat is het gemakkelijk gezegd: ,,Gesneuvelde 
KP-ers". 

In de regel is een KP-er niet een man van veel 
woorden. 

Zonder dat hij het veelal in mooie bewoordinoen 
zeggen �a1;, wèet hij echter wel wat hij w,1. 0 

Zo wil 1k m.1 - en het doet me plezier dat het 
mede de wens is van alle KP-ers - uit dankbaarheid 
dat God in Zijn onbegrijpelijke raad mij het leve� 
sp?arde do.or alle gevaren heen, denken aan mijn 
vricnd�n, d,e met meer bij ons zijn. 

En 1k denk, daarbij dan niet alleen aan hen doch 
ook - en wel speciaal wat het heden betreft !__ aan 
hun familie. 

Welk een ongekend voorrecht, dat ik dit nog doen 
kan en dat ik dit niet zie als een soort liefdadigheid, 

doch dat ik dit voor mij als een ereplicht mag weten. 
Als een dure en mooie plicht. 

Een KP-plicht tegenover mijn gesneuvelden kame
raad. 

Zonder woorden betekende dit trouwens ook een 
belofte aan elkaar. 

Ik weet ook zeker, dat ieder onzer er zelf ook op 
gerekend zou hebben. Zeker, ik weet gelukkig van 
het bestaan van de "Stichting". Velen onzer KP-ers 
hebben er zelfs een belangrijk aandeel aan. En ik 
weet tevens wel, dat de "Stichting" de belangen be·
hartigt van de hier bedoelde categorieën. 

Maai:. IK heb tot taak te zorgen, dat de Stichting
van mtJ de gegevens ontvangt, die zij nodig heeft 
om haar taak te kunnen behartigen. 

• Dit is dus ook weer een van mijn taken.
Zo ga ik verder. Er is nog veel meer.

.. Velen o�er KP-ers zijn i� de afgelopen bezettings
ttJd volkomen of gedeeltehik gedupeerd. Sommigen 
verloren ·letterlijk alles wat ze hadden, huizen, meu
bels, 'Idee ren, geld, enz.; an'aeren konden iets redden. 
Er zijn er, die hun huiz�� .en hun bezittingen nog in 
tact vonden na de bevnJdmg. Er zijn er, die thans 
n�� van alles. zijn ve_rstoken. 't Is daarom nodig, dat
WIJ een overzicht bezitten van alle schadegevallen. 

Het spreekt vanzelf, dat we t.a.v. óns bezit vrijwel 
allemaal een veertje hebben moeten laten. Ieder onzer 
begrijpt wel, dat het niet de bedoeling is dat ik 
precies vet lang te weten, wat U vóór I O Mei t 940 
in bezit had en waar U nu precies om verlegen bent. 
Zo zouden wellicht alle KP-ers een opgave in kunnen 
dienen. 

Laat daarom de daarvoor in aanmerking komende 
KP-ers hun schadegevallen via den Provinciaalen Lei
der opgeven aan ons bureau. Wij zullen van onze kant 
doen, wat mogelijk is. 

Ik denk verder aan df KP-geschiedenis. 
Alle werk, door onze KP gedaan, moet in een 

boekwerk worden verzameld. 
Aanvankelijk wilden we daa� nret aan. 
Zelfs spraken we er maar liever niet al te veel 

over. 
Niemand deed dit werk om er mee te koop te lopen. 

Gelukkig valt het tegendeel van bravour in de meeste 
gevallen te constateren. 

Maar toch zien en begrijpen we het grote nut, dat 
ons Nederlandse volk meer, veel meer zelfs van ons 
werk te weten kooit. 

Ons volk, dat veelal onbekend is met ons werk 
MOET weten uit welke overtuiging wij deze strijd 
hebben gevoerd. Het MOET geschreven worden van 
welke geest we waren en zijn bezield. 

Daarvoor is echter ook veel werk nodig. 
Maar U begrijpt het alweer, deze gegevens moeten 

weer van U komen. 
Elke KP-er brengt verslag uit van zijn werkzaam

heden, t�rwijl de KP-leider, met behulp van zijn 
,,mannen , een verhaal maakt van alle vermeldens
waardige vallen. 

En zo wil ik ook trachten - en zulks in nauwe 
samenwerking met de Sectie IX van de 'staf van den 

• Prins - een steentje bij te dragen in de behartiging
van de belangen van onze mensen, die niet een moge
lijkheid hebben om op eigen gelegenheid weer in het
burgerleven aan de slag te komen . 

Als Hoofd van Sectie IX heeft de Prins aangesteld
LEOPOLD, gedurende de bezetting is de BS de Com
mandant van het Sabotage-Bureau.

Deze Sectie is hiermee in prima handen. T.z.t. ver
sch_ijnt er wellicht in de "PEN-GUN" een uitvoerig
artikel over de werkzaamheden van dit bureau. In
het kort komt het echter hierop neer, dat deze Sectie
zich belast met de behartiging van de belangen van
alle BS-ers.

In elk Gewest zal van deze Sectie een onderafde
ling worden opgericht, tot welk bureau men zich
eventueel kan wenden voor deze zaken.

Er z_ïjn echter bijzondere - heel speciale KP geval
len, die onzerzijds beter behartigd zouden kunnen 
worden of waarvan het wellicht aanbeveling verdient 
de bemoeiïng van het KP-bureau in te roepen. 

En zo heb ik nog meerdere grotere en kleinere 
taken. 

Precies zijn ze nog, niet allemaal uit te stippelen. 
Het voornaamste werk is hiermee echter wel uiteen 

gezet. 
Ik zal zoveel mogelijk, bij elke volgende ontmoe

ting, even herinneren aan onze taak. 
Het zal duidelijk zijn, dat dit niet zonder kosten 

kan gaan. 
Het is een goede gewoonte onder ons volk om een 

inzamelin�. aan .. re bevelen. Dit moet echter �iet altijd
noodzakeltik ZIJn. Ook zonder aanbeveling moet er 
indien dit nodig is, het geld kunnen komen. 

Elke pr�vincie draagt zijn steentje bij. 
foder z1Jn aandeel en �ns werk zal slagen. 

F. 

I 

TOPVE RGADE RING 

Op een top,vergadering van de LKP wordt besoro
�en alles wat een KP-er nodig vindt te bespreken 
1.v.m. de belangen van onze organisatie, ons bureau
en onze leden en medewe1·kers. 

Wekelijks zijn we hiermee na de bevrijdino reeds 
urenlang bezig geweest. Zijn er KP-ers. die 0menen 
dat het één of ander onderwerp de aandacht van cl� 
TOP verdient, dan geeft hij dit door aan zijn Pro
vincialen KP-Leider. 

De TOP is 
Voorzitter 
Secretaris 
Alg. Adjunct 

Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijse! 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland. 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Overige leden: 

;ils volgt samengesteld: 
Bo.b ) yormen tesamen het Dage
Frits ) !tiks Bestuur. Frits tevens 
Max ) Leider Afwikkelinosbureau 

LKP. 
"' 

'KP-[eiders 
Kroon 
Piet Kramer 
Oom Hein 
Cor 
René 
Frits en Grote Kees 
Martin en Pierre 
Peter-Noord en Wim 
Ciel 
Willem 

Peter (C.D.K.) 
Wim Groen (Afwikkelingsbureau 
L1(P, Afd. Geschiedenis) 
Peter-Zuid (Majoor Borghout) 
Jacques (Majoor Crasbom). 

Het ligt in de bedoeling om in ons blad de ver
slagen van de TOP-vergaderingen voortaan regel
matig op te nemen Het is echter i.v.m. de beschik
bare ruimte onmogelijk om de versla.$en van alle reeds 
gehouden wekelijkse vergaderingen alsnog op te ne
men. Enkele voor ons werk heel belangrijke besluiten 
die zeker onder de aandacht van alle KP-ers moete1� 
komen, volgen echter hieronder. 

Als KP-er wordt door onze organisatie erkend en 
ingeschreven: 
1 e. de oude kern figuren en hun groepen van vóór 

September 1944; 
2e. personen (dus mannen en vrouwen) die door hun 

actief optreden in het verzet na September 1944 
geto.ond hebben de d�dendrang, de geest en in
s�el11ng der KP te bezitten en ook overigens vóór 
die datum een juiste vaderlandse houding hebben 
aang�no�en. De beoordeling berust in eerste in
stantie .b1J een provinciaal op te richterl" commissie 
van dne pers�ne!l uit de 1 e. categorie (bend'emd 
door �en . prov111c1alen leider) die eenstemmig moe
ten ZtJn m hun oordeel. Zij hebben in deze een 
adviserende taak aan de TOP-LKP . 

3e. n�ast leden kunnen medewerkers 1bestaan. Dit 
ZtJn personen, die door het verlenen van hand- en 
sp?ndiensten het werk van de personen uit de 
beide vo�(ge categorieën mogelijk hebben ge
maakt Z1J moeten dezelfde geest en instelling 

hebben gehad en worden oi5 dezelfde wijze 
als onder 2e. genoemd, voorgesteld; ' 

4e. e�ele?en.-, Deze categorie zal later, als de orga
rn�at,.e is voltooid, ter sprake komen. 

Provmc�aal Leieder is hij, die door de oude kern 
als . zodarng wordt aangewezen; is de organisatie vol
too'.d, dan hebben ook de personen uit de 2de cate
gorie recht_ v3n medespreken.

!l1e c;ewAiedemt u.an. de

L.K.P.
* 

Van de . noodzaak, om de geschiedenis van de LKP op de pa�1er te stellen, zijn wij allen stellig overtuigd. Bovendien heett het nageslacht er recht op te weten, hoe fier onze 1ong.ens hebben gestreden, maar ookhoeveel er geleden is. 
Dez� geschiedenis mag niet w�rden een opsomming 

van feiten alleen, waarvan sommige wat fleuriger zijn 
dan de rest, al naar gelang van begaafdheid, de schrijf
trant . van . de samenstellers. Het moet een werkelijke 
gesch1.�den1s worden, .. d.w.z. een levend verhaal, dat 
zal b1!dragen om b11 het nageslacht de herinnering 
levendig te houden aan een heldenstrijd voor vrijheid 
en recht. 

Hiervoor is tenslotte de hand van den meester noo
d!g, die zijn stof weet te bezielen. Maar om te be
gmne� moeten de gegevens worden verzameld, die het 
materiaal vormen, waaruit deze geschiedenis wordt 
geschreven. 
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Het is daarom nocdzakelijk, dat iedere KP-er zijn 
geschiedenis te boek stelt. Laat he1:1? dit, indien zulks 
mogelijk is, doen m overleg met z1in vroegere(n) le1-
dcr(s). . 

De Provinciale KP-Leiders verplichten zich om de 
verhalen op hun objectiviteit te toetsen. 

Voor zoover de taak hun "ligt", kunnen zij de bin
nengekomen verhalen verwerken tot een provinciale 
geschiedenis. 

De verschillende KP-geschiedenissen moeten tenslotte, 
geordend en door Provinciale KP-Leiders van het nood
zakelijke commentaar voorzien, op ons bureau terecht 
komen. 

Hier wordt met spoed verder gewerkt. 
Wij rekenen er op, dat de verhalen medio Augustus 

in ons bezit zijn. 

Voor de juiste registratie van alle KP-ers, moet elke 
KP-Leider, mede onderteekend door zijn rechtstreeksen 
ploegleider of commandant, hebben ingediend een 

EIGENHANDIG GESCHREVEN EN 
ONDERTEKENDE 

levensbeschrijving. 
Deze levensbeschrijvingen moete.n.,_ na ballotage do�r 

de commissie van drie, door den Provincialenï<P-Le1-
der worden ondertekend en VOOR 15 Augustus a.s. 
ingediend zijn bij ons KP-B

':1.reau te Amsterda�1. 
Zij dienen, alhoewel .zakeliik, toch zo mtvoeng moge-

lijk te zijn. 
l l .. Elke autobiographie moet. bovendien vergeze c z1J_n 

van 2 pasfoto's die moeten voldoen aan dezelfde eis 
als een pasfoto ' voor een persoonsbewijs. 

In ieder geval moetm de volgende gegevens worden 
venneld: 

1e. Naam; 
2e. Voornaam; 
3e. Geboortedatum; 
4e. Geboorteplaats; 
5e. Woonplaats; 
6e. Adres; 
7e. Schuinaam; 
Se. Nummer P.B.; 
9e. Burgerlijke staat; 

10e. Aantal kinderen; 
11 e. Beroep; 
12e. In mil. dienst geweest? Zo ja, in welke rang? 
13e. Genoten onderwijs; 
14e. Behaalde diploma's; 
15e. Werkzaamheden gedurende de periode van 15 

Mei 1940 tot het tijdstip "'aarop deze beschrij
ving wordt ingediend; 
(Hierbij o.m. vermelden actie's waaraan in KP
verband werd deelgenomen, duikadressen, even
tuele gevangenschap, bekomen letsel, geleden 
schade enz.); 

16e. Richting welke bij voorkeur wordt verlangd. Hier
bij vermelden of deze richting al dan niet op 
eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

Wie wil Dleedin,:en 
naa•· een p1•ijs? 

Wij loven prijzen uit voor het meest geslaagde ont
werp voor: 
1e. een legitimatiebewijs voor de leden onzer KP 

(f 50.-); (ongeveer ter groote van 2/3 van een 
opengevouwen PB); 

2e. een gedenkplaat, -bord of -tegel voor de mede
werkers onzer KP, ter grootte van ten hoogste 
25 x 25 cm (f 100.-); 

3e. idem voor de naaste familieleden van gesneuvelde 

KP-ers, waarin tot uitdrukking komt de nagedach
tenis van hun vrienden. (f 100.-). 

4e. een broche voor onze koeriersters. (f 50.-);
(hoogstens ter grootte van 4 x 4 cm). 

Voor het meest geslaagde verhaal uit de KP-historie
loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde idee voor de werkzaam
heden, die ook nog door ons bureau kunnen worden 

.behartigd, loven wij een priis uit van f 50.-. 
Voor het meest geslaagde KP-gedicht, waarin het 

zuiverst de strijd en doelstelling van de KP tot uit
dru'kking komen, is evenee11s een prijs van f 50.beschikbaar. 

De beoordeling berust bij het dagelijks bestuur. 
Inzendingen aan ons bureau. 

Waarvoor moet de Provinciaal 
K. P.-Leider zorgen?

De Provincale KP-Leider zorgt, dat UITERLIJK
voor 15 Augustus a.s. bij ons KP-Bureau de opgaven 
binnen zijn van: 
1 e. het juiste aantal leden (gespecificeerd in 3 cate

gorieën); 
2e. het juiste aantal benodigde mededelingenbladen; 

3e. de autobiographieën; 
4e. de namen en gerevens van gesneuevelde KP-ers; 
5e. de namen en gegevens van vermiste KP-ers; 
6e. de namen van hen, die door hun ill•egaal werk of 

gevangenschap lichamelijk of geestelijk herstel 
nodig hebben; 

7e. de gevallen van beschadigingen. 
Hij zorgt voorts voor: 

1 e. ingezonden stukken; 
2e. advertenties; 
3e. foto- en ander materiaal van het KP-werk voor 

een tentoonstelling (behalve foto's blijft het even
tuele materiaal het eigendom van den betreffenden 
KP-er T.z.t. ontvangt hij het desgewenst terug); 

5e. KP-verha_Jen voor het geschiedenisboek. 

Een korte plechtigheid op de 
binnenplaats van de 
WETERINGSCHANS * 

Te 16.15 uur komt de Overste van Houten, verge: 
zeld van PETER, ter vergaclc:ring. BOB verwelkomr 
deze heren en vraagt toestemming om, alvorens het 
woord te geven aan den Overste, nog enkele zaken 
verder te mooen afhandelc11. 

MAX doet"' hierna enige mededelingrn betreffende 

de GAC en De Stichting. . . . , 
De ÇAC is thans omgevormd m dne Sectie s, elk 

bestaande. uit 10 mctn. Mc•1 ziet als de voornaamste 
werkzaamheden: 1 e. Sociale zaken, 2e. Zmvermg, 3e 

de strijd tege,� Indië: . 
MAX. vindt zijn taak in de sociale zorg voor nabe-

staanden, etc. 
d De Stichting heeft een nieuw hoofdbestuur, be�.taan e 

uit 20 leden. Met de verkiezing van een dageliiks be
stuur wordt gewacht tot over 2 maanden. De enquet-
tering is terhand genomen. . 

Voor 750 illegale werkers, die door. hun ,:,verkzaam
heden physisch of psychisch beschadigd z1in, bestaat 
een mooelijkheid om ocdurende,dne maanden een rust
kuur t; ondergaan �n daartoe beschikbaar gestel.de 
kampen in Zwitserland, Zweden en De�emarken. �m
nen 10· dagen moeten zij,,die hiervoor 111 .�anmerkmg 
komen nadat zij zich door een plaatseli1k medisch 
contact hebben laten keuren, via dit contact opgeven 
aan Herenoracht 465 te Amsterdam (Stichtingsoureau). 

Op de vroege Zaterdagmorgen van de 14e Juli .bega N.a.v. d; door de provinciale vertegenwoordigers �an 
zich een groep KP-ers en genodigden naar de b111nen- Groningen en Drente gestelde vragen, ontspant z1cl1 
plaats van de gevangenis Weteringschans te Amster- thans een discussie tussen Overste van Houten en 
dam. meerdere leden der vergadering. Overste v. Houten 

Hier vond de treffende herdenking plaats van de zeot zich zeer te verheugerl<,. in ons midden te mogen 
overval, die precies één jaar geleden plaats vond en

. zij';; en staat bij verschillende onderwerpen langd��ig 
waarbij de KP zulke bloedige offers bracht. stil. Hiervan kunnen worden aangestipt de moeil11k-

Trots en weemoed vervulden de harten der aan- heden t.o.v. de zuivering.
wezioen wanneer zij dachten aan de trouw en de hel- I.v.m. de vele taken voor Regering en MG is het
demioe<l van hen, die hier een jaar geleden tra��tten onmogelijk om de BS-ers van de grijze lijsten allen 
hun vrienden te redden uit de klauwen van den v1 1and, te ontslaan. 
maar welke poging door het meest vuige verraad, zo De waarderino van het BS-werk wordt - blijkens de 
jammerlijk inislukte. opgelegde take; door genoemde lichamen - steeds 

Twee der overlevende dee!t,emers legden een krans 
1 f l groter. . ... op de plaats, waar onze vluchtende jongens zie 1 e De Overste schetst verschillende grote moeill]kheden, 

hebben verzet. waarmede wordt gekampt. Dagelijks stromen de rap-
En - het zal geen toeval geweest zijn - op korte porten over wantoestanden en personen het Loo binnen 

afstand in cel 5/5, 'kon de verrader, nu zelf gevangen, en men vraaot zich af of niet alle onderling vertrouwen 
de plechtigheid mee .beluisteren.. zoek is. Bij o�derzo�k van de ingediende klachten .blijkt

Bob, onze KP-Le1der, sprak 111 korte, treffende be- in neoen van de tien gevallen de vork anders 111 de 
woordinoen over de betekenis van het offer, dat deze stel t; zitten of is het slechts een kwestie van gebrek 
mannen b hebben gebracht. Zij vielen niet vergeefs. aan vertrouwen en waardering van elkaar. Hij doet een 
Mede aan hun heldendood danken wij en het gehele dringend beroep op alle aanwezigen, om alles in het
Nederlandse volk de vrijheid. Weest daarom niet moe- werk te stellen om de vertrouwensfeer te herstellen. 
d�loos, ook al zijn zo vele van onze leiders gevallen.· Verschillende andere onderwerpen, o.m. de reeds
Werkt verder in hun geest; het Vaderland roept om meè,dere malen besproken toestanden in Drente, in mannen, bezield met dezelfde geest van moed, volhar- welk verband de namen Rombout en Ketelaar weer ter ding en trouw. . . sprake komen, Pi!Sseren de revue. Heiny, de LO-leider van Amsterdam, her111nerde aan Geenszins - aldus concludeert Overste van Houten de bespreking in de Keizersgrachtkerk aan de voor- zijn betoog pretenderen wij het goed te doen. Wij, .enavcrnd van de overval. Nog levendig staat hem alles wel zeer speciaal Z.K.H. Prins Bernhard, voor W1en voor de geest. Hoe vol vertrouwen waren zij uiteen de moeilijkheden legio zijn en Wiens werk niet hoog gegaan. En toch...... genoeg gewaardeerd kan worden, doen echter alles wat 

Hij eindigde zijn toespraak met het bidden van het mogelijk is en hebben door de ervaring veel gel�erd, Onze Vader. waardoor wij de te nemen m::1atregelen ten opzichte Namens de familieleden van hen die vielen, sprak van de Jegervormingcn en andere BS-zaken het best Ds. H. Post, Geref. Pred. te Rijnsburg, broer van kunnen beoordelen. Johannes", een der eminentste figuren uit de KP., die Bij monde van den Voorzitter, dankt de vergadering 
hier mede de dood vond. Hij memoreerde het afscheid, den Overste voor zijn prettige uiteenzetting. De Overste dat hij van de mannen genomen had, van het grote en Peter nemen vervolgens deel aan de gezellige maal-vertrouwen dat hen allen had vervuld, maar ook van tijd die door de voortreffelijke gastvrijheid en zorg van de vrijwel ondragelijke spanning op die Zaterdagmor- tante Wien is bereid, waarna de beide heren afscheid gen, toen zijn broer maar niet terugkeerde. Ook hij nemen. 
wekte op om verder te werken in de geest van de In de voortgezette vergadering - het is intussen 20 gevallen helden. uur - vraagt Ciel nogmaals lijsten van opgaven voor Met het zingen van 2 coupletten van het Wilhelmus de Stoottroepen. Hij deelt mede, dat alle mensen in de werd deze treffende plechtigheid besloten, die door Stoottroepen gelegenheid krijgen voor kaderopleiding. verschillende vertegenwoordigers van KP en LO werd De vraag rijst of de opgaven via de Gew. Comman-bijgewoond. danten of de Gew. KP-Leiders moeten worden in�e

Notulen van de op 15 Juli 1945, ten 
huize van tante Wien te Amersfoort 
gehouden topvergadering der LKP 

Bij opening dezer vergadering zijn aanwezig: 
BOB (Voorzitter) - MAX :- PIET en BEN (Gro

ningen)� OOM HEIN en BROUWER (Drente) -
KOOS en DIRK (Overijssel) - BEER en HENK (Gel
derland) - MARTIN en PIERRE (N H.) - PETER 
en WIM (Z H.) - FRITS (Utrecht) - CIEL (N.B.) 
- WILLEM (Limburg) en FRITS van Kampen, ter
wijl in de loop der vergadering nog verschijnen:

Overste van Houten :._ PETER (Majoor Borghout) 
- JACQUES (Majoor Grasborn).

Door den Voorzitter wordt te 16.- uur de verga
dering geopend, waarna Oom HEIN in gebed voor
gaat. Voor notulen van de vorige vergadering is geen 
zorg gedragen. (TechnL,chç_ omstandigheden?) 

BOB deelt mede, dat Overste van Houten deze mid
dag te gast zal zijn en verzoekt de Provinciale KP
Leidèrs achtereenvolgens welke onderwerpen in tegen
woordigheid van den Overste moeten worden aange
sneden. 

In verbanà met de volgende onderwerpen komen en
kele vragen naar voren: Zuivering BS, Kaderopleiding 
te Eindhoven, Commandokwestie Orente, Stoottroepen, 
Onderscheid BT en SG, bestemming L.i.B. en Expe
ditionaire macht. 

diend. Na enige discussie over dit onderwerp zegt Ciel, 
persoonlijk ALLE gewesten langs te zullen gaan en 
den CC en den GKP-Leider GEZAMELIJK deze op
gaven te laten doen. 

De Sec_tie IX: van Leopold vraagt om een werkkracht. 
Met algemeen goedvinden wordt op voorstel van BOB, 
MARTIN hiervoor aangewezen. BOB deelt mede, dat 
de Sectie IX straks naar het D.v.O. zal worden over
geheveld. 

Na een korte rondvraag en de mededeling, dat de 
volgende TOP-vergadering over 14 dagen za! gehou
den worden, wordt de vergadering door BOB gesîoten,
nadat FRITS in dankgebed is voorgegaan. 

Ondertrouwd: 
/ 

R. G. VAN DER HAAR 

en 

ANNIE BREMMER 

(,,Frits") 

Data van huwelijk en reëeptie zullen nog nader 
worden bekend gemaakt. 

De Bilt (U.), 13 Juli 1945. 
Steenen Camer 61. 
Wilhelminalaan 17. 

..•
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V..an de Yledaeüe 

Door verschillende omstandigheden, o.a. het feit, dat 
één der C.B.-auto's een ernstige aanrijding heeft ge
had, is dit nummer van ons blad enigszins improviso
risch samengesteld. Bovendien te laat van de pers, om 
overal tiidig te verschijnen. 

RED. 

Kortverslag top-vergadering 
te Utrecht op 16 en 17 Juli 1945 

1. Op de voorvergadering kwam ter sprake een voor
stel van den Heer Mees uit Rotterdam, om de
documentatie van illegale werkers landelijk te laten
doorvoeren. Het apparaat zal worden opgebouwd
op eigen initiatief en zal zich onder de Stichting
scharen.
De Heer Meyer deelde mede, dat door de G.A.C. 
aan de Regering zal worden voorgesteld, een aparte
rechts-instelling te doen ontstaan voor alle gevallen,
die alleen door insiders kunnen worden beoordeeld.
Bij event. arrestatie zal eerst overleg moeten wor
den gepleegd met de illegale organisaties. Het is
in het belang van de bonafide illegale werkers, dat
de documentatie door de illegale werkers zelf ter
hand wordt genomen. Mees stelde voor een rapport
van de documentatiedienst te Rotterdam aan de
Stichting te zenden, om een principiële be�lissing
op korte termijn te nemen.

2- Dinsdagmorgen begon met een bespreking over het
N.S.F., dat voornemens is per 1 Augustus te liqui
deren. Allen waren van oordeel, dat het N.S.F.
dit nog niet mag doen voor alles in orde is en de
Stichting overal werkt, daar anders onze oorlogs
slachtoffers de dupe worden.

3. De quaestie van de C.B.V.O.'s zal in de minister
raad worden besproken. Aan den Minister-Presi
dent is voorgesteld, dat de C.B.V.O.'s zich hoofd
zakelijk bezig zullen houden met onroerende goe
deren, zoals schade door inundatie en door bombar
dementen, en de N.V.H. uitsluitend met roerende
goederen (kleding, meubilair, geld enz.).

4. Na enige discussie werd besloten de volgende pun
ten voor te stellen aan de Stichting:
1. De inspecteurs mogen niet buiten de georgani

seerde illegaliteit omgaan.
2. De illegaliteit moet op de hoogte komen van de

organisatiebouw van bovenaf van de Stichting,
met vermelding van de namen.

3. De georganiseerde illegaliteit moet met grote
spoed opgave doen van de personen, die voor
de Stichting in iedere plaats verantwoordelijk
zijn.

4. Daar waar de zaak nog niet loopt, kan de ille
galiteit iemand tijdelijk benoemen, die de ver
zorgingsgevallen aanneemt.

5. Het Stichtingsbestuur ontwerpe met spoed raam
biljetten en folders, waarop aangegeven is, wie
de plaatselijke verzorgingsman is.

6. In iedere provincie moet een inspecteur voor
gesteld worden dQOr c1e georganiseerde illega-
liteit. I · 

7. De Stichting mag geen voorkeur hebben voor
federatieve bundeling, zij moet rekening hou
den met de plaatselijke toestanden.

Wanneer de zaak niet loopt, is de illegale organi
satie, die een bepaald geval te verzorgen heeft, 
verantwoor<lelijk en niet de Stichting. Op de vol
gende vergadering zal eike provincie verslag uit
brengen, wat de Stichting in elke provincie reeds 
heeft gedaan, zodat op de eerstvolgende topver
gadering concrete plannen kunnen worden bespro
ken. 

5. yedenkboek.
De plaats van historicus in de Redactie-commissie
staat nog steeds open. Als historici zullen nu wor-

den gevraagd één uit het Noorden en één uit het 
Zuiden, resp. de Heer A. Algra, die reeds veel over 
Indië heeft geschreven en de Heer Kessen uit 
Maastricht. Verzocht wordt aan de Redactie-com
missie namen op te geven van drukkers, uitgeve
rijen en boekhandelaren, welke eventueel voor de 
verzorging van het boekwerk in aanmerking komen. 
Als voorloper van het Gedenkboek zal een klein 
boekje worden uitgegeven, bevattende 12 hoofd
stukken, enkele foto's en tekeningen en korte stuk
jes, geschreven door enkele prominente figuren uit 
de L.O., die de geestelijke zijde van het L.0.-werk 
zullen belichten. 
Voor het Gedenkboek zal de K.P. individueel zijn 
ervaringen insturen. De L.O. zal dit doen per dis
trict en per grote plaats. Achter in het Gedenkboek 
zullen de namen met foto en event. korte beschrij
ving van alle gevallen illegale werkers worden op
genomen. De districtsleider moet iemand benoemen, 
die in zijn district het foto- en copiemateriaal ver
zamelt. Het boek moet h(storisch verantwoord zijn, 
maar tevens aantrekkelijk, waarvoor tijd, noch 
moeite, n�ch geld moet worden gespaard. 
Frits stelcte voor, op de voorpagina een grote foto 
te plaatsen van Tante Riek, de eigenlijke oprich
ster van de L.O. 
Het is de bedoeling dat de kleine uitgave zal ver
wijzen naar de gegevens in het grote Gedenkboek. 

6. :Mededelingenblad.

Ter tafel kwam een voorstel, mede namens de lei
ding van de K.P. om in den vervolge het blad ge
zamenlijk door L.O. en K.P. uit te geven. Dit vond
algemene instemming. Nogmaals wordt er op aan
gedrongen, aan het C.B. op te geven de adressen
van de districtsleiders en de plaatselijke leiders.

7. 'Jinanciën.

Nogmaals wordt met klem aangedrongen op het 
zenden van bijdragen naar het C B. Er zal veel 
geld nodig zijn voor het uitgeven van Gedenkboek,
gedenkplaten en gedenktegels.

. . . 

De boodschap 

Ik moet je meisje zeggen hoe je bent gestorven 
je lag naast me in 'n tochtige barak; 
je lichaam was zo uitgeput en zwak; 
zacht sprak je van de vrede, die je had verworven. 

- Ik ga naar Jezus, zeg jij dit aan Mien,
als jij soms terugkomt in het vaderland, 
ik zal haar in den hemel wederzien ..... . 
Meer zei je niet, je uitgeteerde hand 

greep even naar je keel en toen was het gedaan. 
Nu ben ik vrij, maar 'k draag de boodschap mede: 
- Wim dacht aan jou toen hij is heengegaan,
hij was met God en met zijn lot in vrede.

Toch was ik graag voor hem in 't kamp. gestorven, 
hij had een meisje en hij had een thuis, 
ik heb mijn hele leven al gezworven 
en niemand spreekt voor mij het welkom thuis. 

Maar nooit vergeet ik hem en nooit de woorden 
waarmee hij alle bitterheid genas 
en die we eiken dag weer van hem hoorden, 
wanneer hij stiekem in zijn Bijbel las. 

Ik moet haar nu gaan zeggen: Wim ging naar zijn God 
Ik wou dat zij een oogenblik kon zien, 
Op 't uitgeteerd gezicht, de vrede om zijn lot. 
Ik heb alleen de boodschap: - zeg jij dit aan Mien. 

Gods tijd 
Toen ik 't adres bereikte dat hij had gestameld, 
vlak voor hij stierf, die kille regennacht, 
heb 'k al mijn moed biieen verzameld, 
zei n�aar, dat ik een boodschap bracht. 

Haar moeder keek verschrikt toen zij dit hoorde 
ZIJ was niet thuis, maar als ik wachten wou ..... . 
't Was om den rhakker, dien men ginds vermoordde, 
dat ik een nacht, bleef wachten op die vrouw. 

En toen het morgenlicht het donker deed vervagen, 
- hoe dikwijls hebben wij dat op 't appel gezien -
hoorden we ruw gezang, het remmen van een wagen.
Haar moeder zuchtte - daar komt Mien ..... . 

Ik heb het haar gezegd: - Wim is gestorven, 
hij dacht heel vaak a:111 jou, zendt jou zijn laatste groet. 
Haar keurige made-up werd in mijn hart gekorven 
mèt 't onverschillig woord: - zo is het wel zo goed. 

Toen heb ik pas begrepen, wat je stervend zeide: 
- God haalt me thuis, want nu is het Zijn tijd.
Ik ben een uit het kamp bevrijde, 
maar jij bent vrij tot in der eeuwigheid.

Balans 
De felle zon is moeilijk te verdragen 
in straten ·van een stukgeschoten stad, 
en in mijn hart rees groot het bange vragen 
of Wim zich tevergeefs geofferd had ..... . 

Zijn dan de schaarse mannentranen in de kampen 
voor niets geschreid, kan het bestaan 
dat grote, bittere oorlogsrampen 
vergeefs zijn over Nederland gegaan? 

Ik heb het geloof nog niet verloren 
in een herrijzend Nederland, 
een kiem uit ·zoveel leed geboren, 
moet groeien tot een sterke plant. 

Zij bloeit op stille massa.graven, 
tussen de lege muren van een jodenhuis, 
om h.1ar is menig kind te vroeg begraven, 
draagt meenge vrouw een stil en bitter kruis. 

Laat ons die plant dan niet vernielen 
maar kweken met zorgvolle hand: 
ze kiemde uit het bloed van hen die vielen 
en g_roeit op het geïnundeerde land!

Rondeel 
Laat ons de kindren niet beschamen: 
ze hebben met ons meegeleden 
en vol vertrouwen mee gebeden 
maak ons weer vrij, Heer Jezus, amen. 

Nu zijn we vrij, de Tommies kwamen, 
de kinderen geloven aan een Eden 
zij denken niet meer aan 't verleden, 
Laat ons de kind'rcn niet beschamen. 

Wij weten, wat , 'i medenamen: 
ons hart vol ongc, xhtigheden 
de schuldenlast van het verleden. 
Heer, maak ons vrij van zonden, amen, 
Laat ons de kind'ren niet beschamen. 

..,L--• J 
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VAN DORP-YPMA. 

De nieuwe onderduiker. 
Boer: ,, Bob, waar heb je m'n nieuwe fiets gelaten, 

die tegen de hoek van het huis stond?" 
Bob. ,,Nu, om U eerlijk de waarheid te zeggen, ik 

heb geen fiets gezien, Oom Jan." 



QUOUSQUE 
De feiten liggen er zeer eenvoudig. 
Een KP-er is in een gevecht gewikkeld met een 

ambtenaar van de C.C.D. 
De laatste maakt tijdens de schermutseling de in

druk van naar zijn wapen te willen grijpen. Een 
andere KP-er ziet dit, wil zijn vriend redden en schiet
den ambtenaar neer. De KP-er had redenen om te
vermoeden, dat de C.C.D.-ambtenaar - ware hij
ontkomen - de KP zou hebben verraden. 

Dit voorval speelde zich af in een der critiekste
phasen van d e bezettingstijd. 

Dit zijn de feiten. . • . 
Dergelijke gevallen kwamen m de bezettings1aren

meer voor. Ze waren niet prettig, maar ze moesten
gebeuren. Indien het hierbij ware gebleven, zouden
we er dan ook geen aandacht meer a�� besteed hebben.
Doch het bleef hierbij niet! Met mu1s1e had een staar
tje. De KP-er in kwestie stond onlangs voor d� recht
bank te Haarlem terecht wegens...... poging t5>t
doodslag. . . 

Men kan zich - met de Rotterdamse editte van
Het Parool van 12 Juli j.l. - afvragen of de burger
lijke strafrechter- bevoegd is van het den KP-�r ten
laste gelegde kennis te nemen. Deze zaak heeft inde'.·
daaa verschillende facetten. De conferent1ekwe�tte
willen we hier echter laten rusten. Ons moet tets
anders van het hart. 

In onze vorige Mededelingen hebben wij over deze
zaak reeds het een en ander geschreven. We komen
er op terug. Deze �aak zit ons hoog. Zeer hoog zelfs!

Wat toch is het geval? 
De officier van justitie, Mr. W. M. Paardekooper

Overman, heeft een requisitoir gehouden. Dit wa�,
als aanklager in naam van de staat, zijn plicht. Dit
werd als ambtenaar van het openbaar ministerie, van 
hem 

1
verlangd.

De vorm, waarin het requisitoir werd gegoten, heeft 
echter onze verontwaardiging opgewekt.

Mr. Paardekooper Overman heeft n.l. gemeend, de 
KP niet anders te kunnen qualificeren dan als 11een
stelletje heethoofdige jongelui". 

Hiertegen komen wij op! Hier is de eer van de 
KP aangerand! 

Heeft de heer Paardekooper Overman de KP-sfeer 
van nabij gekend? Zijn denigrerende qualificatie doet 
het niet vermoeden. Zij maakt integendeel de indruk 
van het gemis van elke verzets-

11
feeling". Iemand,. d_ie

zo spreekt, bewijst daarmede nog maar heel weinig 
begrepen te hebben van de geestelijke achtergrond van 
het verzet. Dit valt te betreuren. Ook Mr. Paarde
kooper Overman heeft vijf lange jaren de gelegenheid 
gehad zich die verzets-,,feeling" eigen te maken. Het 
is hem kennelijk niet gelukt. We kunnen dit betreu
ren. Dáárover vallen we echter niet. Het euvel wordt 
meer gesignaleerd. Waar we echter wèl tegen opkomen 

Wij hebben in het ondergropdsche werk veel jo�
gens ontmoet, die zich in den strijd tegen d�n Dmt
scher bijzonder hebben onderscheiden. Moedige, ver
standige en bescheiden jongens die met groote vast
houdendheid en beslistheid, vaak met groot gevaar 
voor hun leven tegen den Duitscher hebben gevochten 
en daardoor de naam van Nederland hebben hoog
gehouden. Meestal waren het eenvoudige jongens, 
vaak zonder een bijzondere schoolopleiding. Maar zij 
toonden wat zij, ook zonder dat, waard waren. 

De K.P.-er, die een 
diploma miste! 

Als wij met hen spraken tijdens de bezetting over 
hun toekomst, dan kwam hun redenering hierop neer: 
Voor de oorlog hadden wij nooit de kans om wat te 
worden. Als wij wat wilden werd ons de pas afgesne
den doordat wij geen diploma's hadden. Als wij vroe
gen: Geef ons de kans om te tonen wat er in ons 
zit, dan kon dat niet. De kans was er alleen voor 
bezitters van Mulo-diploma, H.B.S.-diploma, enz. 

Alles wat wij nu willen, is niet een baantje vanwege 
onze verdiensten, maar een kans om mee te doen aan 
de wederopbouw. Een kans om wat te worden in de 
wereld. Een kans, die niet afhankelijk moet zijn van 
een papiertje dat we niet hebben, maar waar v.;ij aan
spraak op willen maken op grond van wat wij getoond 
hebben te kunnen. 

Ons lijkt dat een bescheiden wens. 
Een wens die vervuld moet worden, in het belang 

van deze mensen niet slechts, maar allereerst in 
het belang van ons vaderland. Een schoolopleiding is 
nuttig en onontbeerlijk in vele gevallen. Maar niet in 
alle gevallen. Er zijn in deze tijd in het ondergrond
se werk een aantal kerels gevormd, die geen diplo
ma's hebben, maar die het Vaderland in bepaalde 
posities meer van dienst zullen zijn, dan gediplomeer
den die aan dat werk geen deel namen. Er wordt, 
dunkt ons, te weinig met deze mensen gerekend. 

TANDEM • • • 

? 
• 

is hiertegen, dat zo iemand zich mengt in zaken, die 
de zijne niet 'l:ijn; een oordeel uitspreekt over toe
standen, die hij kennelijk niet kan omvatten. Want 
werkelijk, mijnheer de officier van justitie, had U de 
KP-sfeer ook maar enigermate van nabij leren kennen, 
wij weten het: U had de KP niet aangeduid als 11een 
stelletje heethoofden". Het was niet de zucht naar 
avontuur, die onze jongens in de KP dreef. Het was 
niet de lust om te moorden, die hen in sommige ge
vallen naar hun wapenen deed grijpen. Het was geen 
liefhebberijtje, om een overval op een gevangenis te 
plegen. Het wa,; een van Godswege opgelegde roe
ping. Een roeping, die een KP-er terdege begrepen 
heeft. Of zegt het U, Mijnheer Paardekooper Over· 
man, niets, dat h�t doorgaans tot de goede gewoonten 
behoorde, dat de leider van een KP, vóór het plegen 
van een overval, met zijn mannen een gebed om bij
stand en bescherming opzond tot God? Zegt het U 
niets, dat de z.g. fOP-vergaderingen van de KP met 
gebed geopend en met dankzegging gesloten worden? 

Zegt het U niets, dat het consigne gold, dat slechts 
in uiterste noodzaak geschoten moest worden? Zegt 
het U niets, dat het merendeel der KP-ers uit chris· 
tenjongeren bestond? Is dit 11een stelletje heethoof
den"? Wij ontkennen het ten stelligste en spreken 
over de toon, waarin Uw requisitoir gegoten is onze 
diepste verontwaardiging uit. 

Weet U, mijnheer Paardckooper Overman, dat het 
merendeel der oorspronkelijke KP-ers voor het vuur· 
peleton van den vijand gestaan heeft? 

Heeft U enig benul van wat er door onze jongens 
is geleden en gestreden? 

Hebt U er wel ee11s -over nagedacht, wat het voor 
een KP-er zeggen wilde, een man, een zoon of een 
verloofde te moeten doodschieten? Is het U bekend, 
dat volledige knokploegen door het moordend staal 
van den vijand zijn getroffen? Weet U, dat het KP
werk vele.n lichamelijk en geestelijk gesloopt heeft? 

U hebt het kennelijk niet gew'lten. 
Wilt U van ons geloven, wat we hier neerschre-

ven? 
Kunt U zich dan indenken, da� hetgeen U in Uw 

requisitoir hebt opgemerkt, ons en de onzen diep 
gegriefd heeft? 

U hebt meer gezegd. Wij willen het echter bij deze 
ene qualifificatie laten. 

Uw terminologie verraadt een conservatisme, dat 
WtJ in ons goed land overwonnen waanden. Zij ver
raadt een mentaliteit, waartegen wij óók hebben wil
len vechten. 

En waartegen wij de strijd BLIJVEN aanbinden, 
zolang er nog lieden gevonden worden, die hun on
kunde aan de dag leggen op een zodanige wijze, als 
waarvan Uw requisitoir blijk geeft. 

Ons kwam een geval ter ore van een eenvoudig 
P?litieman, lid �an een der v?ornaamste knokploegen
mt ons !an�, die voor het emde der bevrijding ge
wond werd in een gevecht en nu, hersteld, een poging 
aanwendde om opgeleid te worden voor Inspecteur van 
Politie. Toen hij eindelijk te woord werd gestaan door 
een daarvoor aangestelden inspecteur van Politie, was 
het antwoord: Neen mijnheer, dat gaat niet. Iedereen 
op zijn plaats. Ik zou wel graag Officier van Justitie 
willen zijn, ��ar daar heb ik de opleiaing niet voor 
genoten. Om inspecteur van politie te worden moet 
men einddiploma H.B.S. hebben. U hebt dat niet, dus 
U moet eenvoudig politie-agent blijven. 

Dat is nu weer dat miserabele oude liedje. 
. _Deze jongen kan natuurlijk best inspecteur van po

lttte wo1:�en. Hij is er w�arschijnlijk juist geknipt 
voor. HtJ zal er alle pract1sch nodige eigenschappen 
voor hebben. Hij heeft getoond, dat hij wat kan en 
durft

_. 
-W:aarschijnlijk z�l hem een zekere algemene 

ontwikkeling en theoretische kennis ontbreken. Maar 
er zijn toch zeker wel andere middelen dan vijf jaar 
H.B.S. om dat bij te spijkeren? 

Tegen dezen jongen had gezegd moeten worden: 
Jij hebt getoond, dat je een flinke kerel bent. Aan 
zulke jongens als jij hebben we behoefte. Kom maar 
hier. We zullen je in de opleiding zetten. Je zult nu 
hard moeten werken, want je hebt tekort in je kennis 
en algemene ontwikkeling. Als je dat tekort vlot op
haalt, krijg je de kans. 

Dan was er een gedesillusioneerd mens in Neder
land minder geweest. Dan had de Nederlandse 
politie een met liefde voor het vak bezielde medewer
ker meer gehad. 

Dan was er tcnmmste weer een Nederlander hard 
aan het werk gegaan. 

Dan was de Vaderlandse zaak gediend geweest. 
Maar nu heeft de domme diploma-aanbidding weer 

een triomf behaald. 
Nu wordt er weer een van onze beste mensen afge

stoten en kapot gemaakt. M'et dit oude liedje gaat 
Nederland naar den kelder toe. Hier vraagt Trouw" 
vernieuwing alsjeblidt. 

" 

21e r;e.6-eAiedenit u.an de L. K. P . 
* 

Van de noodzaak, om de geschiedenis van de LKP 
op de papier te stellen, zijn wij allen stellig overtuigd. 

Bovendien heeft het nageslacht er recht op te weten, 
hoe fier onze jongens hebben gestreden, maar ook hoe
veel er geleden is. 

Deze geschiedenis mag niet worden een opsomming van 
feiten alleen, waarvan sommige wat fleuriger zijn dan de 
rest, al naar gelang van begaafdheid, de schrijftrant van 
de samenstellers. Het moet een werkelijke geschiedenis
worden, d.w.z. een levend verhaal, dat zal bijdragen om 
bij het nageslacht d:! herinnering levendig te houden aan 
een heldenstrijd voor vrijheid en recht. 

Hiervoor is tenslotte de hand van den meester noodig, 
die zijn stof weet te bezielen. Maar om te beginnen 
moeten de gegevens worden verzameld, die het materiaal 
vormen, waaruit deze geschiedenis wordt geschreven. 

Het is daarom noodzakelijk, dat iedere KP-er zijn 
geschiedenis te boek stelt. Laat hem dit, indien zulks 
mogelijk is, doen in overleg met zijn vroegere(n) lei
der(s). 

De Provinciale KP-Leiders verplichten zich om de 
verhalen op hun objectiviteit te toetsen. 

Voor zoover de taak hun "ligt", kunnen zij de bin
nengekomen verhalen verwerken tot een provinciale ge-
schiedenis. 

De verschillende KP-geschiedenissen moeten tenslotte, 
geordend en door Provinciale KP-Leiders van het nood
zakelijke commentaar voorzien, op ons bureau terecht 
komen. 

Hier wordt met spoed verder gewerkt. 
Wij rekenen er op, dat de verhalen medio Augustus 

in ons bezit zijn. 

Wi6t U dat ... ? 
nadat per abuis bij de derde "kraak" van het 
Distributiekantoor te Maartensdijk (U.) ruim f 200 
was meegenomen, de gemeente-ontvanger een bewijs 
van storting ontving van K. R. Akers, Welgelukt 472 
(Distr. kringnummer) te Amsterdam; 

een KP-er op de dag, volgend op de nacht, waarin 
hij een bevolkingsregister had meegekraakt, een 
kennis ontmoette, die hem "en passant" vertelde, dat 
hij vannacht het bevolkingsregister had weggehaald; 

bijna drie-kwart van de Nederlandse bevolking bij 
de LKP aangesloten is geweest en dat alken in de 
gemeente Zeist ruim 5000 mensen wapenen in huis 
gehad hebben; 

er een kluis, in het centrum van het land, gedu
rende drie lange dagen en nachten nog door drie 
man bewaakt is geweest, terwijl de bonnen in Gro
ningen al in de bonnenlade van den kruidenier 
lagen; 

twee KP-ers elkaar in uniform van de W.A. ont· 
moetten en van verbazing vergaten elkaar met 

, 11Houzee" te groeten; 

de W.A. eens behulpzaam is geweest bij het op
duwen van een auto, waarin 4 zakken levensmidde
lenkaarten en pl.m. 20 Stenguns zaten; 

de SD. in September 1944 enkele KP-ers, die o.a. 
deelnamen aan de bevrijding van FRITS de Z\:;··ER
VER, uit de Weteringschans ontsloegen met de 
mededeling, dat zij plaats moesten maken voor 
terroristen; 

er 5 moffen stonden te kijken bij de kraak van het 
bevolkingsregister te De B.ilt zonder iets 11door" te 
hebben; 

in Utrecht een KP-er bij den 11Feldkommandantur" 
om de 14 dagen op valse papieren een levensmidde
lenkaart ging halen; 

de officier van justitie te Haarlem, Mr. W. M. 
Paardekoper Overman, niet weet wat een KP-er is. 

INZENDINGEN AAN ONS BUREAU. 

/ 

Er bestaat naast de vele grote voordelen, 

één groot nadeel aan het bezit van een 

eigen orgaan nl. dat het hoofdzakelijk ge

lezen wordt door onze eigen leden, mede

werkers en vrienden. 

Helpt daarom allen mede om dit blad ook 

door te geven aan hen, die van ons werk 

niet op de hoogte zijn. 



TOPVERGADERING 

L.K. P.

Notulen van de op 19 Juli 1945, in het gebouw van de 
BS. te Nijkerk, gehouden TOP-vergadering van de LKP. 

Op deze vergadering zijn aanwezig: 
BOB (Voorzitter). 
MAX (Afgev. GAC. en Stichting). 
FRITS (Secretaris). 
WIM (Friesland). 
DlRK (Overijssel). 
REIN (Gelderland). 
BEER (Gelderland). 
JAN (Gelderland). 
PIERRE (Noord-Holland). 
HAN (Noord-Holland). 
WIM (Zuid-Holland). 
STEPHKE (Noord-Brabant). 
MATH (Noord-Brabant). 
HENK (Voorzitter LO.-bezoeicer). 

BOB opent te 16.30 u. de vergadering en, gaat vervolgens 
voor in gebed. 

De notulen worden door den secretaris gelezen en goed-
gekeurd. 

Als eerste onderwerp voor deze vergadering, brengt 
MAX verslag uit oVer de werkzaamheden van de GAC. 
en de Stichting. 

De QAC. T.a.v. de werkzaamheden der GAC. valt 
slechts weinig te vermelden. Het werk wordt sinds kort 
verdeeld over 3 sectie's, t.w. 1 e. Sociale zaken, 2e. Zuive
ring en Bestuursvoorzieningen en 3e. Indië. 

Het resultaat van deze methode was echter onbevredi
gend, waarom besloten werd de genoemde sectie's met 
een 4e. sectie, n.l. Berechting, uit te breiden. 

DE STJCHTJ'N Q. · De Stichting vindt haar werkzaam
heden thans reeds in: 
· a. arbeidsbemiddeling en

b. de zorg voor nabestaanden.
Wat betreft de zorg voor de nabestaanden, heeft men

aanvankelijk het plan gehad ALLE gevallen te verzamelen 
om daarna met het totaal naar den Minister te gaan. Op 
voorstel echter van MAX is men er toe overgegaan te 
trachten in de reeds nu bekende gevallen, die in aanmer
king komen voor hulp, bijstand te verlènen. Een daartoe 
strekkend voorstel is reeds ingediend. 

Getracht zal worden de pensioenen voor weduwen over
eenkomstig het vroeger genoten inkomen te doen vast
stellen. 

Van de zijde van BOB en FRITS rijzen verschillende 
vragen. 

Eerstens komt ter spra·ke de uitbouw van de Stichting 
naar beneden. In enkele gedeelten van ons land heeft men 
het Stichtingswerk reeds intensief aangepakt (Amersfoort 
b.v.); op andere plaatsen hoort of ziet men nog niets van
dit werk.

In het algemeen juicht men toe, dat de activiteit zich 
van onderop ontplooit. Blijkt ir. sommige gevallen dit 
werk niet op eigen initiatief te zijn aangepakt, dan wordt 
de organisatie gestimuleerd door een gedelegeerde. Men 
had verwacht, dat vele illegale werkers zich onmiddellijk 
op het Stichtingswerk zouden werpen. Dit blijkt echter 
helaas in het algemeen niet zo te zijn. 

Op de vraag, of de bedoeling van deze werkmethode 
wel algemene bekendfieid geniet, antwoordt BAX, dat -
zo dit niet het geval zou zijn - in veel gevallen de 
·oorzaak gezocht zou moeten worden bij de gedelegeerden,
die verzuimen dit voldoende door te geven. 

BOB en FRITS zijn van mening, dat de Stichting eerder 
richtlijnen had moeten uitgeven, waarop MAX mededeelt, 
dat de eerste richtlijnen reeds 6 à 7 weken geleden aan 
de gedelegeerden zijn uitgereikt. 

De tijdelij"ke taak van deze gedelegeerden is, voorlopig 
contact te zoeken met personen in de provinciën om hen 
de weg te wijzen, die zij bewandelen moeten. Op de 
vraag of de Stichting Statuten heeft, antwoordt MAX, 
dat dit inderdaad het geval is en dat deze notarieel zijn 
vastgesteld. Er is echter nog geen publicatie aan gegeven, 
aangezien de Stichting met haar werkzaamheden nog niet 
zover is gevorderd, dat er gelegenheid is om publiek te 
ontvangen, daar de uitbouw naar beneden nog niet vol
tooid is. Het Stichtingswerk begint nu echter aardig vorm 
te krijgen. De komende week zullen raambiljetten en 
folders worden verspreid. 

Op een vraag of de eventuele krachten gesalarieerd 
kunnen worden, deelt MAX mede, dat de voorzitter van 
de Stichting alles graag pro Deo wil doen, hetgeen echter 
naar de mening van MAX onmogelijk zal blijken te zijn. 

HENK (L.O.) deelt in dit verband mede, dat het wel 
de bedoeling is, dat de krachten gesalarieerd• worden. 
Ver�rh•llende v�ste krachten, die hun dagelijks werk in 
de Stichting vinden, moeten zeker voor een salaris in aan
merkmg kunnen kom�n. 

BOB dringt er op aan, dat onze organisatie met werk
krachten moet komen, daar de LKP. het zwaarst getrof
fen is. 

Op de vraag van FRITS of het hoofdbestuur van de 
Stichting reeds' een definitieve vorm heeft aangenomen, 
antwoordt MAX bevestigend. Dit bestuur bestaat uit ver
tegenwoordigers van 20 groeperingen uit de illegaliteit; 
h�t treedt af na twee jaren, waarna vertegenwoordiging 
van onderuit de bedoeling is. 

WIM vraagt nadere inlichtingen over het werk van 
Sectie IX van de Staf van den Prins. Deze werkzaam
heden lopen naar zijn oordeel volkomen parallel met die 
van de Stichting. MAX maakt de opmerking, dat het te 
betreuren valt, dat LEOPOLD (Hoofd Sectie IX) te werfè 
gaat zonder enig overleg met de Stichting. 

Hij heeft bijv. normen vastgesteld voor pensioenen, 
zonder enig overleg te hebben gepleegd met de Stichting. 
Het zou goed geweest zijn, indien Sectie IX bij het Dep. 
van Oorlog en de· Stichting bij het Dep. van Sociale Za
ken, eenzelfde pensioenregeling hadden ingediend. Sec
tie IX is voor militairen in B.S.-verband en - naar het 
oordeel van MAX - in het algemeen meer gespeciali
seerd op de zorg voor levenden, dan op die voor de 
nabestaanden. Pit wil niet zeggen, dat het laatste ver
waarloosd wordt. MAX meent, dat - indien Sectie IX 
niet in het leven zoa zijn geroepen - dit werk door de 
Stichting ook zou zijn opgevangen. Op een vraag van 
BOB of dus alle leden der B.S. naar Sectie IX verwezen 
moeten worden, antwoordt MAX dat dit het geval is 
vopr leden der B.S. NA September 1944. 

MAX deelt vervolgens nog mede, dat de Stichting bij 
den Min v. Financiën bereikt heeft, dat de ingeleverde 
bankbiljetten van f 100.-, behalve voor belasting, ook 
voor de Stichting kunnen worden bestemd. 

WIM (Fr.) vraagt of qe werkzaamheden voor Sectie IX 
in Friesland gecombineerd mogen worden met die voor de 
Stichting. MAX antwoordt hierop, dat in Leeuwarden een 
eigen Stichting is, die door het Hoofdbestuur als een 
'zelfstandige Stichting werd erkend. Hierover kan men 
dus zelf een beslissing nemen. 

STEPHKE merkt op, dat er in Brabant vele vrijwillig
sters van de Stoottroepen zijn, die per 1 Juli ontslag ge
kregen hebben. Deze meisjes zouden gaarne voor de 
Stichting willen werken. Hij zal dit voornemen stimuleren 
en hen van voorlichting dienen. 

Aan het slot van dit punt dringt BOB erop aan, dat er 
door de provinciale KP-Leiders lijsten moeten worden op
gemaakt van hen, die actief willen meewerken, terwijl 
FRITS nogmaals de aandacht vestigt op de uitgedeelde 
enquêteformulieren. Zowel de bedoelde lijsten als de 
enquêteformulieren moeten naar het Afwikkelingsbureau 
gezonden worden. 
'FLJV.JlJVCl'EJV 

De financiële stand van zaken in de diverse provin
ciën loopt geweldig uiteen, waardoor het voorstel van 
FRITS om 3-maandelijks per provincie f 1000.- te stor
ten als bijdrage voor de Mededelingen en vergoeding in 
de kosten van het Afwikkelingsbureau, voorlopig niet 
wordt aanvaard. BOB verzoekt - nadat alle provinciale 
vertegenwoordigers een globaal financiëel verslag uitbrach
ten - de overschotten uit de provinciale kas te storten 
in de kas van het bureau. Het dagelijks bestuur zal zich 
over de tegemoetkoming in de financiën van het bureau 
nader beraden en t.z.t. een financiële regeling treffen. 

FRITS verzoekt, de Mededelingen gedurende het 1e 
kwartaal van verschijning (Juli, Aug. en Sept.) uit de pro
vinciale kas te bekostigen. Hij vraagt voorts of MAX bij 
den Minister van Financiën wil aandringen op deblok
kering van de bankbiljetten van f 100.- van het Afwik
kelingsbureau. 

·MATH. deelt mede, dat "Parool" voor de overlijdens
advertentie van HANS f 70.- had laten betalen. Hij 
vindt dit een schandalig hoge prijs en had verwacht, dat 
van de zijde van een vroeger illegaal blad als "Parool", 
voor een overlijdensadvertentje van een slachtoffer van 
de KP., een billijker prijs zou zijn berekend. Bij dit on
derwerp wordt een ogenblik stil gestaan. De meningen 
blijken nogal verdeeld te zijn. FRITS zal zich met "Parool" 
in verbinding stellen om juiste informatie's over deze 
prijzen te verkrijgen. 

JV.A.C. 

Omtrent de Nationale Advies-Commissie doet HENK 
(L.O.) enkele mededelingen. De NAC. is een voorlopige 
vervanging van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
met dien verstande, dat zij alleen een adviserende taak 
heeft. De verhouding in het aantal leden bestaat uit twee
derde vertegenwoordigd uit de oude politieke partijen en 
één-derde uit de illegaliteit. Als vertegenwoordiger van 
de K.P. was AMBROSIUS aangewezen. Daar deze tot 
nog toe niet uit gevangenschap is teruggekeerd, wordt na 
enige discussie besloten Pater Bleijs (Lodewijk) hiervoor 
aan te wijzen. 
BEGR._.llF'EJV1S rR._.JlJV"J(_ 

FRITS deelt mede, dat FRANK op Zaterdag 28 Juli 
a.s. te Driebergen zal worden begraven. De voorberei
dingen zijn in volle gang.

Besloten wordt om uit alle provinciën een deputatie te 
zenden, terwijl Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de 
plaatsen waar FRANK de meeste bekendheid genoot, in 
overleg· met de B.S. te Driebergen, de dodenwacht en het 
vuurpeloton zullen verzorgen. Voor de organisatie wor
den aangewezen: PIERRE, GROTE KEES en WIM 
(ZH.). Namens de TOP zal BOB aan het graf het 
woord voeren. 

PAUZE 

De vergadering wordt onderbroken voor een maaltijd, 
voorafgegaan door een schietoefening van HENK. HENK 
geeft blijk, dat in hem een goed K.P.-er is verloren ge
gaan. Te 19.45 wordt de vergadering voortgezet. 

G'ED'EJV"J(_BOE"J{ 

Over dit onderwerp wordt zeer uitvoerig gesproken. 
Op de TOP van de L.O. heeft men de namen van mede
werkers en de I indeling van het boek in princjp�. ,reeds 

vastgesteld. De geschiedenis zal niet, zoals wij dit aan
vankelijk hadden voorgesteld, in een trilogie worden ver
werkt, doch als één exemplaar verschijnen, bestaande uit 
drie delen. Het eerste deel zal de geschiedenis van de 
L.O., het tweede van de K.P. en het derde van de CID.
behandelen. Daar de samenstelling zeer veel tijd en
voorbereiding zal 'vergen, is besloten 't boe·kwerk door een
zgn. ,,Voorloper" te doen voorafgaan.

Er wordt voorgesteld te bewerkstelligen, dat de voor
loper u�t 15 hoofdstukken zal bestaan. In het algemeen 
acht men de samenstelling uit 12 hoofdstukken, waarvan 
slechts drie hoofdstukken over het eigenlijke KP-werk, 
te eenzijdig. Besloten wordt in deze richting een voorstel 
tot wijziging te doen. Als KP-vertegenwoordiger in de 
redactie wordt FRITS aangewezen. FRITS zal met WIM 
(Z.H.), JAN en STEPHKE een commissie van voor
bereiding vormen. Omstrent de verzameling van gegevens 
wordt voorlopig besloten, dat elke KP-er zijn ervaringen 
op papier stelt. Deze worden door den ploegleider ge
toetst aan de waarheid en daarna ingezonden aan het 
Afwikkelingsbureau. Men richte zich in het algemeen 
naar de verzoeken en richtlijnen die in het Mededelin
genblad zullen verschijnen. 

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van 
eigen namen. 

FRITS zal trachten te bewerkstelligen, dat zelfs de 
schuilnamen worden veranderd. Het is alleen noodzake
lijk, dat een juist beeld wordt gegeven van ons WERK 
en daarbij moet alles wat ook maar een ogenblik het 
vennoeden zou wettigen, dat het zou gaan om personen 
naar. voren te brengen, worden voorkomen. 

In dit verband wordt dan ook besloten geen foto s 
op te nemen, waarop onze KP-ers zelf voorkomen. In
dien - teneinde een juist beeld te krijgen - een foto 
moet worden gemaakt, waarop personen MOETEN voor
komen, dan zullen zovecf mogelijk figuranten worden 
gebruikt, of zal in uiterste noodzaak - met afdoende 
vermomming worden gewerkt. 

GEDEJV"J(_TE"J{'EJVEJV 

PIERRE en HAN doen mededeling van het voornemen 
in verschillende gemeenten om een gedenkteken voor 
gesneuvelde KP-ers op te richten. Er wordt opgemerkt, 
dat hiervoor de toestemming van de Monumentl!nzorg en 
de GAC. nodig is. Plannen zijn in voorbereiding om mo
numenten op te richten op diverse "beruchte" plaatsen 
in ons land, waar massa-fusilleringen plaats vonden. 

In het algemeen dringt men aan op grote soberheid. 
Ook al leeft bij vele Nederlanders de wens om van alle 
gesneuvelde KP-ers een gedenkteken op te richten, dit 
behoeft toch niet te geschieden op elke plaats waar een 
KP-er het leven liet. Een gedenksteen, b.v. in de woning 
waar een KP-er is gearresteerd, zou meer in de geest 
van ons werk zijn. 

Wanneer - zoals reeds verscheidene malen het geval 
was - een Burgemeester een straatnaam noemt naar een 
gevallen medestrijder, is er niets tegen te doen. 

DlrER._SEJV 

Voor het nemen van diverse beslissingen in verband 
met de afwikkeling van ons KP-werk, wordt besloten 
een dagelijks bestuur te kiezen. Dit bestuur zal bestaan 
uit drie leden, t.w. Voorzitter: BOB, Secretaris: FRITS 
en Algem. Adjunct: PIERRE'. 

FRITS dringt nogmaals met klem aan op medewerking 
om de werkzaamheden van het afwikkelingsbureau te 
doen slagen. Hij roept in dit verband de hulp in om 
in het bezit te komen van auto's en een schrijfmachine. 
Ook op deze vergadering worden hem deze benodigheden
weer toegezegd. , 

· 

R._OJVDr R._.Jl.JlG 

. Bij de rondvraag komen nog verschillende kleinere 
zaken naar voren. WIM (Z.H.) deelt mede, dat door de 
Sectie Voorlichting van de Staf van den Prins, een ten
itoonstelling georganiseerd wordt onder auspiciën van 
de BS. Hij acht het niet juist, wanneer het KP-werk, dat 
niet in BS-verband heeft plaats gevonden, .zal worden 
tentoongesteld. FRITS zegt, dat dit voorkomen kan wor
den door niets ter beschikking te stellen, wat niet in 
BS-verband heeft plaats gevonden. Het blijkt echter, dat 
intussen reeds materiaal over het KP-werk is ingezonden, 
terwijl het niet meer achterhaald kan worden. 

BOB zal zich hieromtrent met 't Loo in verbinding 
stellen. 

In Rotterdam is de vraag gesteld of het niet mogelijk 
is een eigen blad uit te geven. FRITS deelt naar aanlei
ding hiervan mede, dat het volgend nummer van de 
Mededelingen van het CB-LO een binnenblad zal be
vatten van de LKP, terwijl de daarop volgende bladen 
gezamenlijk zullen uitgaan van het GB-LO en het 
Afwikkelingsbureau LKP. 

WIM deelt nog mede, dat in Noordwijk ten behoeve 
van de 

I 
LKP een stuk grond afgestaan wordt door den 

eigenaar, teneinde hier een KP-huis te kunnen laten 
bouwen. Daar de meeste gegevens nog ontbreken, wordt 
WIM verzocht op de volgende vergadering met defini
tieve gegevens te komen. In ieder geval zal een dergelijk 
aanbod gaarne worden geaccepteerd. 

Er wordt nog herinnerd aan het feit, dat alle Pro
vinciale KP-Leiders een lijst moeten opmaken van KP
ers, die zich bij de Stoottroepen willen melden. 

De volgende vergadering zal gehouden worden op 2 
Augustus a.s. te Utre�ht, des middags te 12.- uur. 

Nad�t MAX gedarikt heeft wordt de vergadering ,foor
den Voorzitte� geslotPn: ' . 

.• 
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Historische parallellen 
het Verzetswerk 

door 

Joh. van der Haar 

• 

.

1n 

1n de vaart zijner bdspiegetir1gen zij 
ieder vrij. yroen van Prinsterer. 

Dat U de Spaengiae'rts crencken 
O Edel Ncerlandt soet, 
Als ick daer aen ghcdenckc 
Mijn Edel hert dat 'bloét. 

Zoo bezong,MARNIX VAN SINT ALDEGONDE in 
ons juist nu zoo treffende volkslied - volgens PROF. DR. 
Z. W. SNELLER een "propaganda geuzenlied" - wat de 
Nederlander van zijn dagen het �ert doorwondde. 

Liif en goet. al te samen 
Heb ik U niet verschoont. 

Lijf en goet ! 
De Nederlander heeft het gegeven in zijn strijd om de 

vrijmaking van Spanje. Onder den invloed der Hervorming 
en geleid door WILLEM VAN ORANJE, die - het was 
zijn eigen belijdenis - met den Potentaat aller Poten
taten een vast verbond gemaakt had, heeft de Nederlander 
in den tachtigjarigen vrijheidsstrijd tegen den Spaanschen 
overweldiger, ter afwending van "dit zwaer tempeest.", 

Voor Codes Woort ghepreesen 
.. .. .. vrij onversaecht, 
Als een Helt sonder vreesen 
Zijn Edel bleet ghewaecht. 

Vijf jaren vah vijandelijke bezetting brachten ons ander
maal een "swaer tempeest". 

Het heeft geen zin de verschrikkingen van deze jaren 
in den breede uit te meten. leder Nederlander heeft ze 
aan den lijve ondervonden. 

Verschillend was de geesteshouding, die gedurende de 
bezettingsjaren door den Nederlander werd aangenomen. 

Het is een tijd geweest, bij uitstek geschikt om men
schen te leeren kennen. 

Elke tijd brengt, een roeping mede. 
De bezettingstijd gaf den Nederlander een bijzondere

roeping. • 
Het was niet moeilijk om vóór 10 Mei 1940 bij vele en 

velerlei gelegenheden het Wilhelmus aan te heffen. 
Het was op zich zelf niet iets heldhaftigs om, toen onze 

Koningin nog in ons midden was, in onderscheidene toon-
aarde; de ii�f<le te bezing;� v·o-�r -N�d��f;,;d--�;1--Ór;�j�. 

Het was mogelijk om zonder het bezit van een inner
lijken heldengeest uit volle borst met LUTHER uit te 
jubelen: 

Delf vrouw en kind'ren 't graf, 
Neem gord en bloed cns af, 
Het brengt U geen gewin. 

Het gaf, toèn ons geen stroobreed in den weg gelegd 
werd, geen moeite om in enthousiaste bijeenkomsten op 
geestdriftige wijze aan te sporen tot een pal-staan voor 
onze - beginselen. 

Men begrijpe ons wel! 
Het zingen van ons volkslied; het opwekken 'tot eerbied 

voor het Oranjehuis en liefde voor het vaderland; het 
aanprijzen van zuivere beginselen op welk terrein ook, 
waren "bezigheden", die recht van bestaan hadden. 

Alleen maar ...... : in de jaren 1940 tot 1945 is eerst 
recht gebleken in hoeverre .aan deze bezigheden" ook 
werkelijk • innerlijke kracht en overtuiging ten grondslag 
lagen. 

E�rst toen waren wij in staat te toonen of onze liefde 
tot het vorstenhuis nog in andere gedragingen tot uiting 
kon komen dan in het ons tooien met de oranjekleur, het 
houden van optochten en concerten met vuurwerk, ter eere 
van onze Koningin. 

Eerst toen hebben wij kunnen toonen of wij met de daad 
bereid waren ons goed en bloed te doen afnemen. 

Eerst toen kregen wij veelal eerst recht de gelegenheid 
onze beginselleuzen van vóór 10 Mei 1940 in toepassing 
te brengen? 

Hoe hebben wij als Nederlanders op de bezetting ge
reageerd? 

Helaas moet worden geconstateerd, dat er gedurende de 
laatste vijf jaren bij de groote massa van ons volk van 
een in het oog loopenden in·keer tot GOD weinig is ge
bleken. 

Zeker, het overgroote volksdeel was anti-Duitsch. Vooral 
anti-Duitsch ! Maar, wie wat dieper peilde kwam al ras 
tot de ontdekking, dat deze anti-Duitsche gezindheid veelal 
meer voortkwam uit een welberekend opportunisme dan 
uit een sterk gefundeerd beginsel. Een waarlijk principieele 
houding werd slechts zelden aangetroffen. Hiermede wordt 
niet tekort gedaan aan hen onder onze volksgenooten, 
wier beginselvaste houding anderen tot een lichtend voor
beeld gesterkt heeft. De bedoeling is slechts aan te toonen, 
dat de houding van ons volk als zoodanig, als natie, niet 
immer doordrenkt geweest is van een hooger liggend be
ginsel, dat bereid is, zoo het moet, offers te brengen. 

(Wordt vervolgd). 

K.P .-. en Sabotagerapport

Van een Provincialen KP-Leider ontving ik eea
zakelijk rapport, vermeldende alle -KP.- en sabotage
actie gedurende de bezettingstijd. 

Teneinde te kor'nen tot een verzameling ·van alle 
gegevens die nodig zijn om onze geschiedenis vast te 
leggen in een boekwerk, is het noodzakelijk, dat ik 
uit elke provincie, c.q. uit elk gewest, een soortgelijk 
rapport ontvang. Dit kan dan een basis vormen voàr 
ons boekwerk. Alleen dan kan het plan voor de samen
stelling van het boek ten uitvoer worden gebracht, 
wanneer alle KP-Leiders en ook alle KP-ers hun 
krachten hieraan geven. 

Het ontvangen rapport bevat een summiere opgave 
van alle gepleegde actie. Het geeft o.m. - om mij tot 
deze twee voorbeelden te bèpcrken ·- een opsomnnng 
van de namen van de gemeenten waar een distributie
kantoor en/of bevolkingsregister is "gekraakt" en het 
aantal aanslagen, die op spoorlijnen zijn gepleegd. En 
zo vervolgens van alle werkzaamheden. 

Om tot een goed gecoördineerd geheel te komen, 
verzoek ik daarom alle Prov. KP-Leiders mij een rap
port te zenden, vermeldende achtereenvolgens een 
opgave van: 
·a. spoorwegsabotage (aantal aanslagen en ·bijzondere

resultaten b.v. het ophouden en voorkomen van ge
vangenentransporten). 

b. verkeers- en wegensabotage (idem).
c. scheepvaartsabotage (idem).
d. acties tegen SD-agenten en andere provocateurs.
e. acties tegen de zwarte handel.
f. overvallen op distributiekantoren en/of bevolkings-

registers (alleen opg. van plaatsnamen en datum) .
g. be,vrijding van gevangenen.
h. hulp aan geallieerden piloten en "airboms".
i. sabot.-�cties van andere aard dan bovenvermelde.

Ik verwacht dus niet een uitvoerig verslag maar een
summier rapport, waarin vermelding van feiten en 
plaatsnamen (zoveel mogelijk met tijdsopgave) als 
regel voldoende is. Vooral moet de nadruk gelegd op 
bijzondere resultaten die bereikt werden. 

In dit verband roep ik tevens de hulp in van alle 
KP-crs om ons afwikkelingsbureau te voorzien van 
alle krantenberichten, politiebladen en z.g. Labasbe
richten, die betrekking hebben op ons· KP-werk en ge
durende de bezettingstijd zijn uitgekomen. 

Wellicht ziet één onzer kans om deze exemplaren 
te bemachtigen. Inzendingen steeds aan ons bureau. 

AUTOBIOGRAPHIEEN 
Door verschillende drukfouten is het artikel over 

autobiographieën niet juist' tot zijn recht gekomen. 
Wo herplaatsen het daarom nogmaals in dit nummer. 

Voor de juiste registratie van alle 'KP-ers, moet 
elke KP-er vóór 1 Augustus a.s. bij zijn Provincialen 
KP-Leider, mede-ondertekend door zijn rechtstreeksen 
ploegleider of commandant, hebben ingediend een 

eigenhandig geschreven· en 

ondertekende levensbeschrijving 

Deze levensbeschrijvingen moeten, na ballotage door 
een commissie van drie door den Provincialen KP
Leider worden ondertekend en vóór 15 Augustus a.s. 
ingediend zijn bij ons Afwikkelingsbureau te A'dam. 

Zij dienen, alhoewel z_akelijk, toch zo uitvoerig mo
gelijk te zijn. Elke autobiographie moet bovendien 
vergezeld zijn van 2 pasfoto's, die moeten voldoen aan 
dezelfde eis als een pasfoto voor een persoonsbewijs. 
In ieder geval moeten de volgende gegevens vermeld 
worden: 

te. 
2e. 
3e. 
4e. 
5s. 
6e. 
7e. 
Se. 
9e. 

tOe. 
1 te. 
t2e. 
13e. 
t4e. 
t 5e. 

t6e. 

Naam. 
Voornaam. 
Geboortedatum. 
GeQoorteplaats. 
Woonplaats. 
Adres. 
Schuilnaam. 
Nummer PB. 
Burgerlijke staat. 
Aantal kinderen. 
Beroep. 
Mil: dienst geweest? Zo ja, in welke rang. 
Genoten onderwijs. 
Behaalde diploma's. 
Werkzaamheden gedurende de . periode van 
15 Mei 1940 tot het tijdstip, waarop deze be
schrijving wordt ingediend (hierbij o.m. vermel
den actie's, waaraan in KP-verb_and werd deel
genomen, duikadressen, eventuele gevangen
schap, enz.). 
R•rhtin� welke bij voorkeur wordt verlangd. 
Hierbij vermelden of deze richting al dan niet op 
eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

Waarvoor moet de 

'P Mu..inciale X. 'P:..-ieide\ 
zorgen? 

De Provinciale K.P.-Leider zorgt, dat uiterlijk 
VOOR 15 AUGUSl US 

bij ons Afwikkelingsbureau LKP. 
de opgaven binnen zijn van: 

1 e. het juiste aantal leden (met namen en verdere 
bijzonderheden, alle PB-gegevçns), (gespecifi
ceerd in 3 categorieën); 

2e. het juiste aantal benodigde mededeling.enbladen; 
3e. de autobiographieen; 
4e. de namen en gegevens van gesneuvelde 'KP-ers; 
5e. idem van venniste- of nog niet tetuggekeerde 

KP-ers; 
6e. de ingevulde formulieren voor de Stichting enz. 

(beschadigingen). 
Hij zorgt vooi-ts voor: 

1 e. Ingezonden stukken; 
2e. advertenties (o m. voor werkmogelijkheden); 
3e. foto- en ander materiaal van het KP-werk voor 

een event. tentoonstelling; 
�e. reportages; 
5e. KP-verhalen voor het gedenkboek. 
6e. een sumn"Her I<P- e11 Sabotagerapport. 
7 e. verslagen van gehouden vergaderingen. 

Hij zorgt voorts, dat a. d. hand van de richtlijnen 
die in de Mededelingenbladen gegeven worJen, alle 
gegevens op het Afwikkelingsbureau tijdig binnen zijn 

Een aZwerver· schrijft mij 
.llmice Frits, 

Je vraagt me, of ik iets in de eerste !!igén officieele 
mededelingen van het Afwikkelingsbureau LKP wil 
schrijven. 

Met groot genoegen doe ik dit, want - ik kan dit 
als oprichter van de LO gerust zeggen - LO en LKP 
zijn altijd innig samen verbonden geweest. 

Dat ik van'daag nog schrijven kan en nog leef, dank 
ik aan de Ll<P. 

Wat hebben onze jongens mooi werk verricht! Er 
zullen geregeld stukken in jullie medeling'en verschij
nen, die iets vertellen van het werk, dat de. LKP ge-
daan heeft. 

Lees die stukken en herlees ze. Probeer te begrijpen, 
waarom onze jongens dit geweldige grote werk gedaan 
hebben. 

Als ik vandaag nog hoe langer hoe meer van hun 
werk hoor, word ik zo intens blij want dan word ik 
elke keer weer in de gedachte versterkt, dat we, zo
lang we nog zulke "jongens" hebben, met vertrouwen 
de toekomst tegemoet kunnen gaan. 

Maar Oud KP-ers, jullie werk is nog lang niet af-
ielopen. 

Wel als KP-er, maar niet als Oud-KP-er. 
Blijf in dezelfde geest doorwerken. 
Blijf . je leven plaatsén in het teken van het off�r, 

waarin juHie het met vreugde deze jaren gezet hebt. 
Vergeet de gevallen kameraden niet. Hun dood roept 

jullie tot actie. Vergeet ook elkaar niet. Kom nog eens 
bij elkaar; dènk het nog eens in, hoe ,geweldig mooi 
het was, bij al de moeilijkheden en offers. 

Jongens, ga door. Jullie loopt groot gevaar in deze 
tijd om moedeloos te worden. Maar dat past niet bij 
Oua KP-ers. 

In Godskracht voorwaarts! 
Wij strijden voor Zijn zaak. 

FRITS DE ZWERVER. 

Wie wil meeding-en 

naar een prijs? 
Wij loven prijzen uit voor het meest geslaagde ont

werp voor: 
te_ een legitimatiebewijs voor de leden onzer KP 

(f 50.-); (ongeveer ter grootte van 2/3 van een 
opengevouwen PB); 

2e. een gedenkplaat, -bord of -tegel voor de mede
werkers onzer KP, ter grootte van ten hoogste 
25 x 25 cm (f 100.-); 

3e. idem voor de naaste familieleden van gesneuvelde 
KP-ers, waarin tot uitdrukking komt de nage
dachtenis van hun vrienden. (f 100.-); 

,4.e. een broche voor onze koeriersters. (f 50.-); 
(hoogstens ter grootte van 4 x 4 çm)., . 

Voor het meest geslaagde verhaal uit de KP-historie 
loven wij een prijs uit van f 50 -. 

Voor het meest geslaagde idee voor de werkzaam
heden, die ook nog door ons bureau kunnen worden 
behartigd, loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde KP-gedicht, waarin het 
zuiverst de strijd en doelstelling van de KP tot uit
drukking komen, is eveneens een prijs van f 50.
beschikbaar. 

De beoordeling berust bij het dagelijks bestuur. 
Inzendingen aan ons bureau. 



Omtrent geen beroep zijn meer grapje! in omloop 
dan op dat van ambtenaar. Het automatisch karakter 
van het ambtenaarschap draagt zeker daartoe bij. Een 
veel gehoorde grief is, dat het ambtenaarschap geest
doodend werkt, dat het het initiatief en de persoonlijk
heid van den drager van het ambt àoodc en dat hij 
vanzelf hooger op komt, als hij zijn stoel maar lang 
genoeg wam1 houdt, of - en dan gaat hét veel sneller 
- wanneer hij maar voldoende vriendjes heeft, die
meer dan een ander in de melk te brokken ht!bben.
Late:n we echter beJenken, dat we ook in dezen niet
mogen generaliseeren en dat een staat zonder uitvoerend
apparaat niet bestaanbaar is, hoewel we nier zullen
beweren, dat het gezegde "overdaad schaadt" hier
niet zou opgaan.

Niettemin blijft het een feit, dat een zakenman eerder 
naar den kelder gaat, wanneer hij zijn ijver en initiatief 
veriiest dan een doorsnee ambtenaa,, wanneer dat on
geluk hem mocht treffen. 

Maar hoe staat het met den reis naar den kelder 
bij beide categorieën staatsburgers ten aanzien van 
verlies van den nationalen ijver en het nationaal initia
tief gedurende den bezettingstijd? 
Ho�veel z:1kenm�nsche1, hebben de moreele beginselen 
doen prevaleucn boven de economische en liever ver
lies geleden Jan hun geweten geweld aan te doen? 
Zeker, er zijn meer dan ge denkt en velen hebben 
liever desnoods afstand van hun zaak gedaan dJn mee 
te helpen aan de duitsche ocrlogsproductie, gericht als 
die was, niet alleen tegen Nederland en de bewoners 
daarvan, doch ook tegen de geheele christelijke be
,chaving. Hun nationale ijver en initiatid moeten thans 
beloond worden, door hun thans de gelegenheid te ge
ven. En de anderen? St,1urt ze voor langeren of ko1ie
ren tijd naar den kelder! 

En nu de ambtenaren, die in getale wel niet veel 
onderdoen voor de zakenmenschen. · 

Hoe was hun ijver en initiatief? Als massale open
baring van het verzet: hulde aan de spoorwegambte
naren. Hun collectieve daad was groots en ontroerend; 
te betreuren valt het, dat deze pas uit· September 
dateert. Dit neemt niet weg, dat zij voet bij �tuk hebben 
gehouden, ondanks ,de bedreigingen tegen hen geuit en 
dat zij zich goede vaderlanders hebben betoond. L;,t�.nwe daarbij niet vergeten de menschen en de orgaru
satie's, die door hun krachtdadigen steun het welsJ.igen 
der staking mogelijk maakten. 
Maar hoe was in het algemeen de houding van den 
Nederlandschen ambtenaar? Was hij bezield met na
tionale ijver en initiatief? Met het woord misschien wel, 
doch dat is goedkoop, en vooral in bezettings:ijd. Hoe 
was zijn daad? Negatief of positief? Wat was zijn 
leidend beginsel? Trouw aan het vaderland tot en met 
of kwam in de eerste plaats de zorg voor eigen veilig
heid, eigen bezit? Het antwoord hierop is helaas niet 
erg vleiend voor den Nederlandschen a1:11bten��r. Zoo- f> 
lang zijn daad nog maar een krummeltJe pos1t1ef_ was, 
werkte hij mede aan de uitvoering van de verordemngen 
van Seijss lnquart, Rauter, Rost van Tonningen, Ver
weij, van N.S B. burgemeesters en landverraders-politie
commissarissen, van de S.O. en verdere bekende en 
onbekende namen en instanties, die alle slechts een 
doel hadden: de algcheele ovcrw1nn1ng van \1et natio
naal-socialisme, hetgeen beteekent, de algeheele ver
nietiging van Nederland en der christelijke beschaving. 

Wat te denken van een "goeden" politie-ambtenaar, 
die toch niet altijd met leege handen kon thuis komen 
en dus wel eens een onderduiker of Jood op het bureau 
moest deponeeren? Immers, anders zou hem de _ge
legenheid misschien kunnen worden ontnomen, om iets 
goeds te doen! De dood door marteling van het slacht
offer was toen immers nog niet te voorzien! En wat te 
denken van den administratieven ambtenaar, die deze 
en dergelijke dingen voorbereidde of uitvo;rde_? En de
burgemeester, die met allerlei mano�uvre s �1111. �etel
wist te behouden? Zou zoo iemand ooit een pnnc1p1eele 
vaderlandsche houding en toon hebben aangenomen of 
een positieve daad getoond? Men ��hoeft heusch geen 
insider te zijn om te weten, dat �11 dan al. lai:ig d�or 
den bezetter aan den dijk zou z11n gezet, md,en met 
in een concentratiekamp. Dunkt het U, ,,handige" amb
tenaren een verdienste te zijn het zoo lang te hebben 
uitgezo�gen, terwijl de bloem van Ne�erland �ericht 
werd? Hebt gij op een bepaald oogenblik "neen dur
ven te zeggen tegen den onderdrukker en liever afstand 
gedaan van Uw behaaglijke rust, uw baantje en uw 
pensioenuitzichten? Of hebt ge braaf meegeloopen, 

. misschien voetje voor voetje o( tegenstribbelend (maar 
dan toch meegezeuld) op den weg van den nationalen 
ondergang? Hebt ge meegeholpen, indien niet als aan
nemer van het geheele werk, dan als onderaannemer 
of 11ls om.:'chter of zelfs als steenen of steentjes
sjouwer? Dan behoort ge in den kelder thuis! 

t:r zijn gelukkig ook ambtenaren, die het "neen" meer 
of minder luid dorsten uit te spreken; zij zijn de 
menschen, die onderduikers hielpen aan valsche aus
weisen, nieuwe persoonsbewijzen, stamkaarten, distri
butiebescheiden, valsche inschrijvingen deden in het 
bevolkingsi:egister. Door hun reddend werk maakten zij 
dat van den S.O. onmogelijk. En laat thans niet de 
sunPriPur. die wist. dat zijn ondergeschikte dit soort 
werk deed, zich daarop beroemen door er op te wijzen, 
dat hij het wist en le1<.ker niets gezegd heeft tegen �e 
S.O. Een dergelijke passieve heldendaad heeft zoo heel 
weinig waarde. 

Ten slotte, het pensioen is een lichtend verschiet voor 

eiken ambtenaar. En dit wordt bepaald niet alleeh door 
de grootte van het salaris, doch ook door het aantal 
dienstjaren. 

Wordt er aan gedacht, dat er ambtenaren zijn ge
weest die ,consequent Nederlandsch ambtenaar waren en 
weigerden mede te doen aan het onzalig spel der Nazi 
machten? Zij namen, zonder acht te s.laan op eigen 
belangen, hun ontslag of werden ongevraagd ontslagen. 
Wat nu ten aanzien van hun pensioen? Wat ten aanr 
zien van een nieuwe d:enstbetrekking? Zij zijn de 
menschen met nationaal karakter en hun kan men het 
bestuur met een gerust hart in hlnden geven. Is het 
bekend, dat zij thans dikwijls de grootste moeite heb
ben een behoorlijke betrekking weer te krijgen? Wordt 
er aan gedacht, dat zij daarvan afhankelijk zijn? 

Worden de jaren, dit zij willens en wetens zonder· 
betrekking waren op grond van hun nationale over
tuiging, buiten beschouwing gelaten bij de bepaling 
van het aantal dienstjaren voor hun pensioen? Worden 
zij op die \�ijze gestraft voor hun principieele goede 

ambtenaars houding? Als dit zoo is, dan mag het geen 
verwondering wekken, dat in voorkomend geval ook de 
goed�. ambtenaar collaboreert. Dit mag niet gebeuren
en w11 ver·rouw�n dan ook ten volle, dat deze kwestie 
aan de aandacht van de Regeering niet zal ontgaan. 

LJan is er nog één ding. Sommige ambtenaren voer
den de consequentie van hun standpunt (dat voor vele 
anderen een lichtend voorbeeld was) zoo ver door, dat 
zij na hun ontslag, toen zij dus zonder inkomsten waren 
hun bezittingen verkochten om te voorzien in hu� 
levensonderhoud, liever dan mede te werken aan de 
maatregelen van den vijand. Of steun te ontvangen Zij 
zijn de goede ambtenaren en hun komt niet alleen 
hulde, doch ook bevordering toe. Hun onderbroken 
dienstjaren dienen mede te tellen yoor de pensioens
berekening en wat zij door ontbering van hun salaris 
offerden door verkoop van hun bezittinge11, dient hun 
te worden terug betaald door uitkeering van hun op
geofferd salaris. 

K. B. 

Het onderduikers Pasopkamp op de Veluw·e 
Al is het tijdens het ruim anderhalfjarige bestaan van, 

het kamp vaak "oppassen" geweest en is het aan de 
oplettendheid van velen te danken dat dit, ons reddende 

'kamp nooit door verraad is ontdekt, de naam Pasop heeft 
het aan zijn ligging te danken. 

In vier om één punt gelegen vakken (twee daarvan aan 
de Pa;üpweg) d,•r Soere!sc(staats)bossen gingen onze hut
ten schuil. Twee houten bosarbeidersketen, elk voor on
geveer t 2 man; een plankcnhuis (7 pers.); e1m barak uit 
drie gedeelten (7 pers.); twee àempoplaten hutten (elk 
6 à 7 pers.) en een uit heide en dennenstammen opge
trokken hutje (6 pers.) vormden het bovengrondse clorps
gedeelte. Een vijfde houten ket·tje de "Villa" genaamd 
(9 pers.) en een der dempoplatenhutten ,,de Dempo" wa
ren gedeelteliik onder de grond gebouwd om het geluid te 
dempen en van de AntimoHenhut de 11Aml1ut" (9 pers ), 
door dt jongens zelf uit dennestammen gebouwd, stak 
alleen het door een vakman gemaakte stroodak boven de 
grond uit. 

En de Amhut kon gezellig zijn! 
Brede vensterbanken als uitbouwtjes om in te zitten, 

de ramen er boven evenals bij de "studeertafel", vier 
kribben twee aan twee boven elkaar in twee hoeken, 
een boekenkast, een klerenkast en een slaapzolder door 
een laddertje te bereiken. Alles van dunne en dikke denne
stammen in elkaar gezet met een minimum aan spijkers. 
Met de kleedjes en gordijntjes kussens en dekens en on
danks (misschien wel juist dóór!) de razende rommel die 
er tussen de periodieke opruimingen heerste, was het er 
goed uit te houden. 

In dit model-studentenhuis brachten onze Amerikaanse 
en Engelse jongens veel vrolijkheid door hun zang, grap
pen en hun hollands met heerlijk engels accent. 

Koeschma, onze Rus, was onze vriend. Altijd vrien
delijk, goedlaclis en behulpzaam. De Villabewoners. maar 
ook wij anderen, hebben menig russisch woordje van hem 
geleerd. 

Als zich de boodschappers mee hun fietsen . vol etens
waren door de nauwe slingerpaadjes naar de hutten 
worstelden, betekende dat voor velen vaak "verzamelen". 
Maar zelfs wanneer zij met het rantsoen tabak kwamen, 
stevende niet zó een stroom van kampbe'woners op hen 
af, dan wanneer zij de dagelijkse nieuwsberichten bij zich 
hadden. Dán kwamen wij allen uit onze schuilhoekjes 
waar wij werkten, lazen of sliepen te voorschijn en b:ian
den ons een weg door 't vak om zo snel mogelijk bij onze 
woonhut te zijn teneinde het nieuws te horen en voorál 
niets te missen. Gauw werd den boodschappers een ciga
retje aangeboden, wat eetbaars of te drinken en intussen 
werden zij aan een kruisverhoor onder}VOrpen aangaande 
dé berichten waarom zij niet te benijden waren. 

Dat deze jongens soms drie- of viermaal daags de 8 km 
van Nunspeet af de bossen in kwamen fietsen om ons van 
al het nodige te voorzien (en ruim te voorzien!) zonder 
ooit enige blijk van moeheid te tonen, is een ongelofe
lijke prestatie. Hun komt, samen met de kampleiding, (ge
woonlijk ,,Centrale" genoemd) alle eer toe! 

De Zondag, die we als alle andere dagen binnen onze 
vakken bleven, was voor ons toch als een uitgaansdag. 
Het wekelijkse bezoek dat de Centrale aan alle hutten 
bracht, was een welkome afwisseling. 

Nieuwelingt-n werden in het ootje genomen: De Cen
trale eiste Zondagse kleding en schoongewassen handen 
als zij op visite kwam! Maar al is dit een grapje, de 
meesten vonden het prettig zich eens netjes te kleden, 
want in het dagelijkse leven temidden van heide en 
kreupelhout was het ondoenlijk om steeds net gekleed te 
zijn. De kleren zouden binnen een maand aan flarden 
gereten zijn. 's Zondags dus gingen de overalls, waarin 
de meesten liepen, uit. 

We hebben natuurlijk onze Ups and Downs gehad. 
Vooral tegen het einde van het kamp in de herfst van 
1944 zakte de stemming voelbaar. Onze Engelse vrien
den, maar vooral ook de Centrale en de boodschappers, 
hebben echter hard me"!geholpen onze sombere stemming 
te verdrijven. 
· In h.:t Groot-PO-vak, waar 3 hutten, dus ook de
meeste mensen waren, stond de pomp. In het donker
's avonds kwam daar de stroom van dorpelingen uit de
andere vakken om hun· water voor de volgende dag te
halen en hun was uit te spoelen.

Dit water halen · en het zagen van bomen voor brand
hout, eveneens in het donkèr, waren de enige gelegen-

heden waarbij wij ons woonvak konden verlaten. Onze 
Amerikaanse vliegeniers hebben we nooit van de nood
zakelijkheid hiervan kunnen overtuigen. Zij staken de 
brandgangen tussen de vakken over wanneer zij maar 
wilden. Aan de eene kant hebben wij daardoor veel ge
zellige uurtjes met hen beleefd, maar wij1 die het gevaar
van op klaarlichte dag geregeld de brandgang oversteken 
wèl zagen, hebben er wel eens over in angst gez1:ten. 

De Centrafo in Nunspeet werkte voor en waakte over 
ons met een ongelofelijk enthousiasme en uithoudings
vermogen. Toen eens het gevaar voor omdekking zeer 
groot leek, stonden gedurende een hele nacht vanaf de 
marechausseekazerne in Nunspeet tot 8 km de bossen in 
naar het kamp wachtposten om, zodra de vijanden in 
onze richting zouden komen, te waarschuwen en het de 
bewoners, die natuurlijk ook op wacht stonden, mogelijk 
te maken te ontvluchten. 

De hoeveelheden boter, brood, vlees, jam, melk e.d., 
die ons de boodschappers geregeld brachten waren ruim 
voldoende. Wanneer een wagen vol groente, appels en 
peren, of aardappelen kwam, leek ons dit gewoon. Pas 
later, toen wij ná de ontdekking weer in de gewone 
maatschappij leefden, begrepen wij hoe geweldig goed wij 
in het Pasop-kamp werden voorzien. Boeken, kranten, 
kolen (in de winter '43-'44) kleren, klompen .... .. aan niets 
was gebrek. Na Sept. '44 hadden wij zelfs een radio! 

Nu is het weer vrede en wij weten, dat wij in de tijd 
dat het kamp heeft bestaan, in �én van de weinige overge
bleven vreedzame plekjes van ons land hebben geleefd. 

De beperkte bewegingsvrijheid was werkelijk de enige 
onvrijheid die voor ons bestond. Ja, we mochten niet zin
gen, schreeuwen of hollen, maar in dat speciale onder
duikers-fatalisme hebben wij ons toch met 4eze verboden 
geneugten vermaakt. Het mag inderdaad een wonder 
heten, dat nooit in de doodse stilte 's avonds iemand van 
onze vijanden ons ondergronds uitbundig gezang samen 
met de . Engelse jongens dóór de grond en het bos heen 
heeft opgevangen. Wij· hebben zelf opgemerkt, dat het 
soms een halve kilometer in de omtrek te horen was. 

De moeilijkheden in het kamp waren ontelbare. Natuur
lijk! Hoe kan het ook anders, waar er 80 à 90 mensen 
noodgedwongen bij elkaar moesten wonen. Mensen, allen 
tot het uiterste vervolgd en opgejaagd, -zooveel mogelijk 
naar aard en aanleg bij elkaar gevoegd. Het is aan de 
hulp, en het voorbeeld vooral van de kampleiding, de 
Centrale, te danken, dat er steeds weer voor alle moeilijk
heden een oplossing werd gevonden. 

Eigenlijk is dit beeld van het kampleven niet volledig 
zonder een schets van de moeilijke en vervelende gebeur
tenissen waarbij bijv. ook de verschrikkelijke ontdekking 
van het kamp behoorde. Maar al die dingen waren 
menselijk en vanzelfsprekend; zelfs ook de ontdekking 
werd als iets normaals beschouwd waar wij steeds reke
ning mee hebben gehouden en die de leiding ook heeft 
zien aankomen. 

Neen, als wij aan buitenstaanders een indruk van het 
kampleven geven, zullen zij zich deze gebeurtenissen er 
bij moeten denken hetgeen zo• moeilijk niet zal zijn. -· 

Maar het is voor ons een pleizier om te vertellen van 
de wonderlijke vrijheid en geweldig goede verzorging 
waarvan wij in de afschuwelijkste tijden van vervolging 
en moord toch nog hebben kunnen genieten in de Soe
relse bossen. 

Al het andere kunnen wij wel nooit vergeten, maar 
toch raakt het gelukkig volkomen op de achtergrond. 

Slechts het heengaan van onze "Opa", die de Vader
lijke zorgen over zif n kampkinderen zo liefderijk op 
zich heeft genomen, zal steeds duidelijk in onze herinne
ring gegrift blijven en een reden zijn om zijn grootse 
arbeid voor en in het kamp als een kroon stralend te 
plaatsen boven onze herinnering aan ons onderduikers
kamp. 

Het spijt ons voor belangstellenden dat, door de ont
dekking en daaropvolgende volkomen vernietiging van de 
hutten, groentekelders, stookplaatsen, latrines en pomp, 
het kamp onmogelijk meer bezichtigd kan worden. 

Voor ons, kampbewoners en diegenen waar wij alles 
aan te danken hebben, is de herinnering daardoor echter 
dierbaarder geworden. 

Wij zullen het nooit vergeten, want wij kunnen het 
nooit vergeten, wat het Pasop-kamp voor ons allen is 
geweest. 
21 Juni 1945, Nunspeet. HAN uit de Villa . 

•



Henk 
J'er gedachtenis . . . . .  . 

Wij kenden hem, hij was vol zelfvertrouwen. 
Doch steunde bovenal op hulp van God. 
Hij wist, dat hij alleen op Hem moest bouwen, 
Want in Gods handen ligt een ieders lot. 

Hij kende slechts: ,,De handen uit de mouwen!" 
En smeedde menig Vaderlands complot. 
Doch vreemde handen bonden hem met touwen 
En wierpen hem in 't donkere cachot. 

Zij lieten hem in één dier rijen treden, 
Die reeds bij voorbaat zijn gedoemd ten dood. 
En toen hij fier zijn mening heeft beleden 
Werd hij getroffen door het moordend lood. 

Wij weten, dat zijn hart nog heeft gebeden, 
Voordat hij eeuwig beide ogen sloot. 
Maar ook dit offer had voor God een reden, 
Terwijl de aarde kleurde, donkerrood ..... . 

22 Juni 1945. 

In Memoriam 

Hendrik Ridder 
(Henk de Vries) 

Onze vrees is zekerheid geworden. Henk, 
onze Henk is dood...... Henk zullen we niet 
meer ontmoeten. Het beliefde God niet, hem 
aan ons terug te geven. Voor hem was er een 
hooger bestemming. We zullen Henk niet meer 
zier. binnenstormen als een frissche stormwind. 
We zullen zijn steeds weerkeerenden afscheids
groet "de Zegepraal" niet meer hooren. 

We zijn Henk kwijt; maar, moeten danken, 
dat we hem mochten hebben. Zijn enthousiasme 
heeft velen de handen aan de ploeg doen slaan. 
Zijn onvermoeibare ijver en soms haast lastige 
zwijgzaamheid was voor ons een voorbeeld. 

Op een uitgebreid terrein heeft hij den Duit
scher gesabotteerd. Hij heeft gewerkt in den 
hevigsten storm en toen vele van zijn vrienden 
vielen; de storm orkaan werd, heeft hij doorge
werkt. Als een goed frontsoldaat heeft hij ge
vochten, tot de vijand hem in handen kreeg. 
Toen heeft hij de kroon op zijn werk mogen 
zetten en onsterfelijken roem verworven. De 
beulen hebben getracht zijn oersterk pracht
lichaam met bun duivelsche pijniging zóó te 
bewerken, dat hij een willige spreekbuis in hun 
handen zou zijn. Het is hun niet gelukt. 

Henk heeft gezwegen! God zij geloofd, die 
hem zooveel kracht gaf, dat hij zelf verklaarde, 
de pijnen niet meer te voelen. 

Dit zwijgen was voor velen het leven; want, 
wat had Henk veel kunnen vertellen! Reeds 
spoedig na het oprichten van een illegale groep 
werd Henk medewerker; na eenigen tijd rayon
leider; later K.P.-leider en nog later provinciaal 
leider van het gewapend verzet in Groningen. 
Zoo Henk gesproken had, zou de S.D. een ware 
ravage onder de illegale werkers hebben aan
gericht. 

Code zij dank, dat Hij hem waardig keurde 
Zijn kracht tot zwijgen te ontvangen. 

We hebben vaak het probleem, zwijgen, als 
men lichamelijk gerU'ineerd wordt, besproken. 
Hij zei dan altijd: ,,Ik zal zwijgen en gaan zin
gen als ze slaan." 

En zingen kon .hij; ik hoor hem nog met 
zijn gave krachtige bariton: 

Delf vrouw en kinderen het graf 
Neem goed en bloed ons af, 
Het brengt U geen gewin 
Wij gaan ten Hemel in 
En erven Koninkrijken. 

Henk is ten Hemel ingegaan, al waren dan 
zijn laatste gangen, langs diepe sporen vol 
moeite en kruis. 

WIE GEEFT INLICHTINGEN? 

208 Jan Joh. de Vries, geb. 26-5-'14. Gearr. Mei '43 
te Zaandam. Vandaar naar Scheveningen, daarna 
Utrecht. Siegburg. Later naar strafkamp "Rein
bach". 

209 Gerrit Hoevers, geb. 2-6-'22. 18-8-'44 gearr. Arn
hem. 29-8 naar Amersfoort. 9 Sept. vermoedelijk 
in de richting Hamburg of Neuengamme. 

210 Cornelis Dijkstra, geb. 19-10-'04. Gearr. 9-8-'44. 
Hoorn, Amsterdam, Amersfoort. Later door naar 
Dui tschland. 

211 Johan Jacob Beelen, geb. 24-1-'95. Gearr. 7-10-'43. 
Scheveningen. Eind Febr. Amersfoort. Utrecht. 
1-4-'44 Kleef, Siegburg. Zou moeten werken in
kamp Wesseling. 

212 Joh. Corn. Daemen. Laatste adres: Gev. nr. 98601. 
Lager-Bezeichnung: M.-Stammlager IV F. Hart
mannsdorf (Post Burgstädt) i, Sa. Arbeitskommando 
Nr. 92 Holl.-Deutschland. 

213 Hendrik Vugts, geb. 19-2-'12. Laatst gezien in 
ziekelijke toestand op 11 of 12 April '44 in straf
kamp Buchenwalde. 

214 Mevr. Bohl, wonende Keizersgracht 223, Asd. Be
keerde Jcdin. Weggevoerd naar Westerbork. 

215 Eli en Rika en Henny Mendels. Gearr. in Asd. 
Doorgevoerd naar Vught. 

216 Fam. de Vries, woonde Herculesstraat 38, Asd. 
Doorgevoerd naar Vught. 

217 De Hond, Saffierstraat Asd. Doorgevoerd naar 
Vught. 

218 Jacob Stenveld, Waalstraat 169 Asd. Doorgevoerd 
naar Vught. 

219 Sergeant Klaas van de Bor (van de Brand) pl.m. 
35 jaar. 1942 naar Engeland 1·943 gedropt. Waar? 
Is in Mathaussen gefusileerd in Sept. '44. 

220 Hendrik de Jong (Henk de Jager) geb. 11-2-'20 
en Wiecher de Jong, wonende Arnhem, Mauve
straat 13, Beiden Sept. '44 uit Vught naar Sachsen
hausen, daarna naar Neuengamme. 

221 Pater Campman is overleden in kamp Belsen. Zou
den zijn voor-malige contacten in Utrecht en de 
Geldersche-achterhoek zich eens per brief willen 
melden. 

222 Mevr. Philippine de Ploeg, geb. 28-12-'85, via 
Westerbork, Amersfoort in Jan. '44 naar There
siënstadt. Vandaar in Oct. '44 op transport met 
onbekende bestemming. 

223 Hendrik Veldhuis, geb. 3-4-'05 te Siddeburen. 
Medio Oct. 1944 uit Amersfoort (nr. 2509) naar 
Neuengamme. Zou December/Januari 1945 over
leden zijn. 

224 Louwe te Veen, geb. 1-12-'24, wonende Hoogkerk. 
10-5-'44 naar Amersfoort. Zou 7-1-:45 overleden
zijn. In Amersfoort nr. 11694, eerst blok 9 daarna 
10. 

225 Ane Heidema, geb. 25-12-'18, gearr. 12-12-'44 te 
Rijswijk. Via Scheveningen naar Amersfoort, ver
moedelijk medio Maart 45 naar Duitschland 
(Neuengamme?). Laatste berichten uit Schevenin
gen ong. 24-12-'44. 

226 Kornelis van Loon, geb. 30-4-'17 te Wijk, mare
chaussee. Op 12-6-'44 gearr. te Middelburg, over
gebr. naar R'dam, Haagscheveer en Riv. pol. Park
haven. Op 21-7-'44 naar Amersfoort, nr. 3168 blok 

8. Op 12-10-'44 naar kamp bij Hamburg.
Janus Leendert Steketee, geb. 9-3-'04 te Middel
burg, wonende aldaar. Op 10-5-'44 gearr. en ver
voerd naar Amersfoort, vandaar naar Neuen
gamme. Laatste berichten Aug. '44 uit Amersfoort. 
Martinus Johann.es den Braber, geb. 19-12-'22 te 
Stavenisse, wonende aldaar. Laatste berichten uit 
Amersfoort, daarna naar Duitschland. 

227 Arend Tibben, geb. 17-2-'10 te Dedemsvaart, wo
nende Hoogersmilde. Gearr. 1-11-'44. Ongeveer 5 
Jan. '45 naar Amersfoort. Vermoedelijk 5-2-'45 
naar Duitschland. 

228 James\ van Beusek�m, geb. 14-5-'22. Op 8-9-'44 
van Amersfoort naar Neuengamme. 

229 ·wouter Bouwman, geb. 17-5-'24 te Nijkerk. Ziek 
achtergebleven te Siegesheim op 29-3-'45. 

230 Gerard Crone, geb. 1921 in Wittenberg a. d. 
Elbe. In Nov. '44 gearr. 

231 Gerrit Kögeler, geb. 27-4-'21 te Zwijndrecht. 13-14 
Juli '44 gearr. overgebracht naar Haagsche Veer. 
Op 9-8-' 44 naar Amersfoort en vandaar naar 
Duitschland (Neuengamme?). 

232 Herman Care! Anton Campagne, geb. 17-1-'0�. 
Voor 17-12-'40 in Wehrmacht-untersuchungsge
vängnis, Zweigstelle, abt. IV te Berlijn-Tegel 

- (Seidelstr. 39). Aktz. eerst St. Pl. I 930-40, later
R.K.A. 1 930-40. In Maart '42 veroord. tot 3 of 4 
jaar tuchthuis met aftrek van 1 jaar voorarrest.
Laatste brief ontvangen 18-8-'42 uit tuchthuis te 
Luckau (Nd. Lausitz) {<losterstr. 1. Proceskosten
moesten overgemaakt aan Zahlmeister d. Stellv.
Gen. do. 111.

Antoon Willem Beernink, geb. 19-2-'19 te Wor
merveer. Gearr. 10-10-'43 te Hoorn. Via Amstel
veenscheweg naar Vught op 26-11-'43. In Mei '44
met 4 of 5 anderen naar Neuenganune, nr. 30077
Blok V; mogelijk doorgezonden naar Mariën-burg;
laatste berichten 3-9-'44. 

' 

Gerardus Adrianus Peffer, geb. 26-9-'18 te Waal
wijk, wonende Zaandam. Op 26-�-'44 gearr. te
A'dam. Via Marnixstraat naar Amersfoort. Verder
niets bekend. Oorzaak arrestatie onbekend. Was
beroepskorporaal. 

233 Wouter Josephus Damen, geb. 8-10-'01 te Middel
burg. Op 1-10-'44 gearr. en op 8-10-'44 wegge
voerd door 2 S.D.-ers, vermoedelijk vergezeld van 
den S.D.-er Joosse uit Middelburg. Vermoedelijk 
via Wolphaartsdijk weggevoerd, onbekend waar
heen. 

Mietje Frank, geb. 12-4-'94 te Den Haag, laatste
lijk wonend te Middelbûrg. Zomer '42 gearr. 
Goodsche). Laatste bericht 2-9-'42 bij afvoer naar 
Westerbork of Polen. Een Heer Lezer te Den Haag 
zou iemand hebben gesproken, die haar omstreeks 
de bevrijding. in Polen zou hebben gezien. Contact 
gezocht met den Heer Lezer. 

234 Hendrik Brouwer, geb. 22-10-'02. Op 28-1-'44 ge
arr., afkomstig van Ede. Waarschijnlijk tot Sept. 
'44 in cel 189 in bunker te Vught. 

235 Wim Huis in 't Veld. Veertien dagen na de be
vrijding gezien in Kassei. 

236 Gradus Johannes van 't Hul, geb. 17-3-'99, wo
nende Zutphen. Gearr. 28-12-'44. Op 2-2-'45 via 
Zutphen vervoerd naar Duitschland, waarschijnlijk 
Neuengamme. 

Barend Jan Aalders, geb. 11-8-'01. Op 29-7-'44 
gearr. Via Arnhem eind Aug. '44 naar Vught. Op 
6-9-'44 naar Oraniënburg Sachsenhausen, van daar
naar Heinkelfabriek.

t 
Dezer dagen ontvingen wij de officieele bevestiging 
van het bericht. dat onze dierbare zoon en broeder 

JAN MARTIN Bi\.KKER 

op 4 Augustus 1944. in den leeftijd van 25 jaar, 
in het concentratiekamp te Vught werd gefusileerd. 

Duivendrecht, Juli 1945. 
Rijksstraatweg 28. 

Namens allen, 
J. J. BAKKER. 

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden 

opgedragen in de parochiekerk van den H. Urbanus 

te Duivendrecht, op Zaterdag 4 Augustus a.s. 

om 9 uur. 



Gedenkboek 

AMSTERDAM 

Mag ik even een dringende oproep doen 
hooren aan al onze medewerkers in Amster
dam? Natuurlijk is er biJ U allen een leven
dige belangstelling voor het document, 
waarin onze strijd en zege, maar ook onze 
offers en moeiten zullen worden vastgelegd. 
Gespannen zien we reeds nu uit naar het 
moment, dat we uit onze schat van herinne
ringen en ervaringen een bloemlezing voor 
ons zullen zien. Daarvoor is ons aller mede
werking echter onmisbaar. Een beperkt aan
tal bladzijden uit het landelijk ,,Gedenk
boek" zal voor Amsterdam beschikbaar zijn 
en men heeft mij verzocht de verzorging van 
dit gedeelte op mij te willen 'neme!\, Zoudt 
U zoo vriendelijk willen zijn gegevens, die 
voor \dit doel van belang kunnen zijn, aan 
mij toe te zenden? Ik denk hier aan persoon
lijke herinneringen, vooral uit �e vroegste

periode, aardige anecdotes, foto's van ge
vallen medewerkers, interessante snapshots 
uit ons werk e.d. Snuffelt U eens in Uw 
archief en stelt U het a.u.b. niet te lang uit. 
Laten we met elkaar ons best doen de hoofd
stad des lands, die in het verzetswerk met 
eere genoemd mag worden, ook in ons "Ge
denkboek" een goed figuur te doen slaan. 
Inzendingen gaarne vóór 1 September aan 

V.atia 

J. A. VAN BENNEKOM, 
(van Barneveld) 

Admiralengracht 279 I W. 

Het C.B. verzoekt met grote spoed opgave 
van Duitse militairen, die in de bezettings
tijd actief illegaal werk hebben gedaan. Ver
zocht wordt een klein rapport betr. het ver
richte illegale werk, voorts naam, geboorte
datum, plaats of huidige verblijfplaats, hetzij 
Duitsland, hetzij Nederland aan het C.B. 
op te zenden. 

Voor deze categorie van personen is een 
mogelijkheid van invrijheidstelling of toe
stemming om in Nederland te verblijven. 

'Help ze 
aan werk!!! 

Illegaal werker, oud 24 jaar, diploma 
Mulo B en 5-jarige H.B.S. B. Was 2 jaar 
ondergedoken. Zoekt werk. Liefst in omge
ving Arnhem. Heeft eenige kantoor-ervarin
gen. Brieven onder nr. 22 van dit blad. 

24-jarige broodbakker (onderduiker) in be
zit vak- en middenstandsdipl. zoekt plaat
sing. Brieven onder nr. 23 van dit blad. 

Jongeman, 20 jaar, Mulo A, Mercurius 
dip!. boekhouden, Mere. dip!. Engelsche han
de!scorr., 6 jaar practijk (electr. motorenfabr., 
raad van arbeid, boterfabriek), L.O.- en 
Trouw werker, sedert April j.l. B.S.-lid, zoekt 
verantwoordelijk werk, liefst Geld. of Over
ijse!. Br. onder nr. 24 van dit blad. 

Jongeman, 22 jaar, 2 jaar L.O.- en KP.-er, 
zoekt werk als bankwerker, zodat hij zijn 
studie voor leeraar A.B.S. kan voltooien. Br. 
onder nr. 25 van dit blad. 

Jur. stud., 31 jaar, volledig staatsexamen 
A (1941), moderne talen vlot sprekend, 10 
dienstjaren als gem. ambtenaar (ontslagen 
op eigen verzoek midden 1943), diploma 
gem. administratie, mede-oprichter OD ('40), 
medewerker L.O., KP., spionagedienst, t.a.v. 
confisceering bezittingen door SD geruïneerd 
(1945), ex PC der BS., gehuwd, beste refe
renties, zoekt een behoorlijke verantwoorde
lijke wekkring. Br. onder nr. 26 v. d. blad. 

Oud-illegaal werker, 37 jr, jachtopziener, 
�oekt een werkkring. Brieven onder nr. 27 
van dit blad. 

,, Vxeemde eend 

in de &qt" Generaal Hackert, 

luchtlandingstroepen 

in een 1.0.-huis. ' 

commandant 

te .llrnhem 

Als L.0.-man kreeg je vogels van diverse pluimage, alle rangen en 
godsdiensten plachten vertegenwoordigd te zijn. Bij de klanten waren er 
.sommigen waar je veel gezeur mee had anderen gaven zo'n voldoening 
dat je met nieuwe animo verder ging. 

Mijn mooiste geval was een generaal van de parachute-troepen die jn 
September 1944 op de Veluwe daalde. Begin October kwam hij als 
onderduiker bij mijn tantes waar ook ik in huis was. Daar is hij, be
houdens een kleine onderbreking, tot eind Jan. 1945 gebleven, toen hij 
eindelijk de kans kreeg om te "crossen" en de geallieerde linies weer 
te bereiken. 

Op z'n p.b. hadden we de naam: ,,Jan van Dalen" ingevuld wat ons 
toepasselijk leek in verband met z'n luchtlanding. Meneer van Dalen was 
doodziek toen hij arriveerde maar gelukkig genazen zijn wonden voor
spoedig. Later, toen hij practisch beter was, kon er nog meer afwisseling 
in de dagelijkse bezighElden zijn maar ook toen hij de hele dag op bed 
lag verveelde hij zich niet. We bleken n.l. allebei dol op schaken te z.ijn; 
dat was dus een prettig middel om de tijd door te komen. Verder gaven 
we een tijdje in ons dorp, omdat "Trouw", ,,het Parool" enz. toen niet 
meer kwamen, een weekblad uit, ,,Pro Patria" genaamd. En hij ver
zorgde_ daarin het milftair overzicht. Helaas moesten we constateren dat 
er van z'n profetieën nooit veel uitgekomen is, alleen heeft hij voorbeeldig 
voorspeld dat we, bij een verdere bevrijding van ons land, de eerste aan
val niet ten Westen maar ten Zuiden van Arnhem, over de Rijn, moesten 
verwachten. 

Ook werd er natuurlijk heel wat afgeboomd. Hij studeerde ijverig 
Hollands terwijl wij het beetje Engels opfristen dat we ons nog herinnerden. 
Het ging in het begin erg gebrekkig, nooit "correct", maar begrijpen 
deden we elkaar altijd. Meneer van Dalen was te beleefd om te lachen 
als je iets verkeerd zei, afgezien van een enkele keer dat het werkelijk 
te bont was. Zo zei ik een keer: ,,ik hoop dat Uw lichaam gauw weer 
in orde is" en gebruikte i.p.v. ,,body" het woord "corpse" wat niet 
"lichaam" maar "lijk" betekent. Toen kon ik aan z'n gezicht zien dat er 
,,something rotten" was! 

Hij__ had . veel interesse voor onze ondergrondse organisaties en liet zich 
haarf11n uitleggen wat de L.O., het N.S.F., N.C., de O.D. 'en de 
N.B.S. deden. Wij vroegen hem over het Jodenprobleem (hij was jaren
lang in Palestina geweest), Rusland, verhouding Engeland-Amerika, 
Montgomery, Eisenhower, Cromwell enz. Over Cromwell vroegen we al 
gauw, we wilden zodoende aan de weet komen hoe zijn overtuiging was. 
Hij vertelde: ,,ofschoon mijn voorouders tegen Cromwell vochten beschouw 
ik hem als een groot man, die veel voor Engeland gedaan heeft. Hij vocht 
tegen drie dingen: één staatskerk, absolute macht van de regeerder, en 
een staand leger. Maar toen hijzelf de macht had probeerde hij ze alle drie 
in te voeren". 

Over zijn overtuiging waren we dus nog niet heel veel wijzer ge
worden. Tot onze vreugde bleek hij een andere keer een overtuigd 
Christen te zijn. 

In het begin sliep hij slecht. Twee huizen bij ons vandaan zaten Moffen. 
Van henzelf hadden we geen last, maar ze hadden honden die af en toe 
een hele nacht door bleven blaffen. M'n tante is toen naar de Moffen 
toegestapt en heeft ze vriendelijk gevraagd die honden koest te houden, 
omdat we een zieke in huis hadden. En ze deden het ook! Diezelfde Moffen 
mestten twee ganzen voor de Kerst. Meneer had ontzaglijke zin om die 
ganzen te organiseren, maar dat was ons gezien de omstandigheden, 
toch te pittig. 

Op 5 November was hij jarig. Ter zijner ere hebben we toen ,Abide 
with me" (Blijf bij mij, Heer) gespeeld. Hij had ons n.l. verteld dat een 
deel van zijn soldaten dat altijd speelde na het "God save the king". Het 
was oorspronkelijk een opgelegde straf, omdat het regiment in kwestie 
anno 1700 zoveel, in Spanje een keer een klooster geplunderd had] 

Naarmate hij genas werd het probleem "training" van steeds meer be
lang. Hij belastte zich met het zagen en hakken van brandhout (daar 
kwam ik zodoende gemakkelijk af!) en ook gingen we wandelen, eerst 
maar drie minuten, later langer, op het laatst een uur per dag. Dat deden 
we alleen bij donker want het krioelde van Moffen in allerlei soort en 
's avonds controleerden ze niet. Als we wandelden was hij er fel op om 
Moffenaankondigingen van de bomen te scheuren. Hielden ze een razzia 
dan ging hij naar bed. Hij was n.l. volgens zijn ausweis longpatiënt. 
Gelukkig is ons huis nooit doorzocht. Wel kregen we een keer Moffen 
in ons huis om kleding te vorderen, twee stuks. Maar alle beschikbare 
dames gingen in de gang al om ze heen staan en vertelden al wenende 
dat we helemaal niets bezaten. Misschien zouden die Moffen in de strijd 
dapper zijn geweest, maar tegen al die vrouwentranen konden z� niet op, 
en ze vertrokken dan ook gauw, zonder iets meegenomen of iets onder
zocht te hebben. Onze gast had het hele spectakel van bovenaf HJet 
belangstelling gevolgd. Wat hebben we er later om gelachen. 

Aan tafel scholden we een keer op het Engels metrieke stelsel. Hij 
beweerde toen te hopen, dat Hitler de oorlog maar zou winnen, want die 
zou dan wel eenheid brengen in al die gekke gewichten en maten. 

De generaal was altijd opgewekt en spraakzaam. Alleen gedurende een 
enkele periode was hij stil, n.l. als er een plan gewçest was om hem, door 
de Duitse linies heen, naar de "overkant" te brengen. Want hij verlangde 
er ontzettend naar om weer te kunnen meevechten in de eerste plaats, en 
ook natuurlijk om zijn gezin weer te zien. Maar eerst kwam er steeds 
bij al die plannen op een of andere manier een kink in de kabel, en of
schoon we langzamerhand wel leerden onze verwachtingen niet te hoog te 
stellen, was toch altijd de teleurstelling groot als het opeens voor de zoo
veelste keer afgelast werd. 
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Een cel is maar twee meter lang 
en nauw twee meter breed, 
wel kleiner nog is het stuk grond 
dat ik nu nog niet weet, 
maar waar ik naamloos rusten zal, 
mijn makkers bovendien 
wij waren achttien in getal, 
geen zal den avond zien. 

O lieflijkheid van lucht en land 
van Hollands vrije kust -
ééns door den vijand overmand, 
vond ik geen uur meer rust, 
wat kan een man, oprecht en trouw, 
nog doen in zulk een tijd? 
Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw 
en strijd den ijd'len strijd. 

Ik wist de taak die ik begon 
een taak van moeiten zwaar, 
maar 't hart dat het niet laten kon 
schuwt nimmer het gevaar; 
het weet hoe eenmaal in dit land 
de vrijheid werd geëerd, 
voordat een vloek'bre schennershand 
het anders heeft begeerd, 

voordat die eeden breekt en bralt 
het misselijk stuk bestond 
en Hollands landen binnenvalt 
en brandschat zijnen grond, 
voordat die aanspraak maakt op eer 
en zulk germaansch gerief, 
een land dwong onder zijn beheer 
en plunderde als een dief. 

De rattenvanger van Berlijn 
pijpt nu zijn melodie; 
zoo waar als 1k straks dood zal zijn, 
de liefste niet meer zie 
en niet meer breken zal het brood 
noch slapen mag met haar -
verwerp alwat hij biedt of bood, 
de sluwe vogelaar. 

Gedenkt, die deze woorden leest, 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen rampspoed g1 oot, 
zoals ook wij hebben gedacht 
aan eigen land en volk, 
er komt een dag na elke nacht, 
voorbij trekt ied're wolk. 

Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 
door 't hooge venster draalt -
mijn God, maak mij het sterven licht, 
en zoo ik heb gefaald, 
gelijk een elk wel falen kan, 
schenk mij dan Uw genä, 
opdat ik heenga als een man 
als ik voor de loopen sta. 

JAN CAMPERT. 

Jvlijn dochtertje weet het 
Mijn dochtertje van drie jaar heeft de 

Mededelingen te pakken gekregen. Met haar 
grote blauwe ogen kijkt ze naar het portret 
van Henk Dienske. 

- Is dat een oom, (alle onderduikers
noemde ze oom) moeder? 

- Ja Kiet, dat is een oom.
Half ben ik bij mijn antwoord, want er

moet nog van alles gedaan. En dan moet ik 
nog eens, voor de hoeveelste keer, opbellen 
of er eindelijk, eindelijk een woning voor ons 



is, en de nieuwe bonkaarten moeten ook g�-
haald, en . . . . .  . 

Een klein handje wordt op mijn arm ge
legd. 

Waar woont die oom? 
Die oom heeft in Vught gewoond, 

Kiet, en nu woont hij in de hemel. 
Waarom is. die oom naar de hemel ge

gaan, moeder? 
Dan neem ik haar even op mijn schoot, en 

vertel haar, dat de Duitsers dien oom ,,ge
pikt" hebben. 

- Net als vader, zegt ze, maar waarom
is die oom ·niet teruggekomen? 

- Ik weet het niet, ik denk dat die oom
de reis naar huis niet meer maken kon, 
want hij was erg moe en heeft van de 
Duitsers veel te weinig boterhammen gehad, 
en toen zei de Here Jezus: kom maar bij mij, 
dan zal ik maken, dat je niet meer moe bent 
en geen pijn meer hebt en ...... 

Twee blauwe ogen zien me aan. 
- Kon die oom dan wel in de lucht ko

men, heeft de Here Jezus een vliegmachine? 
- Nee Kiet, maar de Here Jezus stuurt

zijn engelen, en die hebben die oom gedra
gen. 

- 0. Tevredengesteld laat ze zich van
mijn schoot afglijden om weer te gaan spe
len. Ik ga aan mijn werk, maar als ik, na 
een paar teleursteilingen door de telefoon en 
een langdurig verhaal van een medebewoon
ster weer mijn eigen hokje binnenkom, zie 
ik haar met het Mededelingenblad voor de 
boks zitten. Haar kleine broèrtje staat aan
dachtig toe te kijken. Ik wil weten, wat ze 
van mijn verhaal onthouden heeft. 

Haar vingertje glijdt bijna eerbiedig over 
het portret. 

- Kijk eens Oertje, die oom, die heeft
de Here Jezus geziet en de engelen hebben 
hem g�draagt toen hij erg moe was en auw
buik had en toen heeft de Here Jezus hem 
beter gemaakt bij de engelen. En in de 
hemel, daar kunnen die stoute Duitsers 
niet komen. 

Sjoerd knikt aandachtig. Zachtjes wordt 
een klein handje over het portret gelegd, dan 
loopt ze weg, ze mag mee naar de keuken. 

Maar zij weet het: niet de Duitsers en 
niet de concentratiekampen, maar God en 
zijn engelen zijn de metgezellen van onze 
gevallen kameraden. 

JO VAN DORP-YPMA. 

MEDEDEELINGEN 
WERKBOEKJES 

Zooals reeds op de Topvergadering in 
Utrecht op 16-17 Juli j.l. kort is besproken, 
heeft de Prov. L.0.-raad Groningen in zeer 
nauwe samenwerking met het N.V.H., door 
haar afdeeling Arbeidsbemiddeling getracht, 
de opgedoken onderduikers en oud-illegale 
werkers, die thans nog niet geslaagd zijn in 
het vinden van een passenden werkkring, te 
helpen den moeilijken overgangstijd tusschen 
de radicale afbraak van ons bedrijfsleven 
door het Nazi-regiem, en het herstel daar
van door het Nederlandsche volk te over
bruggen, door het verstrekken van een werk
boekje. 

Om onze jongens, die jaren soms waren 
ondergedoken, of geheel zich gaven aan het 
verzet op het ondergrondsche front, weer 
terug te brengen in het normale productie
apparaat, is onder meer noodig hen te ge
wenneJ1 aan gers!gelden arbeid. We moeten 
ons wel rekenschap geven van de psychische 
instelling,die deze menschen hebben tegen
over den toestand van nu. De teleurstelling, 
die zij ondervonden na de bevrijding, waar 
zij en eerlijk gezegd wij allen, ons zooveel 
van hadden voorgesteld, kan hen brengen 
tot een houding van afzijdigheid tegenover 
den titanenarbeid, die nu op de verzwakte 

Eén keer scheen de zaak wel voor elkaar te komen. In de nacht van 
26 op 27 Dec. zou de generaal, begeleid door een Hollander die de weg 
uitstekend kende, via een zorgvuldig uitgekozen route naar de Rijn gaan 
waar een Engelse patrouille hem zou komen halen. Alles leek in orde. 
De dag tevoren kwamen enkele· ingewijden afscheid van 11meneer van 
Dalen" nemen, verschillende zaken werden geregeld, alles wat vöor de 
reis nodig was werd ingepakt, we hadden een extra goede maalfijd (vooral 
tóen een teken dat er iets bijzonders te gebeuren stond). Kortom, we 
voelden ons allen meer of minder in een plechtige stemming. Helaas, op 
het allerlaatste nippertje kwam er bericht van de overkant dat de patrouille 
niet uitgezonden kon worden, en de tocht ging weer niet door. 

Toen de directe weg van de Veluwe naar Engeland versperd bleek, 
werden er plannen beraamd om het langs een omweg te proberen. In 
Gorkum en omgeving werkte voor de L.O., nadat m'n broer daar gepakt 
was, als zijn opvolger een vriend van me, met wien ik tot September 1944 
steeds contact had behouden. Eind Januari ging ik hem opzoeken. De Lek 
mocht je van de Moffen niet over, maar er was wel een clandestien roei
bootje te charteren. Tot m'n vreugde bleek er een uitstekende route naar 
de overkant te bestaan, en de mensen met wie m'n vriend me in contact 
bracht verklaarden zich bereid om de generaal en nog twee andere offi
cieren op een afgesproken datum te 11crossen". Ook bleek een Engelsman 
met een geheime zender ter beschikking, die voor het contact met de 
overkant zou zorgen. Hij was een gewezen parachutist, en laaide van 
enthousiasme toen hij hoorde om wien het ging. 

Zo kon ik met prachtige gegevens teruggaan, om de noodzakelijke toe
stemming voor het plan te verkrijgen van de Engelse agent die voor al dit 
soort ondernemingen verantwoordelijk was. Gelukkig ging hij met het plan 
accoord. 

De tocht van de Veluwe naar Zuid-Holland zou in twee etappes, per 
fiets, gemaakt worden. Meneer van Dalen's wonden waren zo goed als 
genezen. Er was gezorgd voor een goed p.b., en als je hem zo zag in de 
kleren die hij zou dragen zou je hem ee,·der voor een Gestapo-spion 
houden dan voor een Engels generaal. Omdat hij geen vlot Hollands sprak 
was hij uitgernst met een "Slecht-Horend" speldje en bij oefening bleek hij 
schitterend in staat de gelaatsuitdrukking van �en hardhorende te produ
ceren. Bij conrröle onderweg zou ik het wo0rd wel doen, was afgesproken. 

's Morgens startten we om te proberen die dag Doorn te bereiken. Er 
lag een pak sneeuw en we hadden een sneeuwstorm te doorworstelen. 
Maar dientengevolge misschien ontmoetten we geen mof die zich voor 
passerenden interesseerde en dat was een belangrijk winstpunt. Halverwege 
rustten we bij een vriend van me die op een boerderij als évacué was. 
De familie daar was niet bijster heldhaftig, dus hen werd niets verteld. 
Later hebben ze opgemerkt: ,,die ene was een dooie, hij zei er geen eentje 
en zag er onnozel uit"! 

Na een verdere moeizame strijd met de sneeuw bereikten we 's middags 
de voorlopige plaats van bestemming, in Doorn. Daar ontmoette meneer 
van Dalen de 2 andere klanten voor de 11crossing", een colonel en een 
captain, beiden goede kennissen van hem. Ze hadden elkander natuurlijk 
veel te vertellen over hun belevenissen als onderduikers in Holland. De 
familie waar we logeerden was zo overvoerd met onderduikers dat een 
deel van de gasten, waaronder ik, in een paar bakfietsen sliep. Dat gaat 
uitstekend, ik kan het iedereen aanbevelen. 

Van Doorn naar Zuid-Holland zou, om niet teveel ;,iandacht te trekken, 
in twee groepen gereisd worden. Eerst vertrokken de colonel en de captain 
met hun begeleiders, een paar mir later volgden de generaal en ik. Een 
koerierster, Eisa, ging ter wille van de veiligheid met de bagage een eindje 
voor ons uit. Ze vond het prachtig zo'n tocht met een generaal te maken, 
maar ze was diep teleurgesteld toen ze hoorde, dat de bagage alleen een 
uniform enz. inhield: ze had het mooier gevonden met springstoffen of 
zoiets te slepen! 

Het weer was omgeslagen, het was prachtig, en de sneeuw was fantas
tisch gauw gesmolten. In een bekend Engels humoristisch boek is 11doctor 
Strabysmus, professor aan de Utrechtse universiteit", een beroemd wonder
doener die alle menser\ van hun kwalen afhelpt. Tot grote vreugde van 
den generaal reden we over den autoweg, vlak ten Zuiden van Utrecht. 
Op een punt waar je de stad met de Dom prachtig zag liggen, stapten 
we af. Hij zette een moment zijn heod af, 11ter ere van dien weldoener der 
mensheid", en was er trots op nu aan al zijn Engelse kennissen te kunnen 
vertellen, dat hij de stad van doctor Strabysmus had gezien. 

In de buurt van Ju�faas wist ik even niet waar hij geblèven was, toen 
ik opeens zag dat hij zich liet voorttrekken door een wagen met Moffen 
erop. Later vertelde hij dat ze vriendelijk ,,Gutenmorgen" hadden gewenst. 

Toen het etenstijd werd stopten we bij een klein café'tje, om ons brood 
op te eten. Er zat daar ook een 11!andgenoot" in Duitse dienst geen 
kwade kerel overigens. Ik ruilde een stuk roggebrood van ons vo�r een 
stuk kuch van hem. De kerel was waarschijnlijk niet gewend dat burgers 
zich met hem bemoeiden en hij was dan ook beslist voorkomend. Toen 
hij vertrok wenste hij ons 11goeie reis, en wel thuis". 

Het bleek moeilijk geworden om de Lek over te komen omdat er zoveel 
d?or de moffen daarbij betrapt waren. Eindelijk vonden w� een schipper, 
die ons voor goede woorden en wat tabak wilde overzetten. Zo konden 
we in de namiddag de boerderij bereiken waar m'n vriend zat. Ook de 
anderen bleken daar onderwijl aangeland. Van te voren had ik meneer 
van Dalen verteld: 11m'n vriend pleegt het nooit met iemand eens te zijn 
maar kettert overal keihard tegenin". Tot m'n vreugde verloochende hij 
z'n aard niet en was in geen enkel opzicht 11bedeesd". Zoals ik verwacht 
had bleken ze dan ook uitstekend met elkaar overweg te kunnen. Een paar 
dagen te voren had de generaal de gelofte gedaan geen sigaretten te zullen 
roken voordat hij aan de overkant was. Maar sigaren bleken er niet onder 
te vallen! Dank zij de medewerking van de goede geest kon zodoende op 
het laatst nog reclame gemaakt worden voor een Nederlands fabrikaat. 

De tocht in de boot heeft een paar uur langer geduurd dan normaal 
tengevolge van pech met de motor. De generaal en de colonel kwamen 
eindelijk doodmoe in Brabant aan. De captain strandde, maar ook hij heeft, 
bij een volgende·paging, de behouden haven bereikt. 

Toen 11meneer van Dalen" ons kort na de bevrijding een bezoek bracht 
prijkte, boven z'n onderscheidingstekens, fier het rood-witte SH-speldje. 

J. S. 

schouders van het Nederlandsche volk rust. 
En die houding mag niemand hebben, wel 
in het minst wij, de onderduikers en ille
gale werkers, die in den bezettingstijd niets

ontzagen, hun goed niet en hun bloed niet, 
om ons Nederlandsche volk vrij te maken 
van het slavenjuk. 

Dat moeten ze gaan inzien. 0 zeker, het 
is heel beroerd als je je ambities niet kunt 
volgen, als je nog niet dien kant op kunt 
waar je idealen verwerkelijkt kunnen worden. 

Als we ons voorstellen, hoe ontwricht onze 
productie, onze haRdel, ons verkeer is, dan is 
het hier wel te begrijpen, dat er voor heel 
velen thans .nog niet de juiste plaats be
schikbaar is. Laat er voor veel groepen een 
surplus aan werkkrachten zijn, aan den an
deren kant is er een schreeuwend tekort, 
speciaal itl den land- en tuinbouw. De ra
diotoespraal) van onzen Min. Pres. heeft 
deze situatie nog eens nadrukkelijk beklem
toond. Hiervan moeten onze jongens worden 
overtuigd voor zoover dit noodig blijkt. Ze 
moeten weten, dat ze na hun opduiken niet 
losgelaten worden, dat ze den achterstand in 
vakbewaamheid, het verlies aan vakroutine 
en zooveel dingen meer moeten herstellen, 
en dat ze hierbij mogen rekenen op de men
schen van de organisatie, die hen gedurende 
de bezetting ook verzorgden. 

Het is daarom ook verblijdend, dat we 
in het verslag van de eerste vergadering 
van het nieuwe bestuur van de Stichting, 
opgenomen in ons Mededeelingenblad Num
mer 52 van 13 Juli, gelezen hebben, dat een 
commissie in het leven geroepen is tot vor
ming en versnelde opleiding van jonge men
schen, die tengevolge van den oorlog een 
achterstand hebben in te halen, en zich 
tevens tot taak zal stellen, jonge arbeids
krachten in h�t bedrijfsleven te plaatsen. Ar
beidsbemiddeling en herscholing zijn zoo 
heel noodzakelijk! Nu reeds kan er in eigen 
kring iets gedaan worden. Maar de herscho
ling is voor de toekomst en vandaag den 
dag worden er akkers omgeploegd omdat het 
onkruid het koren verstikt, worden koeien 
droog gezet en valt de overrijpe graankorrel 
uit de aar! Volksvoedsel gaat verloren! En 
dat mag niet! Daarom moeten alle jongens 
en ouderen, die hun bestemming nqg niet 
kunnen bereiken, de handen uit de mouwen 
steken en helpen aan het herstel van ons 
geteisterd Vaderland. En da.t doen de flinke 
kerels ook, en elke morgen rukken er in 
Groningen nu al twee legerauto's uit, vol
geladen met arbeidsvrijwilligers. Ze gaan 
pootaardappelen rooien nu, voor export, dus 
vestiging van koopkracht in het buitenland, 
dus invoer van materiaal en grondstoffen, 
dus bedrijfsleven en vraag naar arbeids· 
krachten. 

Nu is er een werkboekje ontworpen, waar
in moet worden aangeteekend wat een onder
duiker of illegaal werker van dag tot dag 
doet. Dit boekje wordt na aankondiging in 
de pers beschikbaar gesteld op de L.0.-bur. 
De reeds geregistreerde gegevens worden 
overgenomen op de eerste bladzij. Met dit 
boekje in zijn zak gaat de houder OP. stap 
en hij pakt van uur tot uur aan wat voor de 
hand ligt te doen, niet kiesk1mrig, maar met 
de overtuiging, dat hij met elk karweitje zijn 
dienst vervult in de groote taak van den op· 
bouw van ons land. Zoo bouwt hij mee aan 
de herrijzing. Zoo gewent hij zîch aan gere
geld werken en zoo verwerft hij een diploma,

een diploma voor zijn karakter en straks 
vindt hij een werkgever, die speciaal op het 
bezit van di.t. diploma prijs stelt. 

Jong Ne·derland pakt daadwerkelijk aan! 
Aan alle Prov. leiders is een exemplaar 

van het werkboekje toegezonden. Inlichtin
gen worden gaarne verder verstrekt door 
Harry, directeur van de Arbeidsbemiddeling 
van L.O., N.V.H., Gebouw Pictura, St. \"Val
burgstraat 1, Groningen. I<r. 

H. J. Koersen en Zonen-Amsterdam. 
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Vught 

1 

yeinspireerd op "Oriënt Express" van den 

Doolaard, dat ik pas goed begrepen beb, toen 
ik zelf illegaal werk deed. 

Dit leven is met niets te vergelijken, 
J'e1:zij met wat ik vroeger in de boeken las. 
'Van verre landen, waar een ander menschenras, 
Door taai verzet tyrannen dwong tot wijken. 

'Jelle verhalen over doorgestoken dijken, 
'Vernielde dorpen, over vrouwen, die met valsche pas 
'.Met wapens en munitie in. haar tasch, 
De partisanen hielpen waar zij dreigden te 

bezwijken. 

'Nu is mijn land tot wingewest geworden 
én slavenjacht is een moderne sport, 
Die door den overweldiger beoefend wordt. 

én plots voel ik mij één me-t hen van wie ik las 
én pleeg ik zelf verzet - ik - die verwonderd was, 
Dat anderen zoo streden tegen vreemde horden. 

Ergens in 'Nederland, in 
een trein, op "dienstreis". 

Krielkipjes 

CLARA. 

In ons religieus en politiek hoenderpark zijn vele krielkipjes ijverig aan het vechten en kakelen, maar het doel - eieren leggen wordt door hen ver-geten. 
, (de Vuurpijl). Heren N.S.B.-ers, S.D.-ers en S.S.-ers, brengt Uw vacantie door in Vught. Prima verzorging, gelegenheid Politiek leert bidden tot uitstapjes zonder verplichting terug te komen, Nu de Waarheid ook het Kerknieuws opneemt, heb-zonnebaden in gezonde omgeving. ben we ons abonnement op de Kerkbode opgezegd. 

1 (Het Parool). (Paraat). 

De Nationale 

Adviescommissie 
* 

Omstreeks midden 1944 kwamen er bij de Verzetsbeweging in Nederland vanwege de Regering in Londen enkele telegrammen binnen, die in het kort inhielden, verzoeken om steun bij de totstandkoming van een kabinet na de bevrijding en om advies voor het dan te volgen regeringsbeleid. De Grote Adviescommissie (GAC.) heeft gelukkig voldoende inzicht in de structtlur der illegaliteit en zelf genoeg discipline getoond, om te voorkomen, dat de leiding der illegaliteit deze taken zelf zou ter hand nemen. Zij heeft gemeend, dat zij, enerzijds, omdat de illegaliteit voor het grootste deel a-politiek was en anderzijds om een breuk tussen illegaliteit en politieke kringen te voorkomen, kon volstaan met het medewerken aan de samenstelling van een Nationale Adviescommissie, die de regering van advies zou dienen. De GAC zelf zou daardoor buiten de sfeer der politiek blijven. In samenwerking met het Vaderlandse Comite der politieke partijen werd een NAC van ongeveer 50 personen samengesteld, waavan 1/3 uit de illegaliteit en 2/3 uit politieke kringen. Voor de eerste groep moest vooral gelét worden op een goede verdeling over de versçhillende stromingen der illegaliteit, voor de tweede groep op een goede vertegenwoordiging van politieke en sociale structuren in den lande, met inachtname van nieuwe richtingen, zoals de NVB enz. Voor het geheel moest tenslotte gelet worden op een min of meer juiste verdeling der leden over de bestaande en nieuw ontstane politieke partijen en voor een redelijke vertegenwoordiging uit de diverse provincies. Een zware taak, temeer waar de samenstelling onder de moeilijke omstandigheden der bezetting tot stand moest komen. Wanneer men bedenke, dat het bestaan van de NAC. de voorwaarden schept voor het vermijden van ernstige spanningen i.v.m. de illegaliteit, - spanningen, die elders wel optraden - dan kan de schepping ervan als zodanig en de grote soepelheid en snelheid waarmede de samenstelling tot stand kwam, een groot succes genoemd worden, een succes voor de zelftucht en het verantwoordelijkheidsbesef der illegaliteit. In de NAC. nemen thans zitting: 
Mr. J. Algera, Prof. Mr. F. M. va11..Asbeck1 Mr. F. ]. H. Bachg, Dr. W. Banning, A. W. Biewenga Wzn.,Mr. H. H. de Boer, J. Brandenburg, D,. J. A. 1-l. J. S.

Bruins Slot, A. C. de Bruyn, Ds. ]. ]. Buskes Jr.,J. Buys, Ir. D. ). Dewez, Mr. R. Dobbelman, F. S.Dohmen, Prof. Dr. N. A. Donkersloot, Mr. Dr. J. Donner, Dr. Jos. J. yielen, 'J. J. yoedbart, A. de Groot,
Mr. C. J. A. M. ten 1-!agen, Mr. J. J. 1-!angelbroek,Mr. A. M. Joekes, E. Kupers, L. .A. M. Licbtveld,Mr. K. P. van der Mandele, H. ). W. A. Meijering,R. van 'Nordbeim, 1!. M. van Randwijk, Mevr. E. Ribbius Pelletier, 1r. 1!. van R.iessen, 'Prof. Dr. M. 1-l. van
Rooy, ]. Rutgers, ]. Schilthuis, Prof. Mr. P. Scholten,
Soenito, A. Stapelkamp, Mr. D. U. Stikker, Mag. Dr.J. G. Stokman, ]. E. Stokvis, Mej. Mr. A. 1ellegen,H. W. 1)1anus, Mr. J. in 't Veld, Prof. Dr. ). H. W.Verzijl, ]. J. Vorrink, Mr. ]. Th. M. de Vreeze, y.

'Wage,ia'ar, Mr. G. C. van Walsum, Dr. 'J. 'Wibaut,Mr. H. Willemse, Mr. Dr. P. J. Witteman.
De cursief gedrukte personen vertegenwoordigen de illegaliteit (niet de organisaties). Een vertegenwoordiger 



uit deze groep moet nog aangewezen worden, daar de 
oorspronkelijk aangewezène, Ambrosius, vermoedelijk in 
Duitsland omgekomen is. \ Ons bezwaar tegen de gang van zaken is, dat de 
NAC. veel te laat voor het voetlicht is getreden. Steun 
bij de samenstelling der regering en advies voor het in 
hoofdlijnen te volgen regeringsbeleid kon nu niet ge
geven worden. Een zeer ernstig bezwaar. De Regering 
is er en het regeringsbeleid ligt vast. 

Of de NAC. op dit laatste nog invloed' zal kunnen 
uitoefenen, is van haar zelf afhankelijk. Weliswaar geeft 
ze niet meer dan adviezen en die kan men negeren, 
maar de verantwoordelijkheid der Regering voor ver
keerde stappen weegt des te zwaarder en de Regering 
zal door die adviezen zeker tot nadenken gestemd 
worden. 

Men' bedenke evenwel, dat de NAC. geen gekozen 
volksvertegenwoordiging is en ook de rechten van een 
parlement niet heeft. Om het eens on-parlementair te 
zeggen: De Regerjlg zowel als het volk kunnen op een 
gegeven moment lak hebben aan de NAC. Deze com
missie zal zelf "goodwill" bij volk en Regering moeten 
kweken, om invloed uit te kunnen oefenen. Daartoe zal 
ze zich enerzijds zeer moeten beperken, in de te behan
delen onderwerpen, anderzijds niet mogen dralen pro
blemen aan te pakken, ongeacht ondervonden weer
standen, wanneer adviserend ingrijpen vereist is. 

Slechts in één opzicht heeft de Regering een duide
lijke toezegging omtrent een taak der NAC. gedaan: 

Il 
Arnold" -

Il 
Frank" 

Er ging a.h.w. een schok door de gelederen 
van de LKP en de NBS, toen op 28 November 
van het vorige jaar het bericht bekend werd, 
dat FRANK in Apeldoorn op het veld van eer 
was gesneuveld. 

Dit betekende een verlies waarvan de gevol
gen niet te overzien waren. Hiermee ging een 
KP-er verloren, waarvan de LKP nog dagelijks 
het verlit!s voelt. 

Op een uitgebreid terrein heeft FRANK den 
Duitser gesaboteerd. 

F R A  N K. Een soldaat, die tenslotte het 
commando voerde over alle Sabotageploegen. 

Een generaal, die in de voorste iinie 
meevocht. 
Een kerel, ·over wien zelfs de vijand met 
bewondering sprak. 
Een man in de geschiedenis, die een ere
plaats verdiend heeft in de rijen van onze 
gesneuvelde helden uit de tijd van · de 
Duitse overheersing. 

FRANK is Zaterdag 28 Juli in Driebergen 
begraven. 

Zijn vrienden hebben hem de laatst� eer be
wezen. 

Diep onder de indruk woonden vele KP-ers, 
en BS.-ers, uit alle oorden van het land, deze 
plechtigheid bij. 

Het moet voor COR, FRANK'S vrouw, die 
in de KP-kringen geen onbekende is, een grote 
voldoening zijn geweest, dat zoveel vrienden en 
belangstellenden bij deze plechtigheid aanwezig 
waren en dat zelfs vertegenwoordigers van H.M:

de Koningin en van Z.K.H. Prins Bernhard het 
woord voerden. 

Het betekende voor haar en ons een grootse 
en laatste demonstratie van de liefde voor een 
groot man en vriend. 

Wij bidden, dat COR de kracht ontvangen 
mag, om - refererend het door den generaal 
Koot bij het graf geciteerde bijbelwoord - met 
ons te belijden: 

"De Heere heeft gegeven, de Heere heeft 
genomen, de Naam des Heeren zij geloofd". 

Over de begrafonis volgt in ons volgend num
mer een uitvoerig verslag. 

' 

1 

De samenstelling van een noodparlement. Of de NAC. 
alleen voor de aanvulling van de gezuiverde oude Ka
mers, dan wel ook voor-de zuivering zelf daarvan, moet 
inspringen, is ook weer niet duidelijk. De zuivering
is natuurlijk verreweg het belangrijkste. Ons volk zou 
ernstig teleurgesteld zijn, 1"anneer die grote groep poli
tieke leiders, die verstek lieten gaan, toen het er werke
lijk op aankwam leiding te geven, weer als volksver
tegenwoordiging zou optreden. Zitten ze weer in de_ 
kamers, dan krijgt men ze er niet zo gemakkelijk meer 
uit in de toekomst. En het is toch te gek, dat lieden, die 
zelfs geen onderduiker in huis durfden nemen, die laun 
zoons naar Duitsland stuurden, Oaat staan dat ze met 
ons op de bres sprongen), nu het gevaar geweken is, 
uit de schuilkelders op het groene kussen kruipen. 

Ze moesten zelf zo wijs zijn een werkkring te zoeken, 
met minder verantwoordelijkheid. 

Dat de zuivering, wanneer de NAC. ze zal moeten 
uitvoeren, haar moeilijkste taak zal zijn, zal bij enig 
nadenken duidelijk zijn. 

Een man, die verkeerd gehandeld heeft wegzuiveren, 
is veel eenvoudiger dan een man wegzuiveren, die niet
gehandeld heeft. Dat laatste betekent een zeer uitge
breid onderzoek en het opstellen van zeer subtiele nor
men. Evenwel men aarzele niet voor de moeilijkheden, 
als de noodzakelijkheid van ingrijpen eis is. Eis van het 
ongeschreven recht van een volk, dat voor zijn vrijheid 
streeft, zonder die politieke leiders die het thans als 
zodanig niet terug wenst. H. v. R. 

.. 

W.aaA().00.ll, mo.d de 

'PA0-u..ineiaf.e 1(/R-f.eidet �? 

De Provinciale KP-Leider zorgt, dat uiterlijk vóór 
31 Augustus a.s. bij het Afwikkelingsbureau LKP. de 
opgaven binnen zijn van: 
1 e. het juiste a.mtal leden (gespecificeerd in drie cate-

gorieën); 1 
2e. het jui�te aantal benodigde Mededelingenbladen; 
3e. de autobiographieën; 
4e. de namen en gegevens van gesnevelde en vermiste 

KP-ers; 
5e. de ingevulde formulieren voor de Stichting; 
6e. zijn provinciaal KP- en Sabotagerapport. 

Hij zorgt voorts voor: 
_te. ingezonden stukken; 
2e. advertenties; 
3e. reportages; 
4e. foto's van gesneuvelde KP-ers, met korte vermel

ding van hun werkzaamheden; 
5e. Foto's en ander materiaal van het KP-werk. (Be

halve foto's blijft 't eventuele materiaal desgewenst 
het eigendom van den betreffenden KP-er. T.z.t. 

I ontvangt hij" het terug); 
6e. KP-verhalen voor het geschiedenisboek; 
7e. verslagen van gel:touden vergaderiQgen der KP; 
Se. alles wat hem langs deze weg wordt "opgedragen". 

Tenslotte zorgt hij er voor, dat ons Mededelingenblad 
niet alleen in het bezit komt van alle leden, medewerkers 
en vrienden, <loch ook van hen, die van ons werk niet 
op de hoogte zijn. 

'1 

TERRORIST 
We zitten in de voorjaarszon op 'n afgelegen stukje 

hei, midden in de dichte bossen van de Veluwe. 
De bomen en struiken om ons heen worden al weer 

groen en de vogels zijn druk in de weer. 
Maar we hebben geen tijd en ook geen zin om op 

zulke dingen te letten, want we zijn druk bezig Qffi onze 
stenguns schoon te maken. Vooral de patroonhouders 
krijgen een extra beurt. Want zojuist heeft onze Com
mandant verteld dat we vannacht weer op k�rwei gaan. 
Waarheen en waarvoor weten we nog niet, maar we 
weten wel, dat we weer een behoorlijk kans maken om 
voor de laatste keer van ons leven in de zon te zitten! 

Want onze koerierster is te weten gekomen, dat er 
minstens 4000 moffen bij ons in de buurt zitten, terwijl 
er nog steeds meer bij komen; en ons clubje telt nauwe
lijks 20 man! 

Als de anderen nog wat gaan liggen luieren, moeten 
mijn broer en ik nog wat fietsen nazien. Vooral. op de 
geruisloosheid moeten we letten, want we zullen in de 
komende nacht minstens 30 km. moeten fietsen. 

En dan wachten we met spanning op de radioberich
ten, of de slagzin door zal komen en...... hij komt 
door!! 

Het onno;;ie zinnetje, waarvan een buitenstaander 
niets begrijpt, houdt voor ons in, een bevel van de 
Geall. legerleiding. 

De uitstaande wacht maakt alarm! We brengen de 
sten in aanslag en houden ons doodstil. Maar, geluk
kig, het is goed volk: de ko�rierster komt binnen• met 
een grote emmer stamppot! 

We hebben maar een paar vorken en helemaal geen 
borden, dus eten we om de beurt uit de emmer. 

Als de avond komt en wij ons kla�r maken voor ver
trek, vertelt onze Commandant ons groot nieuws! Deze 
nacht zullen we geen wapens droppen of moffen over
vallen . we zullen versterking krijgen van uit de lucht. 
Bij iedere KP-ploeg zullen 29 of 30 Canadése parác:hu
tisten komen om ons de laatste weken · voor de be
vrijding te helpen bij ons "terroristen" werk en om de 
weg te banen voor de grote legers, die achter IJsel en 
Rijn klaar staan. 

En dan gaan we op pad ...... ! 
Waarheen precies, weten we niet. 't Moet ergens bij 

Apeldoorn zijn. 
De koerierster gaat voorop met de Comm. en daarna 

- steeds op 501m. afstand van elkaar één der onzen.
Het gaat over allerlei binnenpaadjes, een paar maal
moeten we een grote verkeersweg oversteken. Op één
dezer wegen staan een paar moffen met verbaasde blik
ken naar al die kerels te kijken, die na 8 uur (spertijd!)
de weg over komen. •

Maar ze zeggen niets en dat is hun geluk daar we 
geleerd hebben hoe de moffen te moeten antwoorden! 
,Want bij het passeren van een grote weg gaat één 
.onzer handen in de zak en in die zak zit een geladen 
revolver! 

Zonder onheilen komen we op de plaats van bestem
ming; de fietsen blijven achter, door 2 man bewaakt. 
We zetten de stenguns in elkaar, krijgen een nieuw 
wachtwoord en verdwijnen in een lan,e sliert in het 
donkere bos. 

Na een half uur lopen komen wij op een grote hei· 
vlakte. Daar ontmoeten we nog enkele mensen, waar
ó�der een reeds eerder naar beneden gekomen Engels 
verbindingsofficier, die juist een boerenpakje aan het 
verwisselen is voor zijn unHorm. Onze kameraden, die 
nog nooit een Engels uniform gezien hebben, kijken 
hun ogen uit en ook ons doet het goed, weer hetzelfde 
uniform te zien als onze vrienden in Sept. in Ooster· 
beek droegen. 

Onze opdracht is: het terrein af te zetten, waar 
precies om 12 uur de Canadezen zullen landen. 

We komen met z'n drieën bij een kruispunt te liggen. 
Er passeren wat Duitse tanks en auto's, dan nog een 
lange rij paardenwagens met schreeuwende moffen er 
bij. 

Dan blijft het minstens een half uur lang doodstil. 
Maar die stilte wordt plotseling verbroken door het 

ratelen van machinepistolen; het klinkt scherp door d&n 
nacht! 

Duidelijk ku�nen we het geluid van de stengnns 
onderscheiden! 

We liggen in spanning te wachten, want we hebben 
bevel onder geen voo�aarde onze post te verlaten. 

Na 10 min. horen we iemand sRel door het bos naar 
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ons toe komen. We vragen het wachtwoord en dan 
horen we, dat we zo snel mogelijk terug moeten. 

Het vuren is inmiddels opgehouden, het is weer stil 
in het bos; alleen in de verte horen we auto's rijden. 

Als we op de heivlakte terugkomen horen we, dat 
een patrouille Holi. SS getracht heeft op het terrein 
door te dringen. Ze liepen echter in de armen van de 
onzen en moesten met achterlating van 5 doden voor
lopig de weg wf:!er op. Spoedig konden we ze echter 
versterkt weer terugverwachten. Onder deze omstan
digheden durfden de Eng. officier en onze Comm. d� 
verantwoordelijkheid niet op zich te nemen de parachu
tisten te ontvarigen. 

Inmiddels werd het Duitse verkeer op de weg veel 
drukker, kennelijk met de bedoeling ons te omsingelen. 

De Comm. herinnerde ons nog eens aan onze be-
lofte, elkaar trouw te blijven tot in de dood en toen ..... . 
terug naar onze fietsen! 

Het was een der spannendste wandelingen, die we 
gemaai,t hebben. 

Intussen is het 12 uur geworden en boven ons hoofd 
vliegen de zware vliegtuigen met onze kameraden, 
tevergeefs zoekend naar onze seinlichten! We moeten 
ze - zeer tot onze spijt - weer naar Engeland terug 
laten gaan. 

Toen op de fiets, twee aan twee, met de hand aan 
de trekker. 

We beschikken gelukkig over een zeer goede gids, die 
in het nachtelijk duister toch de binnenpaaadjes weet 
te vinden. 

Na verschillende valpartijen, komen we allen behou
den bij ons hol aan, waar we doodmoe op het stro 
neervallen ..... . 

Wéér een nacht vol gevaar ,is voorbij! Wéér hebben 
we den vijand afbreuk gedaan, al is ons doel dan niet 
bereikt. 

Waarom juist deze nacht ons zo in het geheugen 
ligt, terwijl we toch wel gevaarlijker werkjes gedaan 
en grotere successen geboekt hebben? Misschien omdat 
we die nacht zo sterk gevoeld heb, dat ons ploegje 
maar zo klein was, terwijl er toch zoveel jonge mannen 
in ons land waren, die evenveel belang bij de bevrijding 
hadden! 

En nu zijn het juist vaak dié mannen, die weer het 
hoogste woord hebben en om de baantjes lopen. Voor 
hen deze enkele opmerkingen: 

,,De baantjes mogen jullie hebben! Daarvoor heb
ben we niet gevochten! Maar jullie, die in de oorlogs
jaren werkeloos aan de kant gestaan hebt, of je nek 
gebogen hebt voor den vijand, laat toch a.u.b. het kan
keren op en het bekladden van de, oud-illegale werkers! 
Want vergeet niet, dat zij allen hun leven gewaagd en 
heel velen hun leven gegeven hebben, ook voor uw 
vrijheid!" 

KP EN SABOTAGERAPPORT 

Van één der Provjnciale KP-Leiders, ontving ik een 
zakelijk rapport vermeldende alle KP- en Sabotage
actie gedurende de bezettingstijd. 

Teneinde te komen tot een verzameling van alle ge
gevens die nodig zijn om onze geschiedenis vast te 
leggen in een boekwerk, �s het noodzakelijk, dat ik uit 
elke provincie, c.q. uit elk gewest, een soortgelijk rap
port ontvang. Dit kan dan een basis vormen voor ons 
boekwerk. Alleen dan ka'\ het plan voor de samen
stelling van het boek ten uitvoer worden gebracht, 
.wanneer alle KP-Leiders en ook alle KP-ers hun krach
ten hieraan geven. 

Het door mij ontvangen rapport bevat een summiere 
opgave van alle gepleegde actie. Het geeft o.m. - om 
mij tot deze twee voorbeelden te beperken - een op
somming van de namen van de gemeenten waar een 
distributiekantoor is "gekraakt" en het aantal aansla
gen, die op spoorlijnen zijn gepleegd. En zo vervolgens 
van alle werkzaamheden. 

Om tot een goed gecoördineerd geheel te komen, ver
zoek ik daarom alle Prov. KP-Leiders mij een rapport 
te zenden, vermeldende achtereenvolgens een opgave 
van: 
a. spoorwegsabotage (aantal aanslagen en bijzondere

resultaten b.v. het ophouden en voorkomen van
gevangenentransporten);

b. verkeers- en wegensabotage (idem);
c. scheepvaartsabotage (idem);
d. acties tegen SD-agenten en andere provocateurs;
e. acties tegen de zwarte handel;

Uit het dagboek van een KP-er 
18 FEBRUARI 1943 

Vanmorgen te 9 uur naar Inspecteur Hendriks ge
weest. Hem gevraagd mij te willen inlichten over de 
dienst van de politie a.s. Donderdagnacht, i.v.m. ons 
voornemen, het bevolkingsregister te doen verdwijnen. 

H. werd bleek van schrik en verklaarde, dat dit alles
voor de zwarthandel bestemd was. Getracht hem aan 
het verstand te brengen, dat een zwart handelaar niets 
aan persoonskaarten had. Weigerde echter inlichtingen 
te verstrekken. Lange betogen mijnerzijds over de nood
zaak van dit werk en de grote risico's, die door ons 
genomen werden., 

H. aurfde echter de verantwoordelijkheid niet aan,
want ...... bij het onderzoek kon wel eens blijken, dat 
hij inlichtingen had verstrekt. 

Tenslotte - na mijn opmerking, dat het hem t.z.t. 
moeilijkheden zou kunnen opleveren, wanneer hfj geen 
inlichtingen gaf - toestemming om 's avonds terug te 
komen. H. zou er met zijn vrouw over spreken. 

Om 11 uur per trein naar Utrecht om een pakje 
persoonsbewijzen weg te brengen. Mijn wapen tussen 
de kussens gestopt. 

12 uur. In Utrecht bij v. d. Geest aangegaan om 
" nog even een Joods echtpaar te plaatsen. (v. d. Geest 

is een welgesteld zakenman; heeft 2 dochters van 21 
en 28 jaar en een gezonde vrouw; woont in een villa 
met 12 vertrekken). 

Na een voorzichtige inleiding hem het doel van mijn 
reis aangekondigd. Moe geworden van de laffe uit
vluchten die ik te horen kreeg. Het gesprek tussen hem 
en mij verliep op een gegeven ogenblik ongeveer zo, 
dat voor elk nieuw argument, dat door mij naar voren 
werd gebracht, een nieuwe uitvlucht werd gevonden. 

Eerst was er geen beddegoed voldoende, anders zou
den ze het graag gedaan hebben. Toen ik de zorg voor 
beddegoed op me nam, deugden de overburen niet. 
Bovendien konden ze wel eens inkwartiering krijgen. 
Nadat ik verteld had wel te kunnen zorgen, dat het 

f. overvallen op distributiekantoren en/of bevolkings-
registers (alleen opgave van plaatsnamen);

g. bevrijding van gevangenen;
h. hulp aan geallieerde piloten en 11airbomsHö; 
i. sabotage-acties van andere aard dan bovenvermelde.

Ik verwacht dus niet een uitvoerig verslag maar een
summier rapport, waarin vermelding van feiten en 
plaatsnall).en (zoveel mogelijk met tijdsopgave) als regel 

• voldoende is. Vooral moet de nadruk gelegd op bijzon
dere resultaten die ber�ikt werden.

In dit verband roep ik tevens de hulp in van alle
KP-ers om ons afwikkelingsbureau te voorzien van alle
krantenberichten, politiebladen en zgn. Labasberichten
die, betrekking hebben op ons 'KP-werk en gedurend�
de bezettingstijd zijn uitgekomen.

Wellicht zief één onzer kans om deze exemplaren te 
bemachtigen. Inzendingen steeds aan ons bureau.

Een KP-er is als regel iemand, die rijk is aan daden, 
maar arm aan woorden. Dit laatste is stellig een be
zwaar, wanneer men uitgenodigd wordt om zijn erva
ringen. eens op schrift te stellen. Vandaar dat we ge
meend hebben enigszins aan dit bezwaar tegemoet te 
moeten komen. 

Eén van onze jongens, een geboren verteller en wel
licht een beroepsschijver in dop, - een treffende uit
zondering - heeft zich bereid verklaard, om interviews 
af te nemen, 

Ik stel mé zo voor, dat hij in een genoeglijk praatje 
heel wat meer te weten komt, dan ons bureau aan 
materiaal zou verzamelen, wanneer we het alleen lieten 
aankomen op schriftelijke verslagen. Of de laatste dan 
niet meer van betekenis zijn? Stellig wel, ze zijn een
voudig onmisbaar. We rekeiten er op, dat ze spoedig 
in ons bezit zullen zijn. Dit is zelfs noodzakelijk, daar 
uiteraard lang niet alle KP-ers geïnterviewd kunnen 
worden. 

Onze "interviewer" dus, reist van provincie tot pro
vincie. Ongeveer een week voordat hij een bezoek af
legt, wordt den provincialen KP-Leider bericht gezon
den van de datum, waarop hij zijn interview hoopt te 
houden. De provincialen vertegenwoordiger kan dus 
rustig dit inter.view voorbereiden. Ook in dit opzicht 
wordt weer op volledige medewerking gerekend. 

huis van de lijst voor inkwartiering geschrapt werd, 
had men plotseling geen behoorlijke kamer meer; ,,want 
je moest zulke stakkers toch ook iets behoorlijks kun
nen aanbieden." T@nslotte was ik zover gekomen, dat ik 
de zorg voor brandstof, beddegoed, eten en drinken, 
meubelen enz. enz. zelfs had toegezegd. De candidaten 
zouden nieuwe PB's krijgen en in het bevolkingsregister 

· worden ingeschreven. Ik zou zorgen voor alles wat nodig
was en het "pension" zou rijkelijk worden betaald.

Helaas moest echter de vrouw des huizes juist wat
tot rust komen. De vrouw des huizes verzekerde me
echter, dat haar man niet slapen kon, wanneer hij een
onderduiker in huis had. Aan het eind - beu van
alles - heb ik maar gevraagd of het ook mogelijk was
om dan financieel iets bij te dragen. Na verschillende
verzekeringen, dat zijn naam niet op een lijst zou wor-
den geplaatst, ontving ...... twee gulden en vijftig cent.
Bij het uitlaten, fluisterde de dochter me nog in, dat
de buren een groot gezin hadden en dat ik daar maar
eens moest proberen, want dat liep veel minder in de
gaten. Bovendien hadden ze daar een dochter, die ook
werkte voor "de ondergrondse".

Om 8 uur weer naar Hendriks. H. had met zijn
vrouw gesproken. Wat er ook gebeurde, ik mocht nooit
zeggen, dat hij me over de dienst"had ingelicht. Voort
aan moest ik met een dergelijk verzoek ook nooit meer
bij hem komen. Ik moest vooral niet vergeten , dat hij
een gezin had en dat het tegenwoordig toch al zo
moeilijk was bij de politie. Liever ging hij er vandaag
uit dan morgen. Hij kon echter docr te blijven nog
,,zoveel doen". Natuurlijk heb ik het hem verzekerd.

Voor deze keer wilde hij me dan wel zeggen, dat er
die nacht geen straatdienst was, doch met een dergelijk
verzoek moest 1k nooit meer bij hem aankomen.

Om 11 uur met een lekke band thuis. 
Band geplakt en gegeten. 
Brief geschreven aan mijn vrouw en kinderen. 

Wellicht zijn nog niet al onze jongens er van door
drongen, hoe belangrijk het is, dat hun gegevens voor 
't nageslacht worden bewaard. 

Dit ligt trouwens voor de hand. De meesten van hen 
zijn van een grote, natuurlijke eenvoud. Zij hebbt>n 
louter uit plichtsbesef gehandeld, niet meer en niet 
minder. 

En toch vormen hun daden een belangrijk stuk vader
landse geschiedenis. Dit mogen zij vooral niet vergeten . 
Wel wat al te lichtvaardig worden KP-verhalen e.d. 
afgestaan aan een krant of tijdschrift, waardoor ze 
ontijdig wereld.kundig worden gemaakt. 

In eersten instantie behoren de KP-verhalen naar 
ONS bureau te worden gezonden. Er zijn momenteel 
verscheidene bureaux en personen bezig deze gegevens 
te verzamelen. Hoe bevoegd ook overigens om ze naar 
waarde te schatten, de KP-verhalen behoren op het 
KP-bureau. Het is juist dit bureau, dat het dichtst staat 
bij al die feiten en dat voor de taak om onze geschie
denis in een goed boekwerk te verzamelen, werkers aan 
zich verbindt, wier namen er borg voor staan, dat een· 
historie zal worden beschreven, die niet alleen wegens 
zijn feitelijke inhoud, maar ook wegens zijn literaire 
waarder belangwekkend belooft te worden. 

e Bureau Nationale Veiligheid 
Op het B.N.V. te Scheveningen kunnen geplaatst 

worden: 
enkele vertalers (één of meer moderne talen goed 
beheersende); 
personeel met recherche-ervaring; 
personeel voor de ducumentatie-afdeeling (vereist 
wordt: Engels en Duits kunnen lezen). 

Voorts is ook de gelegenheid opengesteld te solli
citeren voor hen, die aan bovengenoemde eisen niet 
voldoen. 
Alle sollicitanten moeten inzenden: 
een eigenhandig geschreven levensbeschrijving; 
een bewijs van politieke betrouwbaarheid; 
een bewijs van goed gedrag. 

De sollicitaties moeten gericht worden aan het Hoofd 
van de Afd. Personeel van het B.N.V. en getekend 
voor accoord door den Provinciale.n KP-Leider, wor
den ingediend bij het Afwikkelingsbureau LKP, 
Westermarkt 2, Amsterdam-C. 



Historische parallellen 
Verzetswerk in het 

door 

Joh. van der Baar 

• 

ln de çaart zijner bespiegelingen zij 

ieder vrij. Groen van Prinsterer 

We ·keeren terug tot den tachtigjarigen oorlog en 
herinneren ons de uitdrukking: ,,Ce ne sant que des 
gueux". 

Het zijn "maar" geuzen. 
Beter wist BARLA YMONT de Nederlanders, die in 

15 66 hun smeekbede om verzachting der bloedplakkaten 
aan MAR.=;ARETHA VAN PARMA aanboden, niet 
te typeeren. 

De schimpnaam werd tot een eeretitel ! 
Vooral in den tachtigjarigen oorlog, die reeds twee 

jaren na de aanbieding van het smeekschrift uitbrak. 
Inderdaad, het waren toen geuzen, die bij de vrij

making van ons land van den Spaanschen overweldiger 
een voorname rol gespeeld hebben. ,,Slechts" geuzen. 
Maar ...... temperamentvolle vaderlanders, aan wie de 
eere toekomt, dat zij een niet te onderschatten aandeel 
geleverd hebben tot het ontstaan van een vrij en onaf
hankelijk Nederland. 

De tijd der geuzen kennen wij slechts uit de over
levering. Hoe gemakkelijk vervaagt reeds een herinne
ring. Gemakkelijker nog doemt de overlevering weg. 
Vooral wanneer deze ongeveer vierhonderd jaren oud is. 

In den tachtigjarigen oorlog beleefden wij ernstig<' 
tijden. 

In de jaren 1940 tot 1945 was wederom een "zwaer 
tempeest" ons deel. 

Andermaal had ons volk een strijd te voeren tegen 
een vreemden overheerscher, een "gekroonden roover". 

En het waren voor een groot deel "maar" eenvoudige 
menschen, die dien strijd in de voorste gelederen ge
voerd hebben. Maar ook zij werden voor het grootste 
percentage gerecruteerd uit belijders van het christen
dom. 

Wij hebben het oog op de mannen, die in den bezet
tingstijd de verzetsbeweging hebben gevormd. 

Het verzet gedurende de jaren, die achter ons liggen, 
was veelsoortig. 

De eerste landelijk georganiseerde verzetsgroep was 
de "Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers", 
in de wandeling de L.O. of ook wel "de Landelijke" 
genoemd. Zij vormde een overkoepeling van een aantal 
vóór haar oprichting' bestaande losse verzetsgroepjes. 

Het doel van de L.O. - haar volledige naam wijst 
reeds -in die richting - was- in eerste instantie het 
verschaffen van hulp aan onderduikers in den ruimsten 
zin van het woord. Ook Joden, om een voorbeeld te 
noemen, werden daaronder dus begrepen. Deze taak 
heeft de L.O. zoo ruim mogelijk opgevat. Voor zooveel 
de materieele hulpverleening aangaat, viel er onder te 
rangschikken het ,,plaatsen" van onderduikers, het ver
leenen van ondersteuning in geld en natura, de ver
strekking van distributiebescpeiden, de zorg voor geldige 
papieren, het veranderen of doen veranderen van per
soonsbewijzen, enz. enz. 

Tot deze materieele hulp heeft "de Landelijke" zich 
echter niet beperkt. Ook en vooral op het gebied van 
de geestelijke voorlicbting zag zij haar taak. Te strijden 
tegen den geest der eeuw, zooals die in het nationaal
socialisme tot openbaring kwam, was het hoofddoel, 
hetwelk haar bij de uitoefening harer werkzaamheden 
voor oogen stond. 

Binnen het kader van dit geschrift trekt het reeds 
dadelijk de aandacht, dat deze eerste verzetsorgani
satie naar schatting voor 95°/o althans zeker voor 90°/o, 
uit aanhangers bestond van het Roomsch of Protestan
tisch Christendom. 

'Uit de L.O. werd de KP (Knokploeg) geboren, die, 
eenmaal de beschuttende sfeer van de L.O. ontgroeid, 
zich al spoedig naast ,,de Landelijke" een geheel eigen 
plaats in de verzetswereld wist waardig te maken. 

Onafhankelijk van de L.O. en de K.P. en in tijds
orde zoowel vóór als na haar, ontstonden organisaties 
als de R.V.V. (Raad van verzet), het Protestantsch
Christelijic schoolverzet en het verzet in den vorm van 
de zoogenaamde ylegale pers. 

Minder algemeene bekendhtid 4an .de vorenge11,9emde 
verzetsorganisaties genoten het professorenverzet, het 

artsenverzet, het studentenverzet en het kunstenaars
verzet, ieder met een eigen taak, die nagenoeg beperkt 
bleef tot de behartiging van beroepsbelangen, waar deze 
door eenigen maatregel van de onderdrukkende macht 
dreigden geschaad te worden. 

Genoemd moet 9ok worden het "ambtenarenverzet", 
waaronder wij te dezer plaatse zouden willen verstaan 
de "geruischlooze sabotage", die de ambtenarenwereld 
pleegde in haar medewerking bij het ,,losmaken" van 
bonkaarten, persoonsbewijzen en andere papieren. 

Tenslotte bestonden hier en daar individueele ver
zetsgroepen, ieder met een bijzondere taak, als bijv. 
het verrichten van spionnage, de verzorging en het 
transport van geallieerde parachutisten, de zorg voor 
Joodsche kinderen, enz. enz. 

Doelstelling en geestelijke geaardheid van den R.V.V. 
laten zich moeilijk nauwkeurig afbakenen. 

Deze groep heeft zich op sabotagegebied bewogen en 
zocht bijv. ook haar kracht in het verspreiden van 
bulletins, waarin tot verzet tegen bepaalde maatregelen 
van de bezettende macht werd aangespoord, alsmede in 
het richten van algemeene, schriftelijke waarschuwin
gen tot hooger of minder· hoog geplaatste ambtenaren, 
die voetstoots hun medewerking verleenden aan in der
gelijke waarschuwingen met name aangeduide maat
regelen van den bezetter. Haar activiteit in de ver
schillende provinciën was zeer verschillend. Haar leden 
vormden een tamelijk heterogeen gezelschap, doch wa
ren politiek voor het grootste gedeelte beslist links 
georiënteerd. 

Het "Schoolverzet" had als eerste en voornaamste 
doel de zgn. benoemingsverordening, volgens welke 
iedere. benoeming bij het bijzonder onderwijs door den 
secretaris-generaal van het departement van opvoeding, 
wetenschap en cultuurbescherming moest worden goeà
gekeurd, zoo veel mogelijk te saboteeren. 

Een ruime bekendheid uit zijn aard genoot het ver
zet van de dusgenaamde illegale pers. 

Het werk;-dat door de niet-gelijkgeschakelde pers 

Voor de juiste registratie van alle KP-ers, moet elke 
KP-er vóór 31 Augustus a.s. bij zijn Provincialen KP
Leider, mede ondertekend door zijn rechtstreeksen 
ploegleider of commandant, hebben ingediend een 

EIGENHANDIG GESCHREVEN EN 
ONDERTEKENDE 

levensbeschrijving. 
Deze levensbeschrijvingen moeten, na ballotage door 

een commissie van drie, door den Provincialen KP
Leider worden ondertekend en vo))r 15 September a.s. 
ingediend zijn bij ons Afwikkelingsbureau te Amster
dam. Zij dienen, alhoewel zakelijk, toch zo uitvoerig 
mogelijk te zijn. Elke autobiographie moet bovendien 
vergezeld zijn van 2 pasfoto's, die moeten voldoen aan 
dezelfde eis als een pasfoto voor een persoonsbewijs. 
In ieder geval moeten de volgende gegevens vermelJ 
worden: 

te. Naam; 
2e. Voornaam; 
3e. Geboortedatum; 
4e. Geboorteplaats; 
5e. Woonplaats; 
6e. Adres; 
7e. Schuilnaam; 
Be. Nummer PB; 
9e. Burgerlijke staat; 

1 Oe. Aantal kinderen; 
11 e. Beroep; 
de. Mil. dienst geweest? Zo ja, in welke rang; 
13e. Genoten onderwijs; 
14e. Behaalde diploma's; 
15e. Werkzaamheden gedurende de periode van 15 

Mei 1940 tot het tijdstip, waarop deze beschrij
ving wordt ingediend (hierbij o.m. vermelden 
actie's, waaraan in KP-verband werd deelgeno
men, duikadressen, eventuele gevangenschap, 
enz.); 

16e. Richting welke bij voorkeur wordt verlangd. 
Hierbij vermelden of deze richting al dan niet op 
eigep gelegi;nh�id kan worden bereikt. 

is verricht, kan niet voldoende op zijn juiste waarde 
worden geschat. De vrije pers hield de geesten levendig. 
Zij zorgde er voor, dat verschillende sabotagedaden 
van de verzetsgroepen in het juiste licht werden ge
plaatst. Zij vormde de spreekbuis van de verzetswereld. 
Zij vooral leidde het geestelijk verzet en heeft daar
mede den lande gedurende den bezettingstijd onschat
bare diensten bewezen. Had zij ontbroken, de open
bare meening zou in geheel andere banen geleid zijn 
dan nu het geval was. Hoe moeilijk bleek het reeds 
bij het bestaan van een onafhankelijke pers aan de 
,,public opinion", die zoo belangrijk tot de rechts
vorming op menigerlei gebied bijdraagt, de juiste 
richting te wijzen! Welke de gevolgen geweest zou
den zijn indien het geluid, dat de vrije pers liet hoo
ren, achterwege ware gebleven, laat zich niet zonder 
meer vaststellen. Zeker is, dat de bezetter minder 
moeilijkheden zou ontmoet hebben zijn idelogie in
gang te doen vinden, dan hij thans heeft ondervonden. 

Na den historischen "dollen Dinsdag" in September 
1944 werd het verzetswerk geconsolideerd. Nieuwe, 
tot dien datum weinig of in het geheel niet bekende 
sterren verschenen aan het verzetsfirmament. Daar
onder waren er ook - het geldt niet voor allen! -
die, zooals PROF. MR. P. S. GERBRANDY zich op 
een te Londen gehouden persconferentie heeft uitge
drukt, ,,op het allerlaatste nippertje een mooie' rol 
hebben willen spelen." 

Op last van onze wettige Regeering werden de 
Nederlandsche 

I 
binnenlandsche strijdki;achten (N.B.S.) 

opgericht. Het verzet werd georganiseerd! Ook wel 
eens - men vergeve ons de Duitsche uitdrukking -
"über-organisiert". Aan de overzichtelijkheid deed dit 
somtijds afbreuk. 

Mede daarom willen wij ons tot het elementair over
zicht, dat wij hier van het verzet in het algemeen
gaven, bepalen. Temeer, daar hierna, aan één der 
verzetsgroepen in het bijzonder, aandacht wordt ge-
schonken. ('Wordt vervolgd).

REVUE DER MENINGEN 

Ons Leger 
Bij de wederopbouw van ons leger (sommigen spre-

ken tegenwoordig steeds over een Nederlandse ..... . 
weermacht!) gaat het er vooral om, een betrouwbaar 
officierscorps te vormen. Een groot aantal vroegere 
officieren is hiervoor volkomen ongeschikt. Er is zelfs 
een categorie die in gevangenschap reclame maakte 
voor een actie, op touw gezet door een stafofficier van 
het Nederlandse Leger, om vergunning tot terugkeer 
naar huis van den vijand te verkrijgen door een 
loyaliteitsverklaring tegenover de Wehrmacht af te 
leggen. De eed van trouw aan Koningin en Vaderland 
woog bij deze officieren blijkbaar niet zwaar. Nu de 
zuivering van het officierscorps ter hand genomen 
wordt, aarzele men niet alle verkeerde elementen bui
ten de deur te zetten. Het tekort aan officieren, dat 
tengevolge van de zuivering ontstaat, kan men aan
vullen door een keus te doen uit de jongemannen van de 
verzetsbeweging, die de afgelopen jaren bewezen heb
ben over eigenschappen te beschi'kken, die voor een 
officier zo gewichtig zijn. 

Vergeten? 
De terugkerende krijgsgevangenen worden overal 

met grote blijdschap ingehaald. Daarbij wordt echter 
iets vergeten. Men schijnt er niet aan te denken, dat 
er ook nog een grote groep Nederlandse militairen is, 
die zich niet heeft laten overbluffen door de Duitse 
dreigementen; die zich niet hebben aangemeld en die 
ondergedoken zijn, toen men hen opriep om zich als 
krijgsgevangene te melden. Zij hebben het ook erg 
moeilü.k gehad. Zij deden hun plicht veel meer dan 
degenen. die zich als 'n schaap naar de slachtbank 
lieten leiden. De krijgsgevangenen hebben het in Duits
land slecht gehad en er is niets tegen, dat men hen nu 
een uitstekende verzorging verschaft. Maar zij, die 
ondergedoken en aan het illegale werk deelnamen, 
hebben toch een flinkere houding aangenomen. 

Voor degenen, die hun plicht op moedige wijze 
hebben gedaan, behoeven geen speciale beloningen te 
worden bedacht. Wel zal het in het algemeen belang 
zijn, dat die flinke kerels nu op belangrijke plaatsen 
komen te zitten. );IVij hopen, dat de nieuwe regering 
dit belangrijke punt niet zal verwaarlozen. 



.. 

,, Peter Noord" 
trouwt met 

Il 
Annie" 

"Peter Noord", één der belangrijkste figuren uit de
Westlandse KP, tevens na het sneuvelen van Frank
tijdelijk belast met het landelijk commando over de
sabotage, is met zijn koerierster Annie, op Woensdag
25 Juli j.l. in het huwelijk getreden. 

Hoewel de bruidegom met zijn gebruikelijke be
scheidenheid in alle stilte wilde trouwen, is hem dit
natuurlijk niet gelukt. 

Voor het Raadhuis in Naaldwijk was bij aankomst
van het bruidspaar een erewacht van de KP opge
steld, terwijl vele oude KP-vrienden en -vriendinnen
van hun belangstelling deden blijken. Ook van de zijde
der burgerij was grote belangstelling. 

Na de huwelijksvoltrekking, waarbij de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand de grote verdiensten in de
afgelopen illegale periode van het bruidspaar memo
reerde, werd het huwelijk ingezegend in de Gerefor
meerde Kerk te Maasdijk door Ds. W. S. van Pon
tier. 

De toegang tot de kerk was versierd met vlaggen,
terwijl naast de erewacht een groot aantal kinderen,
feestelijk uitgedost met witte jurken en oranje sjerpen,
waren opgesteld. Bij aankomst van de stoet 'klonk het
Wilhelmus. De kerk was stampvol met familieleden
en vrienden. 

Na afloop werd het bruidspaar uitgeluid met oor
verdovend getoeter van de vele auto's, waarmede de
KP ten tonele verschenen was. 

Al met al een goed versierd geheel en een echte
KP-stemming. 

Ook van deze plaats onze hartelijke gelukwensen
voor het bruidspaar.

1940-1945 
Eindelijk is het dan zoover, dat we enkele practische

gegevens over de organisatiebouw kunnen geven.
Met voortvarendheid spint de directie der Stichting
thans verder aan het net van medewerkers, dat over

I Nederland uitgespreid wordt en waarmede aan de
interne verplichtingen der illega,liteit voldaan kan 
worden. Vóór 1 October moet de organisatie voltooid
zijn, zoodat tegen dien tijd alle verzorgingsgevallen
overgedragen moeten zijn. 

Beteekent dit dan, dat onze medewerkers dan van
hun verplichting af zijn? Geenszins, het is juist onze
opvatting, dat de verzorging het kameraadschappelijk
·karakter moet houden, dat het in de bezettingstijd
had. 

De oude verzorger, de vriend van het gezin of van
de illegale werker, treedt voor deze taak in het Stich
tingsverbancL: dat is de beteekenis van deze ontwikke
ling. 

Doen we het zoo niet, dan wordt de zorg op den
duur bureaucratisch en daardoor beleedigend voor de
gezinnen van onze gevallen vrienden. 

In iedere provincie is thans een gedelegeerde van de
Stichting benoemd op aanvoering van de vertegen. ·woordigende lichamen der illegaliteit. 

In het Zuiden, in Friesland en in het district
Amersfoort, is de organisatie reeds voltooid. In N.H.
en Z.H. is bereids een geheel lli!t van contactpunten
gelegd. De andere provincies zijn nog niet zoo ver.

De gedelegeerden dringen aan op het vormen van
besturen in provincies en plaatsen, op het vormen van
,,filialen", enz. 

Omgekeerd dient men plaatselijk zooveel mogelijk
tijdelijke maatregelen te nemen, door vanwege de ille
ga,liteit correspondenten, voo,rloopige besturen enz.,
aan te stellen en deze via de gedelegeerden met de
stichting te verbinden. 

Inspecteurs zullen vanwege het hoofdbestuur op de
ontwikkelini toezien, deze stimuleeren en omgekeerd
aan het hoofdbestuur rapporteeren. De verspreide
enquete staten moeten zoo spoedig· mogelijk ingevuld
ter bestemder plaatse ingeleverd werden.

Vergadering der Districtsleiders (àrenüe 
Reeds in de bezettingstijd hebben wij het besluit

genomen na de bevrijding alle districtsleiders van de .};(,,..L.O. in een vergadering bijeen te roepen. 
Die vergadering is thans belegd tegen Vrijdag

24 Aug. 9.30 uur Brigittenstraat 20a, Utrecht. 
In het kader van het afwikkelingswerk der L.O.

achten wij het dringend noodzake1ijk, de wenschen en
klachten der districtsleiders gezamenlijk te bespreken.
Daartoe is het noodig, dat aan ons adres zoo veel
mogelijk schriftelijk inlichtingen binnenkomen van de
districtsleiders, over die zaken, die zij gaarne be
sproken willen zien. Werk mee aan het welslagen van
dezen dag, door die berichten tijdig in te zenden. 

De vergadering zal in ieder geval de volgende pun
ten op het agenda hebben : 

1. Hoever is de organisatie van N.V.H. gevorderd,
en is het in verband met de onderduikers nog noodig,
dat de L.O. als zoodanig in de verschillende plaatsen
blijft bestaan? Met name voor finantieele steun? 

2. Hoever is de organisatie der Stichting 1940-'45
gevorderd en zijn reeds alle gevallen door de L.O.
overgedragen aan de Stichting'? 

3. Hoever staat het met de individueele bundeling
der illegaliteit? Werkt de L.O. hieraan mede? 

4. Bestaat de organisatie der L.O. ter plaatse nog
actief en welke functie vervult zij? Kan de L.O. deze
functies nog vervullen met de beschikbare medewer
kers?

5. Zijn er moeilijkheden met het terugvoeten van
medewerkers in de Maatschappij? 

6. Heeft de illegaliteit en ook de L.O. voldoende
invloed op de zuivering? Geschiedt de zuivering naar
wensch en zoo niet, in welk opzicht zijn er klachten?
De rapporten der districtsleiders kunnen het best bij
deze punten aanknoopen. Hoe uitvoeriger, hoe beter.

' 
C. B.

De volgende week publiceeren we namen en adres
sen der gedelegeerden. 

Raambiljetten zullen worden opgehangen bij hen,
die inlichtingen kunnen verschaffen. 

Zorg toor een gezonde scheiding tusschen N.V.H.
en Stichting, d.w.z. maak de Stichting zelfstandig en
zorg door een goed contact, dat z'e haar deel krijgt
uit de N.V.H. 

Verspreid het bericht, dat geblokkeerde f 100.
biljetten wel gebruikt mogen worden voor stortingen in
de Stichtingsbus. Het gironummer der Stichting is
194045. H. van R.

, 

Verzoek 

aan alle Provinciale leiders 

districts-, rayons- en plaatselijke 
LO-leiders. 

De administratie van Mededeelingen . CB-LO
vraagt:

1 °. De stand van het aantal abonné's per provin
cie, per district, per rayon en per plaats op 1 Aug.;

2 °. De afrekening van de ontvangen abonnements
gelden voor het derde kwartaal 1945 Uuli-Oct.);

3 °. Overleg te plegen omtrent het werven van
abonné's met de KP-leiding; 

4 °. De gevraagde opgave en de afrekening in orde
te maken vóór 15 Augustus a.s.;

1 5 °. Niet te mopperen als het LO-orgaan eens iets
te laat ter plaatse komt;

6 °. Gebruik te maken voor een en ander van de
bestaande organisatie-kanalen.

U gaat met de afspraak accoord? Prachtig, dan
weten we, waar we met elkaar aan toe zijn. Hartelijk
dank!

'.> ' ADM. MEDEDEELINGEN. '

• 

Een spoor van "BER TUS " 
Welke KP-er heeft, ongeveer een maand na de

capitulatie, bij BOB op het Stafkwartier te Apeldoorn,
een boodschap achtergelaten, dat hij van een derde
vernomen had, dat een KP-er uit het Westland, n.l.
BERTUS, zich zwaar ziek in Duitsland zou bevinden?

Den KP-er wordt DRINGEND verzocht zich on
middellijk met ons in verbinding te stellen en de naam
van den oorspronkelijken berichtgever op te geven.
Bericht aan het Afwikkelingsbureau.

Nog steeds is van tal
bekend, of zij in leven
bevinden. 

Onze gevangenen 
van politieke gevangenen niet
zijn en zo ja, waar zij zich

De G.A.C. heeft zich ook met deze quaestie bezig
gehouden. Via officiële instanties zullen zo spoedig
mogelijk informaties daaromtrent worden ingewonnen.

Mist U dus nog een Yan de medewerkers, geef ons
dan zo snel mogelijk hun naam op; vermeld daarbij
ook hun voornamen, hun vroegere adres, persoons
bewijsnummer, wanneer zij gearresteer.d zijn, en indien
U dit bekend is, waar zij zijn heengevoerd. Wij zullen
deze gegevens dan aan de G.A.C. doorgeven.

Het zal u niet helpen te 11kankeren" over het feit,
dat e� nog collaborateurs, provocateurs en andere
l�ndverradehjke elementen vrij rondlopen, wanneer U
met zelf de N a t i o n a I e p I i c h t vervult om van
politiek strafbare feiten, die U bekend zij�, kennis
te geven aan de bevoegde instanties .

• 

,, Voorloper" 
De _._,voorloper" van het Gedenkboek, dat zo spoedig 

moge!tik ter perse komt, zal bestaan uit de volgende ,
hoofdstukken. 
1. Overval op een distributiekantoor;
2. Overval op een gevangenis;
3. Een dropping; 
4. Een plaatselijk L.0.-man;
5. Een koerierster; 
6. Het illegale C.D.K;
7. Een Jodentransport; 
8. De geheime telefoonverbindingen;
9. De F.C.; 

10. De P.B.S.; 
11. Voedseltransporten; 1 
12. Een dag uit het leven van een topfiguur;13. Spoorwegsabotage; 
14. Crossing en Pilotenzorg; 
15. Liquidatie van een S.D.-agent. 

. De bedoeling is in elk dezer hoofdstukken een kort
beeld te geven over het veelzijdige werk van de L.O.
en de K.P.

Ali Frits H Lodewijk spr•kH 

Het geschiedenisboek kan alleen dan een succes
worden, wanneer alle KP-ers hun aandeel hiertoe
bijdragen. •Werkt allen·mede dft doel te beteiken.



Tante RIEK 
Laten wij deze eerenaam gerust gebruiken als we 

spreken over _Mevrouw Helena Theodora Kuipers, 
geb. Rietberg. 

De vrees voor haar leven, was er al lang bij ons, 
doch toen we den 1 sten Juli de volle zekerheid kregen 
ging er toch een schok van ontroering door ons heen. 
Tante Riek komt ook niet terug werd van plaats tot 
plaats herha.ald, gefluisterd. 

Tante Riek had een plaats in ons hart gekregen 
door haar spontane arbeid in liefde tot ons volk. Da1r 
was in het huis Willinkstraat 8 te Winterswijk iets 
gegroeid, ja naar buiten uitgegroeid, en zooals een 
Moeder in haar gezin het centrale middelpunt is, zoo 
was Tante Riek dat ook in onzen arbeid in ons ver
zetswerk geworden. Er ging bezieling van haar uit, 
activeering tot verzet. Daar werd het L.O. werk 
van heel de Graafschap en de Lijmers georganiseerd 
en geleid. 

En de Groninger of de Fries met de Noord- of Zuid
Hollander, ze kenden allen de huiskamer van de 
familie Kuipers. In de sfeer van het gezin Kuipers 
voelde men zich thuis, men werd er in opgenomen. 

En de vermoeide of teleurgestelde werkers koester
den zich aan de hartelijke zorg en. toewijding van 
Mevr. Kuipers en gingen opnieuw bezield, door haar, 
weg. Haar blijmoedig karakter en haar vaste rustige 
beleid in haar gezin en arbeid in een verzetswerk gaf 
elke vermoeide werker zijn evenwicht terug. 

God had Mevr. Kuipers gesierd met groote gaven 
en zij heeft die aangewend op velerlei terr.ein en niet 
het minst in den verzetsstrijd, niet ziende de uitkomst 
doch in volle geloofsovergave en vertrottwe,1. 

Zeer weinig was aan de familie Kuipers bekend 
omtrent haar gevangenschap, zelfs maanden was haar 
verblijf n,iet bekend, en was er groote onzekerheid. 
Doch dit. weet de familie thans: dat geloofsvertrouwcu 
en die volkomen overgave, dat leven v\n dag tot dag 
uit Gods vaderhand he{ft haar ook in "Ravensbruck" 
kracht gegeven om anderen te steunen en op te heffen. 
Ook daar in dat strafkamp had de Heere een taak 
voor haar weggelegd. Zoo heeft Mevr. Kuipers ge
werkt, tot dat ook haar taak was volbracht en zij 

Vergadering van de Sectie 

Zuivering van de· G.A.C. op 

25Juli 1945 

* 

Bioscoopzuivering. 

De sectie voor de zuivering zal er bij bevoegde in
stanties op aandringen, dat de Directies van de Bios
coopbedrijven zo spoedig mogelijk worden gezuiverd. 
Medegedeeld werd, dat door Militair Gezag reeds een 
zuiveringscommissie benoemd was om het bestuur van 
de Bioscoopbond te zuiveren. Dit was. mogelijk onder 
de clausule tot het bewaren van orde en rust. 

Zuivering rechterlijke macht. 
De Heer Bosch van Rosenthal deelde mede, dat in 

1943 een rapport is samengesteld door de volgende 
personen: 

Rutgers, Bosch van Rosenthal, van Kam, in 't Veld, 
de Boer en Prof. Verzcyl. Dit rapport is naar Londen 
doorgestuurd, en geeft een beschrijving van alle feiten 
en gestes van de Hoge Raad en de rechterlijke macht 
hier te lande tijdens de bezetting. Men is van mening, 
dat bij den Minister van Justitie aangedrongen moet 
worden op een spoedige zuivering van de rechterlijke 
macht. De bovengenoemde commissie had tijdens de 
bezetting de Regering het advies gegeven de rechter
lijke macht in zijn geheel te schorsen en daarna zo 
spoedig mogelijk individueel de zaak te onderzoeken. 
Omdat men niet geheel gerust is, of de Hoge Raad 
al 0f niet terug zal komen, wil de sectie voor de 
zuivering laten informeren hoe de stand van zaken 
momenteel is. Een feit is, dat de huidige Minister van 
Justitie, de Heer Kolfschoten van het bovengenoemde 
rapport niet op de hoogte was. De Heer Bosch van 
Rosenthal heeft ervoor gezorgd, dat dit ter kennis 
kwam van genoemden Minister. 

werd geroepen naar het Vaderhuis. Wanµeer? Tus
schen Kerstmis en Nieuwjaar! Och wat doet een 
datum hier aan toe of af. Niets, maar dan ook totaal 
niets. Dat nieuwe jaar dat voor ons inging met ver
schrikking en hoop, was voor haar een Nieuwjaar van 
volle bevrijding, waarvan de heerlijkheid niet is af te 
meten. Wij zijn dankbaar dat deze zekerheid qet deel 
mocht worden van den Heer Kuipers met zijn kin
deren. 

Die Mevrouw Kuipers kenden, konden ook niet 
anders verwachten; haar blijmoedig leven had een zoo r 
diep fundament, dat was door geen mensch te breken. 
Het was verankerd in haar Heer en Heiland. 

Veel zou er te schrijven zijn over het werk door 
haar verricht, het leeft bij ons allen voort, boven alles 
willen wij haar beeld vasthouden, zooals we dat hier 
schetsten. Haar leven en' werken was een getuigenis. 
Het zij den Heer Kuipers en zijn gezin vergund hieruit 
de volle troost te putten voor den verderen levensweg. 
Boven alle roem in den lande gaat de roem in het 
Evangelie en den geboren Christus. 

Kerstmis..... .  Naar het Vaderhuis...... Nieuwjaar. 
H. J. W. 

De sectie zuivering uitte nogmaals haar bezorgdheid 
over het doorvoeren van de zuivering, te meer, daar 
hoe langer hoe meer de mening veld wint, alleen de 
kopstukken die fout waren, te verwijderen en de zui
vering voor de overige personen dan stop te zetten. 
De sectie is van mening, dat deze opvatting onjuist 
is en dat men dan verantwoordelijke personen, die 
geen deel hebben gehad aan de strijd, ook geen be
langrijke functies meer geven kan. 

Wijziging tribunaal beshit. 
Vast .staat nog niet, of de Regering het tribunaal

besluit zo zal wijzigen, dat leken geen zitting meer 
hebben in het tribunaal en alleen maar adviserend 
zullen optreden. Gevraagd werd, welke functie de 
illegaliteit had, t.a.v. de benoeming van de leden 
van het tribunaal. Naar mening van de vergadering 
moeten voor suggesties, zowel de kantonrechters, als
ook de illegaliteit worden· geraadpleegd. Voorts zullen 
de namen van alle leden van het tribunaal moeten 
worden voorgelegd aan de illegaliteit om te weten te 
komen, of tegen bepaalde personen uit hoofde van hun 
houding tijdens de bezetting bezwaren bestaan. 

4. Medegedeeld werd, • dat het gewenst zou zijn,
een sub-sectie te benoemen, welke tot taak zal hebben 
de aanvragen tot het mogen uitgeven van bladen of 
tijdschriften te beoordelen, speciaal wanneer zij een 
beroep doen op het feit, dat zij ook tijdens de be
zetting illegaal zijn verschenen. 

Voorts werd medegesteeld, dat de pers als -zodanig 
niet meer ressorteert onder Binnenlandse Zaken, maar 
onder de Departement van Onderwijs, kunsten en 
Wetenschappen. De zuivering van de pers echter blijft 
onder Binnenlandse Zaken. De persoon, die zich spe
ciaal zal bemoeien met de persaangelegenheden res
sorteert onder beide ministeries, d.i. de Heer Beken
kamp. De sub-sec.tie is als volgt samengesteld: Meyer 
(Parool), de Frou (Vrije Volk) van Mansve!d (Ons 
Volk), Blommersteyn (de Bezige Bij) Ruygers (J. M.) 
Mr. Donner (Trouw) en Douqué (L.O.) Voorts be-

• 

sloot men bij den Heer Bekenkamp aan te dringen 
op de spoedige instelling van een commissie voor de 
zuivering van de pers. 

5. Nogmaals kwam ter sprake, dat het noodzake
lijk is ervoor te zorgen, dat de commissarissen der 
Koningin zeer streng worden gezuiverd, te meer om
dat zij een zeer belangrijke functie verrichten bij het 
herbenoemen van burgemeesters enz. 

Vooral werd erop aangedrongen, dat bij de samen
stelling van de zuiveringscommissies voor burgemee
sters overleg wordt gepleegd tussen de illegaliteit en 
de overheid, waarbij vooral in acht moet worden ge
nomen, dat de zuiveringscommissies moeten zijn sa
mengesteld uit 2 insiders en 3 out-siders, waarbij de 
voorzitter een out-�ider is. 

G.A.C. vergadering. 
De Heer Smallenbroek deii enige mededelingen 

over de Stichting 1940-'45. Woensdag a.s. 1 Augus
tus zal om 2 uur op het Bureau van de G.A.C. een 
vergadering plaats vinden van alle vertegenwtordigers 
van de Stichting in de provincies plus 3 grote steden, 
d.w.z. dat elke provincie twee afgevaardigden zal
moeten sturen. Voorts deelde hij mede, dat de Heer
van Velzen Zuid-Holland en Utrecht zal bereizen om
de zaken voor de Stichting te controleren, de Heer
Buis, Noord-Holland, en hij zelf de Oostelijke en de
Noordelijke provinciën. Nogmaals drong hij erop aan,
de registratie van alle gevallen door te voeren. Wan
neer wij dit niet zouden doen, zouden wij schromelijk
in gebreke blijven.

De Heer Drion deelde mede, dat de zaak, wat be
treft de tentoonstelling van de B.S. bevredigend was 
opgelost en dat de Prins voorstelde, een tentoonstelling 
te organiseren van de gehele illegaliteit onder auspiciën 
van de G.A.C. en wanneer men dit niet wenste zou 
hij in elk geval een tentoonstelling houden voor de 
B.S. De vergadering treedt in discussie over het feit, 
of al of niet een tentoonstelling gewenst is; nadat bij 
stemming was aangenomen, gedurende deze vergade
ring een beslissing te nemen" ging men tot stemming 
over, of een tentoonstelling onder auspiciën van de 
G.A.C. al of niet gewenst is. Dit voorstel werd aan· 
vaard met 17 stemmen voor en 14 tegen. De com
missie welke de verantwoordelijkheid hiervan op zich 
zal nemen is als volgt samengesteld: ..,. 
sector steunorganisaties: H. van Riessen of de Visser; 

pers: Mien Bouman, Carmiggelt; 
vervalsingen: Harry P.B.C. of Jan Peters P.B.S. 
verbindingen: iemand voor de Zwitsersche weg; 
Binnenlandse verbindingen: van Dam C.I.D ; 
spionnage: Ir. Schut; 
z.g. beroepsverzet: Rübsaam;
voor het Zuiden: Kap. Covers;
voor het Oosten: Ds. Smeenk;
voor het Noorden: Havinga;
voor het gewapend verzet: de B.S.;
de vrouwen in 't verzet: Mevr. v. d. Molen;'
aan deze commissie is toegevoegd: Prof.

Sectie Berechting. Posthumas. 

In deze sectie is in principe aanvaard om aan de 
Regering voor te stellen, dat een extra forum zal wor
den ingesteld voor de gehele illegaliteit. Men zal dit 
mondeling met den betreHenden Minister>opnemen en 
dan daarna een concreet uitgewerkt plan indienen. 

Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat de 
oorlogsmisdadigers in het land zullen moeten blijven 
en worden berecht, waar zij hun misdrijven hebben 
bedreven. Ook de landwachters horen naar mening 
van de illegaliteit niet thuis onder een tribunaal, maar 
bij een bijzonder gerechtshof. 

men �ijl.t o.nt:

De collecte voor N.V.H. te Stedum bracht op de 
somma van f 58.798.35, d.i. per hoofd f 24.50. 

Het advies is, huis aan huis de beteekenis van 
N.V.H. en Stichting toe te lichten. Dan pas zullen de
resultaten groot zijn.

De L.O. afdeeling in Den Haag telt onder haar 
leden het aantal van 72 menschen, medewerkers dus, 
die niet zullen terugkeeren uit gevangenis of concen
tratiekamp. Vermoedelijk zal de verlieslijst in Den 
Haag wel het grootst zijn. 

Wat is het Nummer van de Stichting? Gironummer 
is 194045. 

Het adres is Heerengracht 436, Amsterdam . 

.. 
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27 September 1944

Een dag, die door de prov. Utrecht van de 
LO en KP nooit zal worden vergeten. Een dag, 
dat vier jonge kerels vol enthousiasme uitreden, 
om nooit weer terug te keren. 

ANDRé (H. E. Doosjes). 
Als illegale werker begonnen bij Trouw, 

werkte hij ·reeds spoedig voor de L.O. Speciaal 
de afdeling vervalsingen in district V. Utrecht 
had zijn aandacht. Een achthonderdtal jonge
lui werden door hem op illegale manier bij de 
Noord Oost Polder ingeschreven. Toen de Z
kaarten affaire begon, . organiseerde ·hij in 
Utrecht dé anti Z-kaart-actie. Na de dood van 
Bob werd hij districtsleider van Utrecht. Helaas 
slechts enkele weken. Op de 27e September is 
hij neergeschoten. 

HENK (Hennie Krupschilde). 
Ook hij nam met grote activiteit deel aan de 

vervalsingsafdeling in de prov. Utrecht. Tevens 
werkte hij voor de inlichtingendienst met de 
bekende Oom Henk van de P.T.T. Daarnaast 
was hij een gewaardeerde medewerker van de 
,,Nieuwsbode" en "Van God en de Koning". 
Na een sadistisch verhoor viel hij op de 27e 
September. 

PIET (Piet Stelland), oorspronkelijk werker 
in Eindhoven, kwam bij de KP in Utrecht, waar 
hij door zijn doorzettingsvermogen en persoon
lijke moed zeer gewaardeerd werd. Ook hij viel 
door de kogels van de vijand op de 27e Sep
tember. 

TEUS (Teus Oudhog). 
Een typisch illegale figuur van het platteland, 

die in zijn woonplaats (Westbroek) vrijwel alle 
illegale werkzaamlJeden volvoerde, die er te 
vinden waren. Jodenhulp, persverspreiding, 
bonkaartverdeling, alles regelde hij in zijn 
rayon. Helaas, ook hij werd de 27e September 
door de Landwacht vermoord. 

27 September, een dag vol herinneringen bij 
allen, die met hen hebben gewerkt. 

We weten echter, waarvoor ze vieleR. Dat 
troost ons. God trooste ook hun nabestaanden. 

2 Juni 1945 - 16 Juli 1945 

Tocht door Zuid-Duitsland ter opsporing 
en repatriëring van zieke Nederlanders 

Mr. C. van Rij, ex-politiek gevangene had bij zijn 
vertrek naar Nederland aan zijn zieke mede-gevan
genen beloofd zo spoedig mogelijk terug te keren 
teneinde hen te halen. Bij hem · sloten zich aan twee 
andere ex-politieke gevangenen en Dr. Tetzner. Deze 
groep wendde zich tot den kolonel Durbanton tot het 
verkrijgen van toestemming naar Duitsland te mogen 
gaan. De kolonel Durbanton zegde alle µiedewerking 
toe en introduceerde deze groep via M.G. bij het R.K. 
o.l.v. den Heer Wiegman. De Heer Wiegman stelde
3 ambulances ter beschikking; Dr. Zeldenrust ver
zorgde de medische inrichting. Dr. Tetzner voegde
aan de colonne nog 3 hem bekende verpleegsters toe.
Aldus uitgerust (een personenauto en bestelwagen
completeerden de colonne) en voorzien van een schrij
ven van de Shaef aan een ieder, die het zou lezen,
met verzoek ons aan benzine, olie en voedsel te helpen,
vertrok de colonne naar Zuid-Duitsland met de op
dracht in de provincies Baden en Wurtemberg alle
Nederlandse zieken op te sporen en eventueel te
repatriëren.

In Karlsrube werd door den médécin-chef van het 
aldaar aanwezige Franse ziekenhuis medegedeeld, _dat 
in Rotweil complete lijsten zouden liggen v:in alle in 
de Franse zone aanwezige Nederlanders. In Karls
ruhe waren enige Nederlanders, evenals te Heppen-' 
heim. Deze zieken werd beloofd hen op de terugreis 
mede te nemen. 

In Rotweil waren inderdaad lijsten aanwezig, doch 
hieruit was niet op te maken het aantal en de plaats 
van de Nederlanders. 

In lindaan zouden betere lijsten zijn. Dit bleek niet 
het geval te zijn. Er bleef toen één mogelijkheid over: 
zelf alle ziekenhuizen te bezoeken, teneinde zekerheid 
te krijgen. Hiertoe werd de colonne gesplitst. Dr. 
Tetzner, vergezeld door den luitenant Bosch zou met 
de personenwagen Baden en Wurtemberg afgrazen. 
De colonne zou zich o.l.v. Mr. van Rij via Land-

berg-Ausburg naar München begeven en daar het
zelfde werk verrichten in het gebied van de 7 th Army. 

Dr. Tetzner en Luitenant Bosch vonden in verschil
lende ziekenhuizen pl.m. 40 Nederlanders; meest lij
dende aan t.b.c. sommigen heel ernstig ziek, anderen 
genezend. 
· Bijna overal was de begroeting: ,,Eindelijk eens
Nederlanders, die zich om ons bekommeren. Deze
woorden w�rden geuit, zowel door de zieken, als door
het Franse medische personeel."

Deze begroeting wekte wel enige verwondering op, 
want er zijn toch in verschillende steden in Duitsland 
de z.g. LO.'s (Liaison-officers). Is het niet hun taak 
zich om het lot van de zieke landgenoten te bekom· 
meren? Nederlanders, die jaren lang in de diepste 
ellende in Zuchthäuser of concentratiekampen hebben 
geleefd - thans na de bevrijding hunkeren naar hun 
Vaderland, naar enig nieuws omtrent hunne geliefden? 

In drie dagen bezochten Dr. Tetzner en Bosch die 
ziekenhuizen in Baden en Würtemberg, niettegen
staande ze daar volkomen vreemd waren. 

Contact werd gezocht met de Franse autoriteiten 
en zeer gemakkelijk verkregen. De hoogste medische 
instanties boden hun diensten aan ter repatriëring van 
deze zieke landgenoten. Lof niets dan lof over de 
wijze waarop de Nederlanders door de Franse vrien
den werden verzorgd, uit eigen beweging in goede 
ziekenhuizen verpleegd, verzorgd en behandeld door 
Franse doctoren en Franse verpleegsters. En welk 
een verzorging. Dr. Tetzner als medicus was meer dan 
tevreden. ,

Nederland mag Frankrijk diep dankbaar zijn voor 
hetgeen daar in Duitsland voor de zieke Nederlanders 
werd gedaan; met name in Reichenau, Ile de Mainau, 
Mainau, Boden-Weiler; Birttaheim, Fribourg en overal 
elders waar de gelegenheid zich bood. 

De Amerikanen in Augsburg stelden twee ambulance 
vliegtuigen beschikbaar, teneinde de zieken naar Ne
derland te kunnen brengen. 

De Franse medische dienst te Rotweil �·erzorgde het 
transport per ambulance naar het vliegveld Mengen 
en Zondag 8 Juli 1945 te 16.00 u. en 1615 u. ver
trokken twee Amerikaanse Dacota's met 38 Neder
landers naar Eindhoven, naar hun Vaderland, het 

resultaat van twee weken werken, werken bestaande 
uit het opsporen van zieken en confereren met de 
bezettingsautoriteiten. 

Bij deze 38 zieken waren 9 zieken, die door de 
colonne van Mr. van Ry in de omgeving van Mün
chen waren gevonden. Ook i,n München was een 
Nederlandse verbindingsofficier. Deze verbindings
officier moet het wel ontzettend dAik hebben gehad 
met andere dan repatriatie-werkzaamheden, want hoe 
is het anders te verklaren, dat door Zuster Kroes en 
den Heer Eckenhausen in het Duitse hospitaal in 
Seeshaupt (bij München) den Nederlander Benedict 
Baas werd aangetroffen in een verregaande staat van 
verwaarlozing en vervuiling en zeer ziek? De Ameri
kanen deelden mede, dat in dit hospitaal een Neder
lander moest zijn, waarop Zuster Kroes dezen man 
per ambulance uit zijn ellendige omgeving heeft ver
lost. 

Had deze Nederlandse L.O. niet allang hetzelfde 
kunnen doen? 

Wanneer Mr. van Rij en Dr. Tetzner deze tocht 
niet hadden doorgezet, dan zou de Het:r Baas .nog 
in die "stal" liggen, te midden van moffen! 

Het was een diepe teleurstelling dit te moeten 
ervaren. 

Gelukkig zullen er veel Nederlandse vertegenwoor
·, digers zijn, die elke beschikbare minuut wijden aan

hun zieke landgenoten. Normaal plichtsbesef, niet
waar?

Met de vliegtuigen waren mede vertrokken Dr.
Tetzner, Mr. van Rij, en verpleegsters. De colonne
met het resterend personeel o.l.v. den luitenant Bosch
hebben zich via Ulm-Stuttgart huiswaarts begeven.

Op de Hohen Asperg werd in het gevangenissana
torium den Nederlander Joop Caboort gevonden. Nog
in een cel met tralies! T.b.c. en hunkerend naar zijn
vaderland. Een Franse ex-krijgsgevangene heeft hem
verzorgd!

Joop was ongeveer 4 jaar geleden ter dood ver�
oordeeld, welke straf veranderd was in levenslange
tuchthuisstraf. Joop is nu in Nederland terug. In 
Heppenheim bleken de vier zieken juist een dag voor 
onze terugkomst door de Nederlandse L.O. uit Mann
heim te zijn vervoerd per "train sanitaire"! Waar
heen? Waarom? De afspraak was, dat deze 4 zieken
door de colonne zouden worden meegenomen, zij
zouden zodoende in twee dagen thuis zijn geweest. 
Men noemt dit: ,,in de wielen rijden"! Of vond de
L.O. (Liaison officers) het raadzaam actief te wor-
den? •

In het Städtische Krankenhaus te Mannheim bleken
nog zieke Nederlanders te liggen. Twee waren vervoer
baar en zijn medegenomen door de colonne. De Neder
landse Liaison Officers hadden hierover niets gezegd
en wáren waarschijnlijk daar nooit geweest.

De dokter, Mr. van Rij en de twee verpleegsters
hadden zich ondertussen weer bij de colonne gevoegd.
Met 9 patiënten in het convooi tenslotte in Den Haag
teruggekeerd, zodat in het geheel 47 Nederlanders
weer in hun vaderland zijn. Bovengenoemde colonne
heeft ondervonden, dat de geallieerde vrienden in
Duitsland elke medewerking verlenen, wanneer e-r
maar aanvaardbare voorstellen komen, en deze op de
juiste manier naar voren worden gebracht. De ver
tegenwoordigers van het Nederlandse volk bij de Ge
aÎlieerde vrienden moeten derhalve met grote zorg
worden gekozen.

Naast energie en perfecte talenkennis moet de no
dige "flair" en tact zeker aanwezig zijn. Dit is in 
het belang van de nog aanwezige Nederlanders en
in groter verbond gezien in het belang van het
vaderland.

). BOSCH. 

NASCHRIFT REDACTIE. 

Bovenstaand rapport werd ons vrijwillig ter plaat
sing afgestaan door den luitenant vliegenier Bosch, die 
zelf vier jaren in Duitsche concentratiekampen heeft 
doorgebracht. 

Wij meenen de initiatiefnemers voor deze tocht onze 
hulde te moeten brengen. \�1ij vragen ons af of er bij 
de officieele instanties wel voldoende begrip is voor de 
groóte offers die de politieke gevangenen hebben ge
bracht. OHers, die zij brachten voor liet vaderland. 
Deze menschen hebben n:cht op hulp, recht om zoo 
snel mogelijk naar hun l.ind te worden gehaald. 
Daarvoor mogen geen kostin gespa;rd, geen middelen 
ongebruikt gelaten. 



238 Hendrik Eding, oud 43 jaar. In Sept. in Vught, 
daarna op transport naar Oraniënburg of Sach
senhausen. Na Vught niets meer gehoord. 

239 G. J. A. F. van Eysden, geb. 21-9-1890. Pol. ge
vangene te Dachau. Gevangennummer 68889. 
Volgens berichten moet hij op 6 Febr. '45 zijn 
overleden. 

240 Mr. S. W. A. Baron van Voorst van Lynden, 
Burgemeester van Gramsbergen, Overijssel, be
gin Januari '45 vervoerd naar Neuengamme, al
daar ca. half April afgevoerd naar onbekende 
bestemming. 

241 C. J. M. Adams, uit Goirle. Block 8 No. 2390, 
Polizeiliches Durchgangslager, Amersfoort, ge
arr. 9 Juli 1944, 11 Juli naar Amersfoort over
gebracht. Sinds begin Aug. '44 geen bericht ont
vangen. 

242 Gerrit Hoevers, geb. 2 Juni 1922 te Warnsveld 
bij Zutphen, gearr. door S.O. 18 Aug. '44 in 
trein bij Arnhem, overgebracht naar strafgevan
genis te Arnhem, 29 Aqg. vandaar vervoerd naar 
Amersfoort en 9 Sept. afgevoerd naar Duitsland, 
vermoedelijk richting Hamburg of Neuengamme. 

243 Piet van Lingen, (A'dam Noord), gearr. 19 Dec. 
1944 vervoerd naar Weteringschans, vervolgens 
naar Amersfoort, daarna naar Neuengamme. 
Laatste bericht 3 Mei: gezond in Neuengamme. 

244 Frits Jan Venema, geb. 25-1-24 te Zuidland, wo
nende landgoed Heinrichdorf, Post Reinfeld, 
Kreis Runburg, 0. Pommeren. Vermoedelijk ge
vangen genomen en in kamp opgesloten. Niets 
van hem vernomen. 

244 Margaretha Fransina Venema, geb. 17-6-16 te 
Oude Pekela, landgoed Rittergurt, Britsig, 0. 
Pommeren. Nog niets van haar vernomen. Ver
moedelijk gevangen genomen. 

245 Marinus Gijsbertus Boot, geb. 28-5-1919, ge
trouwd 14-12-43, gearr. 1 April 1944 gepakt 
voor het verrichten van illegaal werk. Via S.O. 
Groningen bericht ontvangen, dat Boot op 23-12 
1944 is overleden. 

246 Tom Coenraad Jager, geb. 31 Jan. 1926 te Den 
Helder, gevangen genomen op 28 Juni 1944 te 
Den Haag, vervoerd naar Vught, daarna naar 
Oranienburg, vandaar, half genezen van dyssen
trie, vervoerd met onbekende bestemming. 

247 Petrus Pronk, il!. werker, Woningbouw A 163, 
Wervershoof, geb. 8 Nov. 1920 te Hoogkarspel, 
P.B. Nr. 1709, door S.O. gearresteerd 25-1-45, 
28 Jan. weggevoerd naar Alkmaar, half Febr. 
naar Amsterdam Weteringschans, 6 Maart naar 
Amersfoort, 16 Maart naar Neuengamme, 27 
Maart met 50 pol. gevangenen vervoerd met on
bekende bestemming. Sindsdien niets meer van 
hem vernomen. 

248 Derk, Jan Paradijs, geb. 13-3-80, wonende 
Ruurlo (Gld.), gearr. wegens het vinden van 
wapens etc. 10 Febr. 45 weggevoerd uit De 
Kruisberg" te Doetinchem, waarschijnlijk ;;aar 
Neuengamme en daarna naar Denemarken. 

248 Oscar Bernardus Meddens, geb. 26-6-26 te Doe
tinchem, ongeveer 1 Yz jaar geleden als onder
duiker gearr. en naar Amersfoort overgebracht, 

pl.m. 6 weken later op transport naar Gemeinschafts
lager N.A.G. Bussing in plaatsje bij Brunswijk. 
Werkte daar in auto-industrie. Voor het laatst 
bericht gehad d.d. 23-12-44. 

249 Jasper van der Bijl, geb. 9-4-24, gearr. Novem
ber '44 te Kootwijkersbroek, gem. Barneveld in 
Febr. '45 uit Amersfoort vervoerd naar Ne�en
gamme, ongeveer in Maart vervoerd met onbe
kende bestemming. 

249 Antonie van Vliet, geb. 23-11-24 tegelijk en op 
dezelfd�. plaat� gevangen genor:ien als Jasper 
v. d:. 8111, schiinen steeds bij elkander gebleven 
te z1Jn. 

250 Kornelis' van den Hamer, geb. 13-7-18 gearr. 
18-10-42 in zijn huis Roentgenstraat 66 1 Rotter
dam. �c}teveningen, �ught (Nr. 113f, blok 15A) 
tot Juli 43. Daarna mets meer. Vermoedelijk nog 
in Siegburg gezien. 

251 L_eendert Ede)man, �ught, Neuengamme, Ora
menburg, Hemkelfabrieken Behndorf Ludwigs
lust). Vol_gens berichten ov�rleden op' 4 Mei '45 
te Ludw1gslust. Welke teruggekeerde politieke 
gevangene heeft hem ontmoet en kan nad. inl. 
geven? 

252 Johan Hendrik Ike, Mr. de Ranitzstr t Oa Gro
ningen, geb. 21-7-16 gearr. op dit

. 
adres op 

23-2-44, tot 4 April in het Huis van Bewaring
geweest, naar Amersfoort vervoerd, op 5 Mei ·
naar Munster (Dtsl.). Vandaar naar Oraniën
burg, ongeveer half Sept. Eind Maart 1945 naar 
�authausen (Oostenrijk). Daar ziek geworden 
m het werkkamp Gusen, in ziekenbarak in Mau
thausen gekomen, waar hij volgens mededeling 
op _5 Mei ni�t meer was. Volgens andere mede
deling had htJ op 28 April dyphterie. 

253 Jan Kielstra, geb. 16 Sept. 1900, wonende te 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

Willemsoord (Ov.), gem. Steenwijkerwold. Ge
arr. 15 Nov. 1943, getransporteerd naar Wei
mar-Buchenwalde via Arnhem en Scheveningen. 
Block 17 nr. 13715. Laatste bericht ontvangen 
van 12 Aug. 1944. 
J. S. Veenenbos, geb. 5-9-1895, gearr. 8 Aug. '44. 
Via Scheveningen Vught en Amersfoort in pe
riode Sept.-October naar Neuengamme ge
voerd. Waarschijnlijk aldaar overleden aan long
ontsteking, 12-11-44. 
Thomas (Tom) Schiphorst, geb. 1-1-23 te Heer
len, adres: Paddepoelscheweg 15 te Nijmegen, 
gearr. Juli 1944, verbleef Koepel te Arnhem, 
kamp Vught, 6 Sept. 1944 naar Oraniënburg, 
daar eind Jan. '45 nog gesignaleerd. 
Franzen, Louis Johan Marie, geb. 1-8-43 te .Dordrecht. Op 24 Sept. '43 gevangen genomen 
te Nijmegen. Op 5 April '45 te voet vertrokken 
uit de gevangenis te Hameien. Sindsdien niets 
meer vernomen. Signalement: Lengte ca. 1.85 m. 
Breed geschouderd. Dik donkerbl. haar. Blauwe 
ogen, gew'one neus, · gaaf gebit, litteken in de 
hals, spitse kin, waarschijnlijk heel dun snorre-
tje. Pol. gevangene. 
Frohn, Frits, geb. 14-7-22 te Amsterdam. Adres: 
Slingelandlaan 1 te Dordrecht. Arubastr. 3 lll, 
Amsterdam-W. Na art. naar Weteringschans ge
bracht, vandaar begin Aug. '43 naar Vught. In 
Sept. '44 naar Oraniënburg . .Vermoedelijk weer 
naar ander kamp gebracht. Gevangennb. P. 266. 
Cornelis van den Herik, geb. 25 Maart 1912 te 
Dordrecht. Adres: Kl. Spuistraat 2 Dordrecht. 
Was werkzaam bij de fa. Julius Bucholz. Alt 
Stralau 4i-45, Berlijn O 17 Treptouerpark. Is 
vermoedehik overgebracht naar Staatsgevangenis, 
Alexanderplatz 1 Berlijn Centrum. 
Adres Munchen 68 - Arbeitslager - Block 20a. 
Marinus Maaskant, geb. 14-3-25 Dordrecht. 
Adres: Kolfstraat 32 rood, Dordrecht. 16-2-43 
in Duitsland verplicht tewerkgesteld. Om onbe
kende redenen gevangen gezet in een concentra
tiekamp te Halle Leipzig. 
Mulder, Willem, geb. 13-1-1897, Dordrecht. 
Adres; Koninginnestr. 29 rd. te Dordrecht. Ver
toeft sinds 18-4-43 in Duitsland. Laatste adres 
Zuchthaus Sonneberg (Neum), Sauchzestrasse. 
21 Zelle N-11-4. Zou 4 Juni 1945 vrijgelaten 
worden. 
Nicolaas Cornelis van Oosterhout, geb. 28-2-'18 
Dordrecht. Adres: Spui weg 98 zw. te Dordrecht 
Is in Sept. '43 door de Duitsche Politie gevange� 
g�nol!len en naar Amersfoort gebracht, ontsnapte 
mt dit kamp, doch wederom gevangen op station 
Utrecht (midden Juni 1944). Naar Scheveningen 
en naarna naar Vught vervoerd, verblijf pl.m. 
2 maanden. 17 Aug. '44 vermoedelijk naar 
A�er�foort terug getransporteerd, naar het z.g. 
m1l1ta1re kamp (gevangene is oud-militair). Sinds
dien ontbreekt elk spoor. 

Help ze aan werk!!! 

GEVRAAGD TE ERMELO: 
Horlogemaker voor groot en/of klein werk: 
Opticien; 
Goud en zilversmid; 

goed loon, prettige werkkring. 
Brieven onder Nr. 28 aan ons Bureau. 

GEVRAAGD: 
Kappersbediende. Intern. te Maasdijk. 
Brieven onder Nr. 29 aan ons Bureau. 

Jongen van 23 jaar. G.G. diploma H.B.S. B. 2 jaar 
politieschool. 
Cursus P. J. Laus, Hoofdinspecteur in Den Haag, 

Appelstraat 49. 
Zoekt plaatsing als Adj. Insp. van Politie. 
Brieven onder Nr. 30 aan ons Bureau. 

Uit een collectezak f 50.- 11voor Frits de Zwerver 
en zijn keurkorps". 

Collecte Hoorn (voetbalwedstrijden) f 3.050.- voor 
Stichting. 

Buurtver. 11Het Zuiden", Boskoop f 236.37 voor 
Stiéhting. 

Mr. Fabries, Utrecht f 50.- voor Stichting. 
L.O. Hazenkarspel f 1.464.32 voor Stichting.
Prov. Overijssel f 2.600.- voor C.B.
Zaandam f 5.000.- voor C.B.

Heden bereikte ons het bericht dat op 6 Sept. 1944 
in het concentratiekamp Mauthaussen Old. is gefusil
leerd onze beste vriend, 

JAN DE HAAS, 
in de leeftijd van 26 jaar. 

In het werk .der spionnagedienst heeft hij zijn jonge 
leven, in den strijd tegen den overweldiger, voor ons 
Vaderland gegeven. 

Dat hij ruste in vrede. 
Waddinxveen. 

C. J. G. STOOP,
Wachtmr. Kon. Marech;,ussee 

en echtgenoote. 

Wij moeten nu met zekerheid aannemen, dat op 
5 Sept. 1944 te Vught is gefusilleerd onze lieve zoon 
en broer 

PIETEF. JAN HENDRIK KROL 
(11Dirk Loeve" - ,.Wouter") 

in den leeftijd van 20 jaar. 
Naar wij uit zijn laatste brief mochten vernemen, 

was hij ervan verzekerd opgenomen te worden 11in dat 
Heerlijke Oord, waar geen vijandschap meer is". 

Hij heeft zijn leven geofferd voor het welzijn en 
de vrijheid van vele landgenooten. 
's-Gravenhage, Juli 1945. 
Ananasstraat 107. 

S. G. KROL, 
A. KROL-GROEN,
GERRIT,
ANTON,
CAREL,
NICO.

Na vele maanden van vreezen en hopen werd het 
ons tot droeve, zekerheid, dat onze lieve, onvergetelijke 
man en vader 

ROELOF GJALT RADERSMA 

op 19 September 1944 is gevallen in den rechtvaar
digen strijd \>oor het ·vaderland, 42 jaren oud. 

11Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den 
loop geëindigd, ik heb het geloof gehouden; voorts 
is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. 
Groningen, 28 Juli 1945. 
Diephuisstraat 37 a. 

Ondertrouwd: 

J. RADERSMA-EBELS,
GJALT,
MEINI,
ENNO,
ANNEKE.

Ir. HENK VAN RIESSEN 
en 

HERMIEN VAN DONGEN-TORMAN. 
Huwelijksinzegening Donderdag 16 Augustus te 

14 uur in de Groote Kerk te Hilversum, door Os A. A. 
van Ruler. 

Gelegenheid tot gelukwenschen na afloop van den 
Dienst: Melkpad 45, Hilversum. 

Toekomstig adres: Centschestraat 86a, Scheveningen. 

Verloofd: 
ANNY DE GRAAF 

en 
J. H. HOUTSMA. 

(Koerierster-Rayonleider L.O.). 
Thuis: Zbndag 29 Juli, 
van 3-5 uur: Plantsoen 19, Doetinchem. 

•
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Precies op tijd. 9.35 uur loopt de afgeladen electrische trein het C.S. 

binne11. De menschen verdringen zich op het Ie perron om zoo spoedig 
mogelijk de uitgang te bereiken. Tusschen dit gewoel loopt Dick, in z'n 
hand de bekende bruine tasch met 3 vakken. In 't eerste vak een paar 
pakjes brood, in het tweede wat lectuur, zooals de "Deutsche Zeitung", 
Signa! enz., met daar tusschenin gevouwen de nieuwe P.B.'s, in 't derde 
vak keurig verpakt 300 bonkaarten. 

Vlak bij de uitgang wordt hij aangehouden door een wachtmeester. 
"Mag ik Uw persoonsbewijs eens zien, meneer?" ,,Wat heeft U in die 

tasch." Hij bestudeert het P.B. en kijkt even in de tasch. 
"Zet U die tasch hier maar neer en wacht U even." De agent steekt 

het P.B. in z'n zak en blijft rustig staan. Wat nu? Wegloopen en de tasch 
laten staan? Nee, dat gaat niet, zonder P.B., en dan merken ze het zeker, 
beter rustig afwachten. 

Dick vraagt: ,,Moet U nog andere legitimatiebewijzen zien?" 
,,Dat is niet noodig, hieraan heb ik voldoende." 
Als bijna aile menschen van 't perron zijn zegt de agent: ,.Wilt U mij 

maar volgen?" Hij loopt de politiepost binnen van het C.S., waar achter 
een groot bureau een bars-uitziende opper zetelt. 

,,Zoo meneer, U komt van ...... ?11 "Dan bent U zeker zwarthandelaar, 
daar wonen er veel?" ,,Haalt U maar even U zakken leeg." 

Alles wordt er uit gehaald, doch er is niets geen bijzonders bij de uit
stalling van gebruiksvoorwerpen. Een pakje Consi en een zakje tabak, 
een pijp, een zakdoek, een legitimatie, een stallingsabonnement v. d. fiets 
enz. De portefeuille wordt onderhanden genomen, alles moet er uit, foto's, 
brieven, geld, postzegels enz. Ook het bonnenmapje moet leeg en dan 
wordt de buit bekeken; 10 rantsoenen kaas, 7 rantsoenen brood, 4 rant
soenen vleesch, 2 rantsoenen boter, 7 rantsoenen kaarsen en 7 inleverings
bonnen voor de nieuwe tabakskaart. 

,,Aha! Ziet U wel, dat U zwart-handelaar bent! U hebt vast nog meer, 
zeg 't nu maar eerlijk. Hoe komt U aan al die bonnen?" 

"Och, ik reis veel en eet dan· onderweg en ruil de bonnen van m'n 
kaart voor rantsoenen." ,,Nee meneer, U bent zwart-handelaar, ontkent 
U maar niet." Ook de opper gaat zich er mee bemoeien. ,,Ja, hij zal nog 
wel kaarten bij zich hebben ook, op z'n lijf of in z'n schoenen, trek je 
schoenen eens uit." Dick doet 't direct, doch het levert niets op. ,,Hoe 
komt U aan 7 kaarsenbonnen?" 

,,Van thuis voor de boerderij." 
,,Heeft U een boerderij thuis?" 
,,Ja, maar wij wonen er zelf niet in, deze bonnen zijn voor verlichting." 
,,Ja," zei de opper, ,,dat kan voor stalverlichting." 
0Juist, daarvoor." 
Maar hoe komt U aan de tabaksbon R 07!" 

Van de collega's en vrienden." 
11Heeft U dan ook 7 rookerskaarten?11 

1
,'Ja, ook van hen, omdat ik veel reis en daardoor meer gelegenheid 

heb om wat te koopen, heb ik hun kaart, nu is deze week b.v. geen tabak 
in 't Zuiden en nu koop ik hier in Amsterdam tabak voor ze." 

,,Daar hebt U toch deze 7 bonnen niet voor noodig." 
"Nee, maar die heb ik juist vanmorgen van de kaart ·gescheurd om ze 

die, als ik vanmiddag op de zaak kom, terug te geven, anders kunnen ze 
geen nieuwe kaart halen." 

,,Ja maar U hebt toch te veel bonnen bij U?" 
,,Hoeveel mag ik dan bij me hebben?" 
"Dat weten we niet precies, maar dit is te veel en te weinig om U te 

bekeuren." 
,,Houdt U ze dan, anders heb ik er slraks weer last mee." 
,,Dat mogen wij niet." 
,,Dan zal ik ze wel weggeven." 
Nu komt de tasch aan de beurt, alles wordt er uit geschud, doch de 

P.B.'s blijven gelukkig tusschen de kranten hangen.
,,Wat zit er in dit pak?"
Papiermonsters voor de zaak."
,,Voor wie is dat bestemd?"
,,Voor de papierfabriek Van Gelder & Zonen."
Het pakje wordt betast. ,,Ja, je kunt wel voelen, dat er geen Belgische

Shag in zit." De agent legt het weer neer. De oppasser komt er bij staan 
en zegt: 

"Als U een goed Vaderlander bent, zegt U mij, wie wel in uw dorp 
de zwarthandelaren zijn." 

,.Wat verstaat U onder een goed Vaderlander? 
,,Dat zijn wij, U kunt tegen ons alles zeggen." 
,,Nu, als U goed vaderlander bent, wat zoudt U dan gezegd hebben, 

als U bij mij 10 of 20 bonkaarten had gevonden van één of andere organi
satie, zooiets kan toch voorkomen? 11 

"Och, die menschen zijn direct te herkennen en bovendien loopen ze 
erzelf niet mee, daar hebben ze hun menschen voor." 

,,Ja, dat lijkt mij ook." 
,,En dan dit, dat is , uit te zoeken en dan valt er over te praten." 
,,Geeft U ons nu maar een sigaret en pak de boel maar weer in." 
De volgende maal laat U mij zeker wel doorloopen, is het niet?" 
,,Natuurlijk, nu we gezien hebben, dat U geen ongerechtigheden ver-

voert." 
,,Goede morgen heei-en." DICK (F. C.) 

N.V.H.

* 

.N.,o.ta UOOJt. da,, 
p,tincipieeh 
OIUW(,daifwt, 

Door de onderduikbureaux - meestal opgenomen in 
de plaatselijke NVH-bureaux - is aan de onderduikers 
en gerepatrieerden gelegenheid gegeven zich te melden; 
deze beide categoriën zijn dan getoetst en in het bij
zomfer is nagegaan, of de onderduikers om al dan niet 
principiëele onderduikerskaart uitgereikt. 
repatrieerden al dan niet vrijwillig naar Duitsland zijn 
g;ian arbeiden. Op grond van deze onderzoekingen zijn 
aan vrijwel alle principieele onderduikers (waaronder 
in dit geval ook te verstaan de gerepatrieerden, die huns 
ondanks naar Duitsland zijn overgebracht) een zgn. 
principiële onderduikerskaart uitgereikt. 

Aangezien deze principiëele onderduikers in een der 
meest bange perioden van onze geschiedenis getoond 
hebben, karakter te bezitten, is het vanzelfsprekend, 
dat de plaatselijke NVH-bureaux aan deze categorie 
onmiddellijk na de illegale werkers een bepaalde voor
rangspositie verlenen, te meer, waar deze groep door 
zijn juiste houding in vergelijking met hen, die de 
gemakkelijkste weg gekozen hebben, over het algemeen 
en in bijna ieder opzicht, een groote achterstand hebben 
verkregen. 

Wat deze voorrang precies inhoudt, zal van geval 
tot geval moeten worden uitgemaakt, maar wij wijzen 
er U met nadruk op, dat de Raad van Beheer van het 
Landelijk Bureau van NVH in dezen in beginsel die 
voorrangspositie gehandhaafd wenst te zien. Öm U 
enigszins een inzicht te geven van onze gedachtengang, 
volgen hier enige algemene richtlijnen, die door de 
plaatselijke NVH-bureaux in acht dienen te worden 
genomen: 

1. bij de verstrekking van meubelen, schoeisel, kle
ding, gelden voor levensonderhoud en indien noodig 
van. voedsel, zullen de onderduikers met de bovenbe
doelde principiëele onderduikerskaart bij gebleken be
hoefte boven aan de lijst van de te helpen personen 
moeten worden geplaatst. 

2. Het is noodzakelijk, dat de NVH-bureaux in over
leg met de arbeidsbureaux en de onderduikbureaux, 
controleren of de principiëelen onderduiker overeenkom
stig de wettelijke voorschriften weer door den ouden 
werkgever is teruggenomen en of deze onderduiker door 
zijn patroon niet alleen financieel, maar ook anders
zins in zijn oude functie is hersteld. In het bijzonder 
dient te '":orden nagegaan of aan dezen principiëlen 
onderduiker dezelfde voorrechten (salarisverhogingen 
etc. zijn toegekend als die werknemers, die in de be
zettingstijd in de betr. onderneming hebben doorge
werkt. 

3. Het ligt in de bedoeling, alom in den bnde her
scholingscursussen te geven; verwacht mag worden, dat 
de toeloop groot zal zijn; ook in dit geval zullen de 
principieele onderduikers allereerst in - de gelegenheid 
dienen te worden gesteld om deze cursussen te volgen. 

4. Indien de princ. onderduiker onmogelijk weer bij
zijn vroegere onderneming kan worden tewerkgesteld 
(tal van fabrieken enz. zijn b.v. door het oorlogsgeweld 
verwoest) of indien van dezen onderd. in redelijkheid 
niet mag worden gevraagd, dat hij tot zijn vroegeren 
patroon terugkeert; zo is het noodzakelijk, dat de 
plaatselijke NVH·bureau o.m. via de arbeidsbureaux 
bevorderen, dat aan dezen princ. · onderduiker een 
andere, zoveel mogelijk met zijn karaktereigenschappen 
en capaciteiten overeenkomende positie wordt verschaft. 



5. Indien het bedrijf van een principieelen onder
duiker tengevolge van het onderduiken is achteruitge
gaan, zo bevordere men door het bij voorrang verstrek
ken van werktuigen en materialen, dat dit bedrijf zo 
snel mogelijk wordt hersteld. 

Wij zijn ons bewust, dat wij met het bovenstàande 
slechts enige summiere richtlijnen heqben gegeven. De 
wijze van uitvoeren ligt bij U; bedenkt daarom steeds, 
dat U den principieelen onderduiker in en door Uw 
hulp dient te tonen, hoezeer wij zijn karaktervolle 
houding in de bezettingstijd waarderen. 

Opmerking: Deze nota werd door het N.V.H.-bestuur 
aan alle plaatselijke N.V.H.-besturen gericht. 

G.A.C. 
Verslag Sectie Zuivering 

t. Als punt 1 van de agenda kwam nogmaals ter sprake
het voorstel van den Heer Voorhoeve, gedaan in de
vergadering van 11 Juli hetgeen inhield:
a. De GAC zal bij de Regering met sterke nadruk

aandringen op de zo snêl mogelijke tot stand
koming van een KB. dat richtlijnen inhoudt
voor de zuivering van het bedrijfsleven en de
vrije beroepen. Het argument, dat deze materie
zo moeilijk is kan niet gelden als excuus voor
een zo lang uitblijven van enige regeling.

b. er op aan te dringen, dat het Centraal Orgaan
op de zuivering van overheidspersoneel uitslui
tend een administratieve taak krijgt toegewezen
en niet, zoals het blijkbaar in de bedoeling ligt,
een den minister adviserende taak over de incon
crete gevallen te nemen maatregelen. 

c. erop aan te droingen, de Commissie Scholten in 
plaats van een adviserende bevoegdheid, waar

'naast de Minister beslist, een beslissende be
voegdheid te geven in alle zuiveringsgevallen,
met dien verstande, dat hierdoor de overheid niet
ontnomen wordt het feit, dat zij uit hoQfde van
beleidsoverwegingen een bevoegdheid tot beslis
singen houdt, die in zeer bijzondere gevallen
tegengesteld kunnen zijn aan de beslissingen van 
àe Commissie Scholten. 

Hier werd nog aan toegevoegd, een voorstel om het 
Centrale Orgaan, de z.g. Commissie Scholten om te 
vormen tot een administratief rechterlijk college, 
waarbij dus de ei,ndbeslissing evt. zal berusten. Deze 
colleges zal men dus ook provinciaal, regionaal of 
districtsgewi1ze in het leven kunnen roepen. 

2. Med.egedeeld werd, dat de bedoeling van de Rege
ring is, alle levende en niet-gearresteerde l<amerleden
bijeen te roepen. Deze Kamer zal de Regering vol
macht moeten geven een nood-parlement te vormen. 
De zuivering voor de zittende kamerleden zal dan 
geschieden door de partij besturen. De NAC zou
alleen tot taak hebben het ontbrekende aantal leden
aan te vullen tot 150. Deze wijze van zuiveren is
naar de mening van de GAC onvoldoende. De sectie
stelt voor aan de Regering advies te geven de zui
vering van de Kamer-leden te doen plaats hebben
door de NAC, dus niet door de politieke partijen
zelf.

3. Gevraagd werd aan het Bureau feiten en materiaal
beschikbaar te stellen, welke betrekking hebben op
het beleid en de handelwijze van de Heren Hirsch
feld, Freder_i_ks en Louwes tijdens d� b�zettin&, Deze
personen z11n reeds voor een zmvenngscommissie
ger?epen. Het is echter noodzakelijk, dat de illega
lite1t, welke het best kan oordelen over de houding
van deze Heren tijdens de bezetting, bewijsmateriaal
verzamelt en dit ter beschikking stelt van het Bureau
der GAC, zodat dit door het Bureau kan worden
aangewend te bevoegder plaatse.

4. Medegedeeld werd, nog, dat over de zuivering bij
de Spoorwegen wederom verschillende klachten zijn
binnengekomen. Eveneens werd geconstateerd, dat
de Regering te weinig rekening houdt met de illega
liteit bij het instellen van adviescommissies voor de
zuivering. Dit komt vooral naar voren nu men over
gegaan is tot het instellen van phase 2. Onder phase
1 waren de bevoegdheden gelegd in handen van
Militair Gezag. Het M.G. hield rekening met de
wensen der illegaliteit. Bij de overheidsorganen, die
de taak van het M.G. door het instellen van phase2 moeten overnemen, laat dit zeer veel te wensenover. De Heren Hangelbroek en Voorhoeve werden..-erzocht een en ander met den Minister-Presidentop te nemei:i.

Algem. Vergadering van de GAC. 
1. �e voorzitter ?�ed enige mededelingen. Gevraagd 

1s door den M1mster van Financiën inlich,tingen en
gegevens welke de illegaliteit kan verstrekken, over 
per�onen, bedrijven, die tijdens de bezetting de be
lasting hebben ontdoken en eventueel over manipu
l�_ties welke op �iscaal gebied hebben plaats gehad 
tijdens de bezetting en welke aan de illegaliteit be
kend zijn. 
AanRewezen werden de Heren nn Raalte Smillen
broek en TilburK om met dea afi:evaudii:de ·ua 
'-- M.iaieter te run praten.

2. Voorts werd medegedeeld, dat het schijnbaar in de
bedoeling van de Regering lag om aan illegale wer
kers deco ra ties uit te reiken. 
Men was unaniem van oordeel, dat dit tot zeer
ongewenste toestanden aanleiding kon geven. Voor
gesteld werd door den Heer Bosch van Rosenthal 
om een advies te geven aan de Regering, wanneer 
zij van plan is decoraties uit te reiken, een uniforme
regeling te treffen, waarbij b.v. aan ieder.en verzets
man of illegalen werker een metalen krms van ver
diensten zal worden uitgereikt.

3. Voorgelezen werd een brief van de GOIW, waarin
deze te kennen gaf dat de individuele bundeling
in 8 provincies was �oltrokken e':1 dat zij het v�?r
·nemen heeft deze bundeling ook in de 3 Westell)ke
provincies ter hand te nemen. Het Bureau stelt voor 
een commissie in het leven te roepen, welke het
vraagstuk van de individuele. bundeling onder.,_ �e
ogen zal zien. Het voornemen 1s, dat men nu defini
tief tot een unanieme regeling zal komen. Bedoelde
commissie is als volgt samengesteld:
De Heer Smallenbroek;
Meyer (L.O.);
Meyer (Parool);
Van Randwijk;
Brute! de la Rivière;
Storm;
vertegenwoordigers van de 11 provincies.

4. Repatriëring.
Maandag 6 Augustus zullen drie ploegen naar Duits
land en Oostenrijk vertrekken om de achtergebleven
Nederlanders op te sporen.

5. Het verslag over de Sectie Indië kon niet gegeven
worden, omdat de betreffende secretaris niet aan-
wezig was. . 6. Het verslag over de sectie berechting: vertegenwoor
digers van deze sectie hebben verschillende hangende 
vraagstukken besproken, met den Minister va':' Justi
tie, o.a. kwam tersprake het z.g. forum, voor illegale 
werkers. De Minister voelde voor dit idee niet veel, 
met het motief, dat men geen scheiding moet maken 
in het Nederlandse volk. Naar zijn mening waren 
er voldoende waa.rborgen voor objectieve berechting, 
wanneer de rechterlijke macht behoorlijk was ge
zuiverd. 
Voorts werd geïnformeerd, hoe het stond met de 
z.g. oorlogsmisdadigers. De Minis�er was niet vol
doende op de hoogte over deze materie. Het werd 
echter te kennen gegeven, dat het de wens is van de 
illegaliteit dat S.D.-ers en leden van andere "Dienst
stelle", welke naar het buitenland zijn afgevoerd, 
hier zullen terugkeren. 
Tevens kwamen ter sprake de geruchten ,over vrij
lating op grote schaal van NSB-ers e.d. De Minister 
deelde mede, dat hij dit voornemen niet had. Voorts 
kon hij nog mededelen, dat het tribunaalbeslunt 
speciaal wat betreft de z.g. bijzitters niet gewijzigd 
zal worden. 
In de sectie berechting kwam nog ter sprake het
probleem van de z.g. achtergebleven NSB-kinderen. 
Men ,had berichten en gegevens ontvangen dat de 
moraal van deze kinderen op een zeer laag peil 
staat. Men kwam dan ook tot de conclusie, dat 
ingrijpen der overheid dringend noodzakelijk is. 

Verslag 
van de Topvergadering L.O. 
op 1 en 2 Aug. te Amsterdam 

Uitgezonderd de afgevaardigden voor Zeeland en 
Brabant-West waren alle Topleden aanwezig. Boven
dien: Arnold, Kees, Frans en Jan Peters van de P.B.S., 
Prof. van Rooy, Zandbergen, oud, Toplid uit Drente, 
teruggekeerd uit een concentratiekamp, Verburg van 
het N.K., Teunissen en Nelissen van de Stichting en 
enkele Districtsleiders. 

De voorzitter stelde met een kort inleidend woord 
deze Topvergadering in het raam van een bespreking 
over de liquidatie. Hij wees erop dat een van de be
langrijkste taken nog zal zijn het helpen van illegale 
werkers, die in verband met hun illegale werk in moei
lijkheden komen of zelfs met de rechterlijke macht in 
aanraking komen. Het blijkt dat de legale instanties 
over het algemeen niet voldoende inzicht hebben in çle 
omstandigheden waaronder het illegale werk plaats 
vond. 

Daarnaast zal een vorm moeten gevonden worden 
om het Gedenkboek te kunnen voltooien. 

Het Mededeelingenblad behoeft niet op te houden 
te bestaan op het moment waarop de L.O. geliquideerd 
wordt. Het kan ook daarna nog in een behoefte voor
zien, die gezien het groote enthousiasme waarmede het 
Mededeelingenblad ontvangen wordt, zeer reëel be
staat. 
De Commissie Brem 

Deze Commissie, die opdracht kreeg van de G.A.C. 
tot super-visie over de radio uitzendingen betreffende de 
illegaliteit, heeft in afwijking van haar opdracht voor
gesteld, verslagen over het illegale werk in te leveren, 
waaruit zij zelf een radioprogramma zou kunnen samen
stellen. 

De formeele en practische bezwaren hiertegen werçlen 
naar voren gebracht en de Top kwim overeen, deze 
zaak bij de G.A.C. aanhaniir te maken en de Com
__. lr-.a i...-.,.. QP de laeGrto $C �elle11. 

De Top acht een juiste weergave van het in de ille
gale periode door de L.O. verrichte werk alleen moge
lijk door ter zake kundige, met de L.O. verwante 
figuren. Hij zal eventueel de gedenkboek-Commissie 
verzoeken het samenstellen van programma's over het 
werk te verzorgen. Zulks vanzelfsprekend onder super 
visie van genoemde Commissie Brem. 
Mededeelingenblad 

Met het oog op het uittreden uit de I redactie van 
Van Vliet en Meyer en in verband met het samengaan 
in het Mededeelingenblad van L.O. en K.P. wordt 
voorgesteld de redactie in den vervolge te laten be
staan uit Mulder, Van Riessen en Van der Haar. 

Naar een vierde figuur die zich meer rechtstreeks 
vanwege de L.O. met het Mededeelingenblad kan bezig 
houden wordt nog gezocht. 

Dat namen en adressen in verband met het Mede
deelingenblad en in verband

° 

met andere queasties op
gegeven moeten worden via de districtsleiders moet, 
hoe eentonig dat op den duur ook begint te worden, 
toch weer vermeld worden. 
Decoraties 

De Top heeft bezwaren tegen het uitreiken van de
coraties in verband met het belangeloos karakter van 
het illegale werk en met de moeilijkheden rond de 
vraag illegaal werker is en wie niet. Geen onderscheid 
mag gemaakt worden tusschen verschillende rangen 
illegale werkers, door uitreiking van verschillende soor
ten decoraties. 
Gedenkboek 

Het uitgeven van de voorlooper van het Gedenkboek 
ondervindt vertraging door mutaties in de Commissie. 

Provinciale vertegenwoordigers die het schrijven van 
de stof voor het Gedenkboek zullen aanmoedigen en 
verzamelen zijn thans alleen nog in Groningen (A. van 
der Kaaden), in Utrecht (L. Lammer) en in Amsterdam 
(v. Bennekom) benoemd. 

De Districtsleiders worden opgeroepen er <le groot
ste zorg aan te besteden dat de geschiedenis van hun 
district geschreven en de stof doorgezonden wordt. 
Gedenkplaat 

Voor de medewerkers zal een plaquette vervaardigd 
worden. De plaquettes zullen voor de kostprijs geleverd 
worden en moeten, met het oog op de finantieele toe
starld van de Top door de medewerkers zelf betaald 
worden. Zij kosten f 3.80 per stuk. 

Eventueel kunnen de districten de plaquettes voor 
de medewerkers betalen. Betaling op de Districtsleiders
vergadering of via de Amsterdamsche Goederenbank 
ten name van D. Mulder, C.B.-L.O. 

Wat de gedenkplaat voor de gezinnen, waar onder
duikers geweest zijn, betreft wordt voorgesteld hier
voor geen centrale actie te voeren. De organisatie ervan 
is zeer ingewikkeld. Er zal een ontwerp in het Mede
deelingenblad voorgesteld worden, aan de hand waar
van de districten actie kunnen nemen om een uniforme 
gedenkplaat te doen vervaardigen, welke <le onder
duikers die dit wenschen dan kunnen bestellen. 
N.V.H.

Meyer gaf een uitgebreid verslag over de situatie
waarin het N.V.H. in verband met het bestaan van 
C.B.V.O., H.A.R.K., en Stichting verkeert. Om uit de 
moeilijkheden te geraken en een goede taakbegreozing
te verkdjgen stelt de Sociale Sectie van de G.A.C. de 
regeering voor de organisaties volgens de volgende
richtlijnen te laten werken:
A. C.B.V.O. zal zich bezig houden met:
1. de minimum geldelijke uitkeering aan alle oorlogs

slachtoffers, met uitzondering van de illegale wer
kers.

2. uitkeering van schade aan onroerende goederen.
B. N.V.H. en H.A.R.K. krijgen de volgende taken: 
1. De aanvulling van de geldelijke uitkeering van het

minimum van de C.B.V.O. 
2. Het uitreiken van roerende goederen, eveneens met

uitzondering van 4e Stichtingsgevallen.
3. Te stimuleeren •een moreele opwekking van het

Nederl. volk, o.a. in samenwerking met de kerk en 
anderen. 
Ook op dit gebied zal iets moeten worden gedaan,
al is het zeer moeilijk, omdat men heel gauw met 
andere organen in conflict komt. 

(H.A.R.K.): 
Deze zou overal in den lande speciaal het aantrek
ken en verdeelen van goederen op zich nemen en 
de rest zou N.V.H. voor zyn rekening nemen. Dus 
aanvulling min. geldelijke uitkeering C.B.V.O. en 
punt 3 van B. 

C. De Stichting:
Deze houdt zich bezig met:

a. De verzetsslachtoffers. In overleg met de staat is 
een aparte pensioenregeling te treffen voor deze 
menschen. 

b. met de schade aan onroerend goed van de illegale
werken via C.B.V.0. 

c. met de schade aan roerend goed van de illegale
werker via N.V.H. (H.AR.K.). 

Dit laatste wordt geregeld via N.V.H. Zoowel bij
roerend _als onroerend goed treedt de Stichting op als 
gemachtigde vin de slichtoffers. Dit is met het Deparr 
tement ov"reengekomen. 

Uit een ripport van de verschillende provincies blijkt 
dat, behalve in Overij•el en eeh deel vaa Gelderlind 
N.V.111. n.-à lll"MtàeÀ àot w•k � -.r.J'lijl d�

, 



.. <lelijk Herstel en H.A.R.K. n,ast elk.,r). 
Men zoekt over,! w"r twee commissies naast elkaar 

bestaan tot oTereenstemming te komen en daar waar 
de H.A.R.K. niet bestaat het typische H.A.R.K. werk 
onder auspiciën van het provinciaal en het Landelijk 
H.A.R.K. bestuur te doen uitvoeren. 

N.V.H. is het overkoepelend orgaan.
De nota betreffende de principieele onderduiker zal

allerwege aan de plaatselijke N.VH. bureaux toege
zonden worden. Deze nota dekt ons standpunt vol
komen. 

Zij is elders in dit blad opgenomen. In verband 
hiermede is het noodzakelijk dat de principieele onder
duiker overal waar dit nog niet het geval is van een 
principieele onderduikerskaart voozien wordt. Over het 
Criterium "principieele onderduiker" hebben wij al 
eerder geschreven. De wijze van onderzoek naar deze 
qualificatie geschiedt het beste in een soort kruisverhoor 
van de betrokkene door enkele medewerkers. 

Zuivering 

I. Het volgende voorstel is van de G.A.C. uitgegaan:
a. De G.A.C. zal bij de Regeering met sterke

nadruk aandringen op de zoo snel mogelijke 
tot stand koming van een KB. dat richtlijnen 
houdt voor de zuivering van het bedrijfsleven 
en de vrije beroepen. Het argument, dat deze 

materie zoo moeilijk is kan niet gelden als 
excuus voor een zoo lang uitblijven van eenige 
regeling. 

b. Erop aan te dringen, dat het Centraal Orgaan
op de zuivering van overheidspersoneel uit
sluitend een administratieve taak krijgt toege
wezen en niet, zooals het blijkbaar in de be
doeling ligt, een den minister adviseerende taak 
over de in concrete gevallen te nemen maat
regelen. 

c. erop 'aan te dringen, de Commissie Scholten in 
plaats van een adviseerende bevoegdheid, waar
naast de Minister beslist, een beslissende be
voegdheid te geven in alle zuiveringsgevallen, 
met dien verstande, dat hierdoor de overheid
niet ontnomen wordt het feit, dat zij uit hoofde 
van beleidsoverwegingen een bevoegdheid tot
beslissingen houdt, die in zeer bijzondere ge
vallen tegengesteld kunnen zijn aan de beslis
singen van de Commissie Scholten. 

Hier werd nog aan toegevoegd, een voorstel om 
het Centrale Orgaan de zgn. Commissie Scholten 
om te vormen tot een administrat\efrechtelijk col
lege, waarbij dus de eindbeslissing evt. zal berusten. 
Deze colleges zal men dus ook provinciaal, regio
naal of districtsgewijze in het leven kunnen roepen. 

II. Het schijnt in de bedoeling van de regering te lig
gen, de Tweede Kamer te laten zuiveren door de 
partij-besturen. De Top verklaart zich accoord met 
het voorstel van de G.A.C. om deze zuivering in
tegendeel door de N.A.C. te doen geschieden, daar 
men van niet gezuiverde partijbesturen geen af
doende zuivering kan verwachten. Nog wordt voor
gesteld erop aan te dringen via de aanwezige 
N.A.C. leden, een geheel andere oplossing voor 
het Noodparlement ingang te doen vinden. Deze 
betreft dan een geheel benoemd Noodpadement, 
waarop dan in de eerste plaats leden uit de oude 
kamers in het Parlement aangenomen kunnen wor
den. Het niet benoemen van bepaalde leden houdt 
dan niet die disqualificatie in die bij het weg
zuiveren van zoo'n lid uit de oude Kamer zou 
ontstaan. 

Districts-leidersvergadering 
Op deze vergadering zal uitgemaakt worden of en 

zoo ja, wanneer de groote herdenkingsvergadering ge
houden zal worden. 
�e Stichting 

De door Binnenlandsche Zaken voorgestelde normen 
van de St. gevallen worden door de Commissie die 
door de Stichting aangewezen was, te laag geacht. 

Deze Commissie stelde voor: 
a. voor man en vrouw samen een bedrag van minimum

f 1500.- tot maximum f 5000.-, 
b. voor vrouw alleen een bedrag van minimum f 400.

tot maximum f 4000.-,
c. voor ieder kind een bedrag van f 250.-.

Dit zijn dan de bedragen die door de regeering wor
den betaald. Daarboven zal de Stichting dan suppleeren 
in verband met de van geval tot geval gewijzigde om
standigheden. 

De lijst van gedelegeerden voor de Stichting 40-45, 
door deze laatste in een nota opgegeven, wordt onder 
de loupe genomen. Er blijkt eenige ongerustheid te 
bestaan over de wijze van benoeming. Er blijkt in enkele 
plaatsen een figuur benoemd te zijn, die ter plaatse 
niet de meest geschikte is. 

De Heer Teunissen geeft een verslag over de werk
zaamheden ter voorbereiding van een Stichtingswerk. 

Een groots opgezette propaganda, lezingen van H.M. 
de Koningin, den Min. President, den voorzitter van 
de Stichting, Ds. Slomp (Frits de Zwerver) en Pater 
Bleys zullen ertoe moeten bijdragen om deze laatste 
week in Augustus te maken tot een gelegenheid waarin 
het Nederlandsche volk zijn plicht tegenover de ge
vallen slachtoffers kan doen. 

De inzameling zal huis aan huis geschieden. 
Provinciale en districtsleiders zullen controle moeten 

uitoefenen op het goed verloopen der werkz"mheden. 
Neem het initiatief, waar nog geen gedelegeerde of 

waar nog geen Stichtingsbestuur is. 
De kerken zullen opgeroepen worden, Zondag 26 

Augustus een dienst te houden, waarin de slachtoffers 
der illegaliteit herdacht worden. 

Mees stelde voor de kerkelijke collectes ieder jaar 
te houden op een Nationale rouwdag. Dit voorstel zal 
doorgegeven worden. 

Ook N.V.H. had het plan een speciale actie in die 
week te ontwikkelen. Er worden besprekingen met het 
N.V.H. bestuur gehouden om moeilijkheden in dit ver
band te voorkomen.
Documentatiedienst 

De documentatiedienst die in Rotterdam voor illegale 
werkers is opgericht wordt met zijn initiatief verwezen 
naar de Sectie Berechting van de G.A.C. en naar de 
Stichting. 
Tocht Pater Bleys en Frits de Zwerver 

Deze tocht verloopt tot nu toe uitstek�nd. 
Het programma wordt uitgebreid tot 14 September. 

Tentoonstelling 
De G.A.C. heeft een tentoonstellingscommissie ge

ïnstalleerd, die het tot stand komen van een ambulante 
tentoonstelling zal verzorgen. 

Deze tentoonstelling zal ook naar het buitenland 
gaan. 

De B.S.-tentoonstelling die in voorbereiding was zal 
hierin worden opgenomen. 
Bundeling 

Het blijkt, dat in de groote steden de bundeling nog 
niet die voortgang heeft die wenschelijk geacht moet 
worden. In verband met de vraag betreffende de liqui
datie van de L.O. wordt opgemerkt dat, zoolang de 
bundeling nog niet voltrokken is, de L.O. niet kan 
liquideeren. 

Daartegenover wordt opgemerkt dat, wanneer de 
situatie zoo is, niet alleen het C.B. aan het werk mag 
blijven, maar ook verwacht moet worden dat de ver
schillende van het C.B., in verband met het afwikke
lingswerk uitgegane verzoeken, nagekomen w_orden. .Hieraan ontbreekt het de laatste maanden m velerlei
opzicht. 

Het blijkt steeds weer, dat de Topvergadering in een 
belangrijke behoefte voorziet en men is er dan ook 
voorloopig niet voor deze vergaderingen af te schaffen. 

Op de districtsleidersvergadering zal deze zaak op-
nieuw aan de orde komen. 

Zoo is dan uit het verloop der vergadering het tegen
deel gebleken, van wat door den voorzitter bij de �a.n
vang als het criterium der bespreking werd aangeduid. 

Wij kunnen. nog niet liquideeren. 
Cemengde plaatselijke 
adviescommissies 

Het voorstel uit de kop van Noord-Holland, om ge
mengd legale, illegale adviescommissies in de versc_hil
lende plaatsen op te richten met het oog op de zuive
ring en allerlei ongerechtigheden die plaatselijk ge
schieden, wordt uitvoerig besproken. 

Men komt niet tot een oplossing en zal de zaak 
nader onder oogen zien. De heer Haeck stelde voor 
in de kop van Noord-Holland het initiatief te nemen om 
te zien hoe het loopt. Hiertegen is geen bezwaar. 
Opmerking 

De vergadering had als steeds een uitstekend ver
loop. Alleen blijkt dat de heeren van het M.G. wel 
wat erg zwaar belast zijn door hun werkzaamheden. 
Op een gegeven moment bleken er twee in Morpeus 
armen te zijn. 

'.Hoog vlammen onrecbt en baat allerwegen. 
1s dit de 'Vrêe, die zoo jub'lend begon? 
'.Heeft men biervoor in de Oorlog gezwegen 
gedaan voor de and'ren wat men slecbts kon? 

'Werd voor dit doel d' 11legale geboren? 
'Werkelijk beeft zij voor dit alles gewerkt? 
yingen biervoor zooveel levens verloren? 
Zijn biervoor menscben voor 't leven gemerkt? 

1 

Opd,at de meesten naar baantjes gaan jagen 
.'.M.en elkander bet licbt in de oogen niet gunt
'.Het volk, naar zijn lust, laat scbelden of klagen. 
'.Had dit nu werkelijk niet anders gekund? 

'.Heeft men geen lust meer elkaar nog te steunen 
.'.Moet ieder maar zien voor zicbzelf, boe bij 't redt, 
'.Hoort men dan niet allerwege een kreunen 
om bulp, in een smekend maar vurig yebed? 

INA DE W. 

z u VE R N G 

Op ieder burger rust de zedelijke verplichting om 
mede te werken aan de zuivering van onze samenleving. 

Daarom m o e t ieder zijn gegevens en inlichtingen 
schriftelijk meMdeelen aan de bevoegde inst,ntie, i.c. 
P.O.D. of zuiveringscommissie. 

Evenals wij één waren in onzen strijd tegen den 
vijanèl, moeten wij thans één zijn in den strijd voor 
een zuivere Nederlandsche maatschappij. 

DE STICHTING 1940-45 
De illegale werkers hebben hu� va�erlands wer� van 

mensenliefde taai volbracht. Z11 wisten, dat ZIJ elk 
ogenblik als terroristen u door hun activiteit het slacht
offer zouden

11

kunnen worden van den niets ontziendcn 
vijand, tegen wien zij hun ongelijke strijd met list en 
geweld voerden. \ 

Stuk voor stuk hadden de ondergrondse werkers hun 
leven veil voor hun medemensen. Hun bezielend en 
levend idealisme vroeg niet naar de kosten en risico's: 
voor hen gold één hoofddoel 11helpen", de rest was 
bijzaak. 

Duizenden mensen zijn zo ontkomen aan krijgsgevan
genschap, concentratiekampen en "Arbeidseinsatz". 
Honderden van hun helpers brachten zware offers of 
het zwaarste: hun leven. . Wat er met mij oebeurt/ zo spraken zij, 11 is bijzaak. 
H�t grote werk mo� doorgaan. Zorgen jullie voo·r mijn 
vrouw en kinderen." 

Daarna stierven zij door het lot waaraan zij anderen 
hadden onttrokken: concentratiekamp, vuurpeleton. 

Hun vrouw en kinderen bleven o_nverzorgd achter; 
wat interesseerde hun lot den duitser? Indien de inboe
del van den "terrorist" de S.D. aanstond, werd ook 
deze nog geconfisceerd. 

De laatste woorden, de grote zorg van hen, die 
stierven: 11zorgen jullie voor mijn vrouw en kinderen." 

Dat zullen wij, kameraad, en met ons het gehele 
Nederlandse volk. 

Jij gaf je leven voor onze vrijheid. 
Wij kennen onze verplichting. We hebben het je 

beloofd, toen we het bericht van je sterven ontvingen. 
Wij hebben het gezworen op het graf van bekende en 
onbekende Vaderlanders. 

Wij zullen zijn, wij allen, de verzorger van je gezin 
en de taak overnemen, die rustte op jouw schouders, 
voordat het leven je werd ontnomen. 

De illegaliteitskameraadschap uit de bezettingstijd 
leeft voort in de Stichting 1940-1945. 

De Stichting spoort op en registreert allen, die door 
hun illegale arbeid persoonlijk of maatschappelijk zijn 
getroffen, om te helpen, zoals de 11terrorist" anderen 
hielp. 

Wij hebben beloofd, kameraad, je '(rouw en kinderen 
te verzorgen. Maar dan ook goed, zoals je het van ons 
verwachtte, zoals het moet! 

W ij hebben het beloofd: d e  S t i c h t i n g voert 
onze belofte uit en wij helpen haar: één voor allen, 
allen voor één. 

Van 25 tot 31 Augustus a.s. wordt een Stichtings-
week gehouden. . Gelden worden dan ingezameld, door een huis aan 
huiscollecte. 

Wacht dit niet af. Giro 194045 ! Anders straks in de 
Stichtingsweek; denkt aan onze belofte! 

,,Gedenk, die deze woorden leest, 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen rampspoed groot." 

Uit "de 18 dooden" van Jan Campert. 
Het adres van de, Stichting 1940-1945 is: 

Heerengracht 438, 
Amsterdam-C. K. B. 

Het giro nummer van de Stichting 1940-'45 is 194045. 
Denk aan onze gevallen kameraden. 
Zij gaven hun leven voor U ! 
Wat doet gij voor hun familie? 

Zes weken geleden werd 30.000 formulieren over 
Stichtingsgevallen het land in gezonden. 

Thans zijn zegge en schrijve . . . . . .  nog geen 50 for-
mulieren ingevuld, teruggezonden. 

Als de Stichting zich beklaagt over gebrek aan acti
viteit der illegaliteit voor het Stichtingswerk, is dat 
in dit verband niet ten onrechte. 

GEVRAAGD voor onmiddellijk een 
ERVAREN BOEKHOUDER-ADMINISTRATEUR 
op groot scheepvaart- en havenwerkenkantoos 

Br. onder nr. 31 C. B. van 'L. 0. 



ZUIVERING 
In dit artikel zullen we ons beperken tot de zuivering 

van het overheidspersoneel. Deze zuivering is _ geregeld 
in het zuiveringsbesluit, dat in de teg�nwoord1ge vorm 
zeer sober en volstrekt . onvoldoende is. ·slechts een 
3-tal maatregelen kent het besluit en wel staking, schor
sing en ontslag. De s t .a k i n g , h�t b_evel dus tot
staking van de uitoefening der fun7t1e, 1s ee� voor
lopige maatregel, die genomen word� m afwac�tmg van 
nader onderzoek. Hoewel in theorie de stakmg geen 

oneervol karakter draagt, blijkt de maatregel_ in de 
praktijk door betrokkenen en door het publiek wel 
degelijk als oneervol te worden beschouwd. D�ze me
ning is zo zeer ingeburgerd, dat het geen zm meer 
heeft te pogen hierin wijziging te brengen. De stakmg 
is niets anders dan een voorzorgsmaatregel, die ge
nomen wordt als er aanwijzingen zijn, die grond gev_en 

tot ernstige twijfel aan een . voldoende �aderlandslte
vende houding van den functionaris. Stakmg _ _  heeft dan 
ook geen ander gevolg dan voorlopige terz1jdestellmg 
wat de werkzaamheden betreft: inkomsten en voordelen 

aan de functie verbonden blijven normaal doorgaan. 
S c h o r s i n g is eveneens een voorlopige maatregel 

in afwachting van een onderzoek omtrent eventueel 
ontslag. Deze maatregel heeft niet alleen tot gev?lg het 
niet meer mooen· verrichten der aan de functie ver
bonden werkz;amheden, doch tevens het onmiddellijk 
stoppen van alle aan de functie verbonden inkomsten 
en voordelen. Wel is het mogelijk, dat ten behoeve van 
de geschorsten of hun gezinnen voorlopig een bedrag 
voor hun noodzakelijk levensonderhoud zal wordén 

uitgekeerd. Deze uirkeringen blijven beperkt tot �et 
bedrag, dat, de levensomstandigheden in a _�nmerkmg 
genomen als minimum voor het noodzakel11k levens
onderho�d moet worden aangemerkt. 

O n t s I a g . Dit kan slechts verleend worden door 
den Minister. 

Het is een eerste vereiste, dat de voorlopige maat
regel, n 1. staking en schorsing, zo snel mogelijk in een 
definitieve maatregel overgaan Ieder voelt zonder meer 
het onhoudbare van de toestand wanneer een functio
naris maanden aaneen gestaakt blijft. Toch komt dit 
in het Zuiden voor. We erkennen de grote moeilijk
heden en drukke werkzaamheden van de hiervoor ver
antwoordelijke instanties, verwijten zullen we daarom 
achterwege laten, maar we zullen in dezen toch ook 
niet nalaten met klem op te komen voor de belangen 
van de personen, waarop een voorlopige zuiverings
maatregel is toegepast. Deze hebben recht om te weten 
waar ze aan toe zijn. Oorspronkelijk waren er vooi: hun 
maar twee mogelijkheden, n.l. rehabilitatie of ontslag. 
Tussenvormen kende het Zuiveringsbesluit niet. Er doen 
zich echter meerdere gevallen voor, dat het een on
billijke harde maatregel zou zijn te ontslaan, terwijl het 
aan de andere kant onbevredigend is de betrokkenen 

zonder meer te rehabiliteren. Hierin is bij -besluit van 
12 Mei 1945 voorzien. Thans is het mogeliîk als tussen-
vorm een disciplinaire straf op te leggen. . Niet alleen is spoed nodig, wanneer een voorlopige 
zuiveringsmaatregel is opgelegd, doch óók met het op
leggen zelf. Het mag in het algemeen niet voorkomen, 
dat een functionaris maanden na de bevrijding nog 
steeds met de mogelijkheid rekening moet houden, dat 
op hem een Zuiveringsmaatregel wordt toegepast. Het 
bevel tot staking of schorsing moet zo snel mogelijk 
worden gegeven. We kunnen niet tolereren, dat per
sonen zelfs tijdelijk in het ambtenaren-apparaat blijven 
opgenomen, die wegens onvoldoende vaderlandslievende 
houding tijdens de bezetting, terecht het vertrouwen 

van hun collega's dJn wel van het publiek hebben 
verloren. Daar het moeilijk is onm;ddellijk te consta
teren hoe het beleid van een ambtenaar is geweest, 
hiervoor is een grondig onderzoek nodig, moet worden 
volstaan met een vluchtig onderzoek, waarbij de autori
teit, die dit onderzoek instelt zich zo mogelijk moet 
doen adviseren door personen, die terzake tot oordelen 
bevoegd zijn. Hiervoor zijn adv_ie�commissies voor de 
zuivering ingesteld Deze commissies moeten hun ad
viezen uitbrengen op zo kort mogelijke termijn, met 
voorrang voor de meest dringende !(evallen. Daarna 
moeten de gevallen worden behandeld, die het kortste 
onderzoek nodig hebben. Deze gevallen behoeven n.l. 
niet te wachten op andere, die veel tijd vragen. Voor 
de meeste functionarissen is het advies dan uitgebracht, 
resteren nog slechts de ingewikkelde gevallen. 

Wat het bevel tot schorsing betreft merken we nog 
op, dat deze maatregel in de praktijk meestal zal uit
lopen op ontslag. Indien er ruimte i� voor een kleine 
mogelijkheid, dat later niet tot ontslag zal worden 
overgegaan, moet de bevoegde autoriteit staken en 
niet schorsen. 

Ontslag, schorsing en staking op grond van het 
Zuiveringsbesluit brengt automatisch mede ontslag, 
schorsing of staking in alle andere openhare functies, 
welke de betrokkene mocht bekleden. Tot het geven 
van ontslag is alleen de betrokken Minister bevoegd. 
Bevelen tot staking of schorsing kunnen namrns den 

Minister tevens gegeven worden door daartoe door 
dezen gemachtigde personen b.v. wnd Dir. Gen. der 
P T.T., der Volksgezondheid. De commissarissen der 
Koningin hebben zelve stakingsbevoegdheden, die zij 
wederom kunnen delegeren aan met name te noemen 
burgemeesters in hun prpvincie. In de eef'ite plaats 
echter is het Militair Gezag ten allen tijde bevoegd 
st,king of schorsing te bevelen. De ervaringen in het 
Zuiden hebben geleerd, dat het niet gewenst is, dat het 
Militair Gezag en de burgerautoriteiten, vooral in de 

eerste overgangstijd na de 6evrijding gelijktijdig 
zuiveren. Dit heeft geleid tot verwarring en trainering. 
De buroerautoriteiten dienen eerst volledig vertrouwd te 
zijn me� de zuiveringsprocedure alvorens zij zelf doel
treffend kunnen handelen. Vandaar dat de zuivering km 
onderscheiden worden in twee phasen, de z.g. eerste en 

tweede phase. De eerste phase is die w�_arin ui•sluitend 
het M.G. zuiveringsmaatregelen treft. Tijdens de tweer!<" 
phase behoort de zuivering, voornamelijk tot de taak 
der burger overheid. Daar het M.G. echter verantwoor
àelijk is voor de handhaving van de openb.�re orde en 

rust, zal het M G. ook in deze phase van Zijn bevoegd
heid gebruik moeten maken, wanneer de �urgerov�r
heid onvoldoende energiek optreedt of van onjmste prin
cipes uitgaat. De bevoegdheid van het M.G. is ook 
gedurende deze phase een geheel zelfstandige. 

In de aanvang is reeds opgemerkt, dat het Zuiverings
besluit in de tegenwoordige vorm zeer sober en volstrekt 
onvoldoende is. De K.B 's van 12 Mei 1945 hebben 

hierin slechts weinig verbetering gebracht. Het besluit 
geeft volstrekt ortvoldoende richtlijnen. Dit is mede 
de reden dat aan de indruk, dat een zekere willekeur 
in de diverse deelen van het land bestaat, niet geheel 
is te ontkomen. Teveel moet thans worden overgelaten 

aan het oordeel van de provinciale zuiveringsautori
teiten, die, volkomen van zelfsprekend, niet altijd een 
overeenkomstige zienswijze hebben. In het bijzonder 
over een maatregel als het bevel tot staking wordt 
kennelijk verschillend geoordeeld. Dit zou niet zoo erg 
zijn als deze maatregel in de oogen van het publiek 
geen oneervol karakter droeg. Dat dit echter wel het 
geval is, werd reeds opgemerkt. 

Een zeer vooraanstaanden functionaris merkte hier
.omtrent onlangs _op: ,,mijn kleinki,�deren zullen zich 
nog schamen als 1k wordt gestaakt. Ik heb met hooge 
ambtenaren gesproken, die gewoon kapot waren enkel 
en alleen omdat ze gestaakt waren. Daarbij komt de 
vraag, hoe is de positie van speciaal de hoogere ambte
naren en van de burgemeesters als ze t.z.t. weer wor
den gerehabiliteerd, wat toch zal gebeuren. Wel in 
het bijzonder spreekt dit voor een burgemeester. De 
vraag komt bij ons op, is deze nog wel in zijrt ge
meente te handhaven na gestaakt te zijn geweest. 
Niemand zal toch willen ontkennen, dat veel afbreuk 
aan zijn prestige is gedaan en de eerbied voor zijn 
persoon aanmerkelijk is gedaald. Maar wat dan indien 
hij gerehabiliteerd wordt? Overplaatsing? Ook dit geeft 
geen oplossing want binnen een week is het in zijn 
nieuwe gemeente bekend, dat hij in de vorige niet te 
handhaven was en de toestand zou er eerder erger dan 
beter door worden. Dit zijn stellig problemen, waar
aan we niet zonder meer voorbij kunnen loopen. Wat 
wordt er niet dikwijls smalend gesproken over de zui
veringsactie waar niets van terecht komt. Maar wordt 
wel eens gedacht aan de enorme moeilijkheden op dit 
terrein. 

Tientallen zouden we kunnen noemen; dit zou ons 
echter te ver voeren. Toch willen we één aanhalen, 
waarop werd gewezen bij de installatie van een zuive
ringscommissie ergens in het land. Twee even vader
landslievende ambtenaren moeten beiden een maatregel 
uitvoeren, waartoe ze als Nederlanders eigenlijk niet 
gerechtigd zijn. Beiden zijn van plan te weigeren. Bei
den komen thuis en bespreken het met hun vrouw. De 
een vindt hier steun bij zijn genomen besluit, de ander 
wordt gesmeekt onder tranen toch aan zijn gezin te 
denken, ,,heb je mij dan niet meer lief, doe het dan om 
de kinderen" enz. Voor welke ambtenaar is het thans 
het moeilijkst een definitieve beslissing te nemen? De 
vraag stellen is haar beantwoorden. Moet een dergelijk 
ambtenaar, ook al is hij mede hierdoor eens te slap 
geweest, gelijk worden behandeld als een ambtenaar, 
die zonder strijd zich zonder meer gewonnen geeft? 
Zeker niet, maar welke zuiverings-autoriteit is bij 
machte hiermee reeds bij het nemen van voorloopige 
maatregelen rekenino te houden? Bij de uiteindelijke 
beslissing behooren �I deze factoren een rol van be
teekenis te spelen, maar bij de voorloopige maatregelen 
kan dit helaas in de meeste gevallen niet. Dit zou de 
snelheid waarmee gehandeld moet worden te zeer be
lemmeren. Dat de eene zuiveringsautoriteit door plaat
selijke bekendheid of anderszins meer rekening houdt 
met dergelijke omstandigheden dan de ander, is naast 
het reeds genoemde gemis aan goede richtlijnen een 

andere oorzaak dat hier en daar speciaal op het terrein 

van de stakingen de eenheid ontbree'kt Hierin zien we 
een groote moeilijkheid voor de toekomst ontstaan. 
Rechtszekerheid is in ons bevrijd land een eerste ver
eischte en het blijft voor gestaakte ombtenaren niet 
verborgen als hun collega's in andere provincies, die 
misschien minder zu;ver staan, niet gestaakt worden. 
Hiertegen zullen ze, en terecht, gaan protesteeren. Wij 
irnnnen er dan ook niet genoeg op aandringen, dat de 
zuiveringsautoriteiten in de diverse provincies zoo nauw 
mogelijk contact met elkaar houden. W:iar richtlijnen 

van de Re&,eering ontbreken moeten ze deze voor intern 
gebruik én in volkomen overeenstemming zelf vast
stellen. 

Zou het niet beter zijn, zullen velen zich misschien 
afvragen, dat centraal gezuiverd werd? Daarmee zou 
toch veel willekeur kunnen worden voorkomen. Stellig 
biedt in zeker opzicht centrale zuivering voordeelen 
boven gedecentraliseerde zuivering, maar de bezwaren 

tegen centrale zuivering zijn in andere opzichten toch 
zoo overtuigend, dat wij ten sterkste protesteeren tegen 

het streven om centraal te zuiveren, enkele zeer bij
zondere uitzonderingen daargelaten. Dat de ambtenaren 
van B'nnenlandsche Zaken centraal worden gezuiverd, 
accoord Deze zijn practisch alle centraal werkzaam, 
maar dit geldt b.v. niet voor Financiën. Wij wenschen 

regionale zuiveringscommissies en geen zuiveringscom
m1ss1e per dienstvak voor de rijksambtenar�n. �aarom 
betreuren we ten zeerste dat de G.A.C. m Zijn ver
gadering van 11 Juni j.l. er mee accoord is gegaan om 
zuiveringscommissies per dienstvak te benoemen. Onze 
bezwaren hiertegen zijn o.a.: 

t. Klachten tegen een ambtenaar ergens in het land
worden di'kwijls niet verwerkt in een brief aan een 
zekere commissie in Den Haag. 

2. Het is een centrale commissie niet moge)ijk bij
een klacht direct de plaatselijke omstandigheden in aan-
merking te nemen. . .. 3. Onderzoek ter plaatse is met wel doenlijk.

4. Plaatslijke bekendheid ontbreekt.
5. Er kan niet snel genoeg worden gehandeld.
Er zijn slechts enkele bezwaren genoe_md, deze kun

nen worden aangevuld. Dat men maar met zoo gemak
kelijk naar Den Haag schrijft doch veel . eerder een
plaats in zijn omgeving �n naar persone.� die m.en mi�:
schien persoonlijk kent, _is zeker .. Daarbij komt, dat bij
regionale commissies d1kw1jls met eens klachten be
hoeven binnen te komen, daar men vele gevallen per
soonlijk kent of gemakkelijk persoonlijk kan gewaar 
worden Reoionaal kan men ook snel achterhalen, of 
misschi�n e;n persoonlijke .veete of plaatselijke jalousie 
achter de kracht schuil gaat. . . Een dergelijke factor blijkt een ce�trale comm1ss1e 
pas later, waardoor veel tijd kan zijn verspild. De 
verbindinoen zijn op langeren afstand te slecht om 
snel te ku�nen onderzoèken. ln bepaalde streken, vooral 
in plattelandsgemeenten, kan de houding van de toon
aangevende autoriteiten, van de zgn. ,,goede burge
meester" dan wel de houding van pastoor of predikant 
een belangrijke factor zijn.· Als deze de geheele ge
meente achter zich hebben gehad, zelf �ebbe_n g��ollec
teerd voor winterhulp en volksdienst, zelf li� Zijn _ ge
weest, overal de N.S.B.-ers zooveel 

"
mogeltjk bmten 

hebben gehouden om de zaak "zuiver te houden, dan 
was het veel moeilijker voor een bepa_alden ambtenaar 
zelf onbesmet te blijven. Toch dient hiermede rekening 
te worden gehouden en dat kan regionaal zeker ge-
schieden. . 

Wij zijn ten zeerste bevreesd, dat er van de zmve
ring bedroefd weinig terecht zal komen, als doorge
gaan wordt met zuiverin� per �ie�stvak. Ons vol� 
eischt zuivering en grondige zmvenng. Gebeurt dit 
niet dan zal de ontevredenheid toenemen, dan zal er 
met' recht gekankerd worden e.� persoonlijk�. onwettige 
handelinoen niet kunnen 11itblijven. Dergelijke hande
lingen die reeds voorgekomen zijn, vormen het begin 
van e�n chaos, van een revolutie, die ons volk te' gronde 
zal richten. 

Wij als illegaliteit hebben bij de zuivering _een. taak
en een zeer belangrijke taak. Wij hebben verplichtmgen 
aan onze gevallen kameraden, die mede door de on
zuivere houding van tallooze ambtenaren hun leven 
hebben moeten offeren. Daarom ook moeten wij strijden 
voor een wijze van zuiveren, die het beste resultaat 
oplevert en dat is regionale _zuiveri!1g. . . Om grondig te kunnen zmveren 1s er nog 1e�s nood1g 
en dat is de meening te kennen van de regeenng t.a.v. 
diverse handelingen van haar ambtenaren. We zullen 
dit nader toelichten. Vanwege de Regeering zijn dui
delijke aanwijzingen en instructies gegeven, hoe ?e
paalde groepen ambtenaren zich onder de bezetting 
hadden te gedragen. Met name betreft dit de "Aan
wijzingen" van 1937 en de instructies via Radio Oranje. 
Een enkele aanhaling willen we doen uit deze "Aan
wijzinoen" van 1937 en bedoelde instructies. ,,Gemeente
ambte';,aren moeten hun medewerking weigeren en des
noods hun post verla:en, indien de vijand hun werk
zaamheden opdraagt, welke klaarblijkelijk de bedoeling 
hebben zijn oorlogsvoering te begunstigen." Kan het 
duidelijker? ,Geen Nederlander kan thans meer in 
twijfel verkeeren wat zijn plicht is." (4-2-'43) ,,_Konin
gin en Regeering rekenen op de volle medewerkmg, de 
offervaardigheid en de vastberadenheid van alle Ne
derlanders" (3-5-'43). ,,Een ambtenaar, die mede
werking aan de uitmergelingsmaatregelen verleent, 
onder welk schoonschijnend excuus dan· ook, verraadt 
de zaak des volks" (19-5-'43). ,,Hij zal daarvan ééns 
rekenschap moeten afleggen" (21-10-'43). ,,Indien 
burgemeesters van de Duitschers opdracht 'krijgen in
gezetenen op te roepen voor het aanleggen van ver
dedigingswerken, kortom het verrichten van arbeid, 
welke 'niet de Nederlandsche bevolking, maar den 
Duitschers tot voordeel strekt, dan gelasl de Regee
ring den burgemeesters de opdracht niet uit te voeren 
en de ingezetenen dus niet op te roepen" (16-8-'44). 

Met vele burgemeesters en hoogere ambtenaren heb
ben wij tijdens de bezetting over de Aanwijzinge� en 
instructies gesproken. Vele van hen brachten speciaal 
wat de Instructies via RJdio Oranje betreft, hier
omtrent steeds naar voren "oorlogspropaganda" niet 
ernstig gemeend, ,,als ze de werkelijke toestanden 
straks kennen zullen ze hun woorden intrekken of 
in elk geval nimmer bevestigen." Daarom is het dat 
wij opmerkten, dat het om grondig te kunnen zuiveren 
zeer belangrijk is thans de meening van de regeering 
te kennen t.a.v. diverse handelingen van haar ambte
naren. Wij vragen, neen sterker, wij eischen van de 
Regeering kenbaar te maken, hoe haar huidig stand
punt is ten opzichte van de Aanwijzingen van 1937 
en de Instructies via Radio Oranje. Daarop hebben 
wij recht. Met levensgevaar hebben we de instructies 
opgevolgd en algemeene bekendheid gegeven. Wij 
laten ons thans niet voor de voeten werpen "zie je 
wel, het was reclame, een bevestiging blijft achter
wege." Wij beroepen ons er op, dat geen woord ooit 
is ingetrokken, dat niets is herroepen. En zoolang 



niets is herroepen, wenschen wij dat bij de zuivering 
deze Aanwijzingen en Instructies als richtlijnen wor
den gebruikt. De oppositie hiertegen is echter niet 
gering, daarom is thans het woord aan de Regeering. 
Het argument "wij hebben deze Instructies niet ge
geven gaat niet op." Daar veel van wat indertijd ons 
is opgedragen niet meer algemeen bekend kan worden 
verondersteld, behoort de Regeering er toe over te 
gaan, de Regeeringsverkla,ringen thans in druk te 
doen verschijnen, opdat ieder er nogmaals kennis van 
kan nemen. 

Groote zorg baart allerwege de afwerking van de 
zaken van functionarissen die gestaakt of geschorst 
zijn. Deze zaken loopen reeds in de duizenden. Het 
Militair Gezag heeft daarmee geen bemoeienis. Om 
de afwerking daarvan te bevorderen heeft_ de Regee
ring ingesteld een Centraal Orgaan op de Zuivering 
van Overheidspersoneel, waarvan als voorzitter fun
geert · de oud-minister van Algemeene Zaken van 
Boeyen. Deze commissie zal een centrale administratie 
voeren van alle genomen zuiveringsmaatregelen, lei
ding en richting geven aan den arbeid der documen
tatie-commisies (waarover straks meer) en op ge
zette tijden aan de Regeering rapportceren. Het zal 
tot nadere onderzoeken kunnen instigneeren en prin
cipieele beslissingen nemen. Is een bepaalde zaak vol
doende onderzocht, dan zendt het Centraal Orgaan 
de stukken met een begeleidend advies in aan de 
Regeering. De betrokken Minister moet alsdan, even
tueel nog gehoord een commissie van Advies, een 
beslissing nemen. 

Onder dit Centraal Orgaan ressorteeren documen
tatie-zuiveringscommissies. De samenstelling van deze 
commissies schiet thans snel op. In diverse districten 
zijn ze hun arbeid begonnen. Deze commissies bestaan 
uit 5 tot 7 leden en de werkzaamheden per commissie 
strekken zich nagenoeg uit over het gezagsgebied van 
den Districts-Militairen Commissaris. De taak van 
de commissies is in het kort de volgende. 

De Commissie is belast met het instellen van het 
onderzoek naar de gedragingen van het personeel, 
dat op grond van de bepalingen van het Zuiverings
besluit is geschorst, dan wel aan welk staking van de 
uitoefening van de functie bevolen is. Zij onderzoekt 
of de gronden, waarop is gestaakt of geschorst blij
kens de overgelegde stukken voldoende vaststaan en 
stelt daaromtrent voor zooveel noodig een aanvullend 
onderzoek in. Zij is bevoegd tot het inwinnen van 
inlichiingen bij de personen, die inlichtingen kunnen 
verschaffen en tot het hooren van den betrokkene. 
Zoodra zij haar onderzoek heeft beëindigd stelt de 
Commissie een samenvattend verslag van haai· be
vindingen over het onderzochte geval op, en zendt 
dit met alle bijbehoorende stukken aan het Centraal 
Orgaan 

Eigenlijk zijn deze documentatie-commissies dus 
verlengstukken van de advies-commissies. De laatste 
bereiden een geval in zooverre voor, dat een beslis
sing genomen kan worden voor een voorloopige zui
veringsmaatregel, de eersten werken het geval af met 
gebruikmaking van reeds bij het eerste onderzoe·k ver
kregen gegevens en bereiden een definitieve zuive
ringsmaatregel voor. De vraag doet zich voor, is het 
gewenscht, dat personen, die zitting hebben gehad in 
een advies-commissie ook zitting nemen in de docu
mentatie-commissie voor hetzelfde district. 

Het lijkt ons gewenscht, dat b.v. een tweetal leden 
van de adviescommissie 9vergaan en de overige leden 
andere figuren zijn. Dat enkele leden overgJan is 
zeer gewenscht, want zij kennen alle te behandelen 
gevallen en kuunen waardevolle inlichtingen geven. 
Daarnaast moeten echter, in het belang van de juiste 
behandeling van de zaak, ook andere personen de 
zaal< bekijken, mede om te voorkomen, dat de werk
zaamheid van de documentatie commissie een dou- , 
blure wordt van die van de advies-commissie. 

Wij hopen, dat het vorenstaande moge bijdragen 
U eenig inzicht te geven in de Zuiveringsprocedure. 
Tot slot nog een enkele practische opmerking. De 
zuivering moet zich in de eerste plaats uitstrekken 
tot de. hoogere functionarissen. Wij hebben er bitter 
weinig aan, wanneer hier en daar een klein persoontje 
wordt getroffen. Juist in het hoogere ambtenarencorps 
zijn velen gewee\t, die wel z g. vaderlandsch gezind 
waren. maar die op onverantwoordelijke wijze de 
vijand.elijke zaak hebben gediend. Zij stonden toen 
ons volk in gevaar verkeerde op de hooge posten en 
hadden daar tot taak het volk, dat naar hen opkeek, 
een voorbeeld te geven van karakter en beginselvast
heid Wij allen weten, wat hierv�n in vele gevallr-n is 
terech•gekomen. Wij eischen dat. vooral in deze krin
gen gezuiverd wordt en accepteeoren op dit punt geen 
excuses als: de persoon is helaas niet te vervangen. 
Niemand is onmisba-ar. Wel weten we hoe moeilijk het 
<likwijls is deze hoogste kringen te zuiveren en dat 
niet om de onmisbaarheid van de personen m:iar 
-door hun vele, even slappe relaties. Al deze functio
narissen hebben een zee van uiterst gladde verdedi
gers. Zij behoeven niet zelf hun belangen te bepleiten, 
zooals de 'kleine ambtenaar dit moet, voor hen staat 
-de heele hooge kliek klaar met een enerom hoeveelheid 
materiaal, waarnit .,zonneklaar" blijkt. dat men met 
helden te doen heeft, die met gevaar van eigen leven 
toch zoo ontzaggelijk veel voor ons volk behhen ge
<l?an. De tej?enpartij. die hf'laas dikwijls zijn stem 
met kan verheffen omdat hij zich zelf hierdoor on
mogelijk zou maken bij de kliek, wordt op alle punten 
versla.gen. Bijna zouden wij dan geneigd zijn de ver
:zuchtmg te slaken "leefden we maar niet in de rechts-

staat, dan zouden we die heele kliek eens een tijdje 
intemeeren en opsluiten bij hun eigen verdedigings
materiaal, misschien dat ze er in de eenzaamheid toe 
zouden komen er zelf van te walgen. u 

Ook de Regeering gaat hier niet _geheel vrij uit. Zij 
had er niet toe mogen overgaan in enkele zeer hooge 
functies direct na 'de bevrijding personen te herplaat
sen, die als gevolg van hun houding tijdens de be
zetting voor altijd hadden moçten verdwijnen. Velen 
hebben in de afgeloopen jaren hun slappe houding 
aangepast aan de uiterst slappe houding van deze 
functionarissen toen ze nog in functie waren, zij heb
ben zich laten leiden door de adviezen van deze 
hooggeplaatsten. •Tháns doet de Regeering de advi
seurs terugkomen maar de personen die hun adviezen 
hebben opgevolgd worden gezuiverd, hoewel zij mis
schien op geen stukken na zoo onzuiver staan als hun 
adviseurs. Dit is geen theorie maar zuivere werkelijk
heid. Is het thans wonder, dat diverse zuiverings
autoriteiten wel eens huiverig· zijn de zuiveringsmaat
regelen toe te passen, waartoe ze uit hoofde van hun 
functie verplicht zijn. Excuses voor de Regeering zijn 
hier niet, op dit punt zijn grove fouten gemaakt, die 
zoo spoedig mogelijk moeten worden hersteld. Gebeurt 
dit niet dan behoeft het geen verwondering te baren 
wanneer op illegale wijze een actie wordt ontketend 
waarbij niet geschroomd wordt man en paard te noe
men en de personen openlijk aan de kaak te stellen. 
Dergelijke a<'.ties moeten, koste wat het kost, worden 
voorkomen in het belang van land en volk. Ze worJen 
voorkomen als de Regeering haar gemaakte fouten in 
dezen erkend door ie op den kortst mogelijken termijn 
te herstellen. Een belangrijk punt, dat wel niet direct 
de zuivering betreft maar hiervan het uitvloeisel is, 
betreft de vervanging van de gezuiverde funtionaris
sen en de vervulling van de door andere redenen vrij
gekomen functies. Dit is een onderwerp op zich zelf, 
waarbij zich ook vele problemen opwerpen. We hopen 
hierop in een afzonderlijk artikel t.z t. terug te 
komen. ARNOLD. 

Yno.edeu, 

die rJ.e/u;ee/i c;ewaciit Pte.6.6.en

* 

Moeders, ook ik heb vergeefs gewacht, op de terug-
keer van mijn zoon 

Vol spanning en droefheid zijn de jaren voorbij ge
gaan, maar nog altijd was de hoop in ons hart: ,,als de 
oorlog voorbij is kan hij thuis komen." 

En wel kwam de vrede, en zijn velen· weergekeerd, 
maar onze lieve jongen heeft zijn bevrijd vaderland niet 
weer mogen zien. 

Hij werd van ons weggenomen door bruut geweld 
en niets hebben we kunnen doen Óm zijn lijden te 
verzachten. 

Verlaten van allen, die hem diérbaar waren, is hij 
de dood tegemoet gegaan. Geen liefdevolle familie of 
vrienden hebben hem naar zijn laatste rustplaats mo· 
gen brengen, zelfs onze moederliefde stond in dit alles 
machteloos. 

Hoe innig !{ebben we steeds gebeden, hoe vol liefde 
zijn kleine herinneringen bewaard, hoe leeg is de plaats 
in huis, waar wij hem, ondanks zijn lange afwezigheid, 
nog dagelijks zoo heel erg missen. 

Wij zien andere moeders en benijden haar soms haar 
rijke bezit, want bij ons is niets dan droefheid, leegte 
en dikwijls opstand. 

En dan ineens, te midden van al deze smart en 
ellende komt God in Zijn erbarmen tot ons met Zijn 
liefde en troost, en mogen we zien, dat daar, waar 
onze zorg en liefde niets vermocht, Gods oneindige 
trouw er toch altijd is. 

Onze gebeden werden toch verhoord, want onze 
Hemelsche Vader wa; onzen jongen nabij in zijn lîjden, 
was hem ook nabij in zijn bitterste strijd. Wij hebben 
hem niet naar zijn laatste rustplaats mogen brengen, 
maar Gods engelen voerden hem over het. massagraf, 
of de golven der zee, naar de geopende hemelpoort, die 
Christus door Zijn bloed, voor Zijn kind ontsloten hield, 
en leidde hem naar het Eeuwig Vaderland, waar geen 
oorlogsellende of rouw, geen zonde en nacht is. 

Hij mocht ingaan in het Vaderhuis, want zijn taak 
op aarde was vervuld, de onze wacht ons echter nog, 
eiken dag opnieuw. 

Onze jongen heeft onze leifde en zorg niet meer 
noodig, maar anderen wachten ons. 

Dikwijls kunnen wij verblind zijn door smart, onze 
taak niet zien, of moeilijk aanvaarden, maar God, die 
ons kind tot zich riep, zal als wij onze zonden, zwak
heid, ons heele leven in Zijn trouwe Vaderhand leggen, 
ons de kracht schenken, onze levenstaak te vervullen, 
zooal� Hij dit van ons, vraagt. 

Wel hebben wij vergeefs op onze zonen gewacht, 

maar eens zullen zij ons wachten in het Eeuwig Vader
land en dan zal dat wachten nooit tevergeefs geweest 
zijn, want dan mogen wij geheiligd door Christus bloed 
eens zeggen : 

"Zie, Heer, hier ben ik, en de kinderen, die Gij mij 
gegeven hebt. 

Een bedroefde, maar getrooste moeder. 

A. J. DU MARCHIE VAN V�ORTHUYSEN 
Op 32-jarigen leeftijd is op 8 Juli j.l., ten

gevolge van een auto-ongeval, A. ]. du Marchie 
"van Voorthuysen, adjunct Inspecteur bij de 
Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, van 
ons heengegaan. 

Slechts weinigen van onze L.O. kenden hem 
persoonlijk. In stil te heeft hij veel voor ons 
verricht. Zijn functie bracht hem in verbinding 
met veel gemeente' en• distributie-ambtcnar�n, 
waarvan hij de betrouwbaren, technische ma
nieren om "onderduikers" aan levensmiddelen
�aarten te helpen, aan de hand deed. 

Ook de medewerkers van de P.B S. kwamen 
regelmatig bij hem op bezoek om adviezen en-
persoonsbewi jzen. · 

Als één der onzen was hij steeds in gevaar, 
droeg hij mede den last der bezetting, waagde 
hij den strijd voor het Vaderland. 

Dit jonge, veelbelovende leven, is thans plot
seling afgesneden. 

Hij heeft den strijd volstreden. Hij mocht de 
bevrijding van het Duitsche juk beleven. Nu 
heeft God hem bevrijd. Zij dit zijn jonge we-
duwe en ons tot troost. 

In dankbare herinnering zal hij bij ons voort
leven. 

ADVERTENTIES 
De Heer en Mevrouw Karels-Strooy (,,v. Naasland") 
geven met groote blijdschap kennis van de geboorte 
van hun zoon, 

RENé BERNARD, 
Den Haag, 26 Juli 194-5 

tijdelijk, Emmakliniek, 
Camegielaan 9. 

O n d e r t r o uwd: 
J. KROEZE (de Graaf)

rayonleider ZH/Di/W. 
en 

COL Y KUNTZ (koerierster) 
de datum van huwelijksvoltrekking en kerkelijke inzege
ning zal -nog nader vastgesteld worden. 
Den Haag, 26 Juli 1945. 

WIM GROENENDIJK 
(koerier der L.O. prov. Utrecht) 

en 
ANNIE BOUHUYS 

geven, met grooten dank aan den Heere, kennis van 
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking 
D.V. plaats zal hebben op:

V r ij d a g 24 A u g u s t u s a.s. 
Kerkelijke bevestiging door den Weleerw. Heer Ds. 
Oomkes in de Geref. kerk te Eefde (gem. Corssel) 
des middag om 12 uur. 
Zeist, Berkenlaan 36. 
Gorssel, Straatweg U 103. Juli 1943. 
Gelegenheid tot felicitatie na afloop der dienst in de 
Cons. kamer. 
Toekomstig adres: Berkenlaan 36 Zeist. 

O n d  rfro u w d: 
H. M. BOERMA, Arts

en 
A. HILBERS.

Huwelijksvoltrekking D.V. 14 Aug. a.s. 
Kerkelijke inzegening 2.45 uur in de Chr. Geref. K_. 
W. A. Scholrenstraat 27, door Ds. A. Hilbers. 
Hoendiepskade 7, Groningen. 
]. C. Kapteynlaan Sa, Groningen. 
Toek. adres: Arnhem. Thuis: 5-6.30 uur. 

G e t r o u w d: 
T. CARDOL (ill. Theo Koolhaas)

en 
]. C. DROOGER 

zeggen langs deze weg hartelijk dank voor de groot• 
belangstelling voor en tijdens hun huwelijk ondervonden.. 
Hoorn, 26 Juli 1945. 
Nieuwsteeg 26. 



Historische parallellen 
Verzetswerk in het 

door 

Joh. van der Haar 

• 

1n de vaart ziiner bespiegelingen zij 

ieder vrij. Groen van Prinsterer 

Een geheel eigen plaats in het verzetswerk wist 
zich, naar wij opmerkten, de K.P. waardig te maken. 

Er ging iets als een schok door het Nederlandsche 
vol'k, toen het de eerste geruchten opving omtrent 
gewapende overvallen op distributiekantoren, bevol
kingsregisters, auto's, die distributiebescheiden ver
voerden, enz. De verbeelding van den Nederlander 
kreeg vrij spel, toen de eerste berichten tot hem door
sijpelden over het met geweld bevrijden van gevange
nen uit gevangenissen, huizen van. bewaring en politie
bureaux. Al deze feiten vormden het onderwerp van 
het gesprek in treinen en huiskamers. Ons volk kende 
deze methode niet. Nog niet. Wij waren een te be
schaafd volk om ons aanstonds met deze praktijken 
vertrouwd te maken. Te meer, daar aanvankelijk bij 
sommigen nog de - door de gelijkgeschakelde pers 
gevoede - gedachte leefde, dat hier "zwart"-handel 
in het spel was. Lang heeft deze gedachte niet bestaan. 
Voor het "kraken" van een distributikantoor - men 
vergeve ons dit verzetsjargon - was heldenmoed 
noodig. En deze werd in "zwart"-handelskringen niet 
bepaald aangetroffen. 

Neen, het waren geen "zwart"-handelaren. 
Het waren "maar" eenvoudige mannen, die zich 

voor dit werk inzetten. Het waren K.P.-ers, die hun 
leven voor het vaderland. veil hadden. 

Men denke over hun werk niet gering. 
Een overval eischte weken, soms maanden van 

voorbereiding. Er waren geheime samenkomsten voor 
noodig. Er moest contact worden gezocht met "stille 
medewerkers". Er moesten wapenen vervoerd en ge
borgen worden. Er was een vervoerprobleem voor de 
manschappen en den voorraad, dien zij buit maakten. 
Deze voorraad moest geborgen worden. Er d:ende, 
vooral wanneer h'et nachtelijke overvallen betrof. 
gezorgd te worden voor het logies der ,K.P.-ers. Bij 
een overval op een gevangenis enz. kwam daar nog 
bij de voorloopige zorg voor de bevrijde gevangenen. 
Duizend en één ande�e details vroegen tenslotte om 
voorziening. 

Bij al deze werkzaamheden werd risico geloopen. 
Veel risico. De K.P.-érs hebben niet geschroomd dit 
risico op zich te nemen. Hun leven was dagelijks in 
gevaar. Het K.P.-werk heeft velen l:chamelijk en 
geestelijk gesloopt. Overspanning was in K.P.-kringen 
een veel voorkomend verschijnsel. Vele K.P.-ers heb
ben hun werk met den dood moeten bezegelen. Hun 
rijen zijn langzaam, maar zeker uitgedund. Gezinnen 
zijn van vaders en zonen beroofd. Van sommige 
,.Knokploegen" zijn in den loop der bezettingsjaren 
alle deelnemers voor het vuurpeleton van den vijand 
geplaatst. Het mocht hem niet baten. Het bra'cht hem 
geen gewin! De drukking der melk brengt boter voort. 
Anderen namen de plaatsen van hun gefolterde en 
gefusilleerde kameraden in: Waar volledige "Knok
ploegen" door het moordend staal van den onder
drukker werden getroffen, verschenen nieuwe. Het 
werk gedoogde geen stilstand. De taak, hoe getaarvol, 
hoe teleurstellend soms, hoe weinig begrepen dikwijls, 
werd voortgezet. Omdat het moest! 

Wie meent, dat de KP.-ers ruwe, onbeholpen lieden 
waren, die geen moraal of medelijden kenden, vergist 
zich. Ook wachte men zich er voor in hen een soort 
wondermenschen t e zi.en Zij waren menschen I van
gelijke beweging als andere Nederlanders. Zij bezaten 
dezelfde karaktereigenschappen en -zonden als hun 
medemenschen. Niets menschelijks was hun vreemd .. 

Wat hen dan van zoo talrijk vele medeburgers I 
onderscheidde? 

Was het moed? 
Het spreekt vanzelf, dat deze bij het vervullen van 

hun roeping niet kon worden gemist. 
Toch moet daarin niet vooral het geheim 'Van hun 

kracht worden gezocht. Zeker, ,.MDed, beleid en 
trouw" was het devies, hetwelk de "Top" aan de
gewestelijke "Knokploegen", ve-elal onuitgesproken,

voor oogen hield. Doch het geheim van hun kracht 
sproot toch in de eerste plaats voort uit t,elao« ...... 
heid. Zij waren mannen van karakter, die gedreven 
werden door een hoog ideaal. Naar de mate der hun 
geschonken krachten hebben zij geen middel onbe
proefd gelaten, hun vaderland te di�nen. Hun werk 
kwam voort uit plichtsbesef. Zij voelden het: tegén
over alle halfheid en lakschheid, die nog zoove;l 
werden aangetroffen, moest ware, opofferende vader
landsliefde worden getoond. Tegenover zoovele 
woorden moesten daden worden ,ten toon gespreid. Er 
moe.sit een heldengeest, een .m_artelaarsmentaliteit 
worden gekweekt. Dit was ook een zaak van goeden 
moed, maar vooral van plichtmatige gehoorzaamheid 
eenerzijds en van plichtmatig verzet anderzijds. 
Plichtmatige gehoorzaamheid aan GOD, Nederland 
en Oranje. Plichtmatig verzet tegen den "gekroonden 

. roover". Dit was de taak der K.P.-ers! 
Oorspronkelijk afkomstig uit de L.O. behoorden 

ook zij voor het grootste deel tot de belijders van het 
Christendom. Velen hunner hadden, hoe paradoxaal 
dit wellicht ook klinken moge, een bepaald puritein
schen inslag. Hun geheime vergaderingen, somtijds in 
ondergrondsche schuilplaatsen gehouden, werden 
meestal met gebed geopend en gesloten. In de "top"
vergaderingen was dit zelfs regel. Tot de goede ge
woonten behoorde ook, dat de leider eener K.P., vóór 
het plegen ·van een overval, met zijn manschappen 
een gebed om bescherming opzond tot GOD. 

Wie ook overigens de K.P.-sfeer eenigszins v�n 
nabij heeft leeren kennen', werd steeds getroffen door 
de trekken van overeenkomst, die ze vertoont met 
het Puritanisme, dat. het leger der Hugenoten in Frank
rijk en dat van CROMWELL in Engeland kenmerkte. 

Blijven wij dichter bij huis, dan gaat de tijd van 
den tachtigjarigen oorlog •voor ons leven. 

Toen een strijd om vrijheid en recht tegen een 
vreemden indringer. 

Thans wederom een strijd om gewetensvrijheid, een 
strijd om behoud van onze geestelijke goederen, waar
op overweldigers-van-buiten beslag dreigden te leggen. 

Toen geuzen, thans K.P.-ers, die vrij en onversaagd, 
als helden zonder vrees, als ridders zonder blaam, 
hun edel bloed gewaagd hebben. 

.. Maar" geuzen. 

.,Slechts" K.P.-ers. 
In beide gevallen, belijnde Christenen. 
De nevels, waarin de haast vierhonderdjarige over

levering gehuld was, klaren voor ons geestesoog op. 
Evenals GROEN VAN PRINSTERER, toen hij 

de bouwstoffen verzamelde voor zijn "Ha;adboek der
geschiedenis van het Vaderland", doorleven ook wij 
"opnieuw die tachtig jaren gedurende welke het bloed 
der Geuzen, bloed van ons bloed! met de tranen van 
ontelbare martelaren, edelen en burgers, vrouwen en 
kinderen, (naar het openbaar getuigenis des Zwijgers 
in 1568, toen reeds over de 50.000 in getal) het 
Spaansche wingewest doorweekte". (DR. J C. RULL
MANN). 

L'histoire se répète.· 
De geschiedenis herhaalt zich. 

Lijf eri goet al te samen 
Heb ik U niet verschoont. 

Het gold in den tachtigjarigen oorlog. 
Het gold niet minder in de periode der verschrikking, 

die - Gode zij dank! - achter ons ligt. 
Teneinde te voorkomen, dat bij de lezers van dit 

artikel de indruk gevestigd zou worden, dat het arti- · 
kei door een KP.-er zelf geschreven is, stellen wij 
bij het slot van dit artikel. er prijs op, uitdrukkelijk 
te vermelden, dat de schrijver van "Historische Par
rallellen" zelf niet tot de L.K.P. behoord heeft, doch 
van zeer nabij het K.P.-werk heeft gade geslagen. 

DE REDACTIE 

TOPVERGADERINGEN 
Op een topvergadering van de LKP. wordt be

sproken ALLES wat een KP.-er nodig vindt te be
spreken i.v.m. de belangen van onze organisatie, onze 
leden, ons afwikkelingsbureau, onze medewerkers enz. 
Eveneens ALLES i.v.m. de werkzaamheden van de 
GAC., de Stichting, de zuivering, de vorming van 
legers enz. enz. 

In de regel wordt een topvergadering gehouden OIII 
de veertien dagen. Op onze vergadering zijn vertegen
woordigers uit elke provincie, die bovendien toestem-

ming hebben een bezoeker mee te nemen. Verschil
lende vroegere topfiguren, die door hun veranderde 
werkzaamheden geen werk meer voor onze organisatie 
kunnen doen, zijn ook steeds van harte welkom en 
veelal aanwezig. 

Op de eerste topvergadering na de bevrijding is 
met het oog op de registratie van onze leden het 'Vol-
gende besloten: · 

Als KP.-er wordt door onze organisatie erkend en 
ingeschreven: 
1 e. de I oude kernfiguren en hun groepen van vóór 

September 1944; 
2e. personen ( dus mannen en vrouwen) die door hun 

actief optreden in het verzet na September 1944 
gE!to?nd hebben de dadendrang, de geest en in
s'.ellmg der KP. te bezitten en ook overigens vóór 
die datum een ju'ste vaderlandse houding hebben 
aangenomen. De beoordeling berust in eerste in
stantie bij een provinciaal op te richten co=issie 
van drie personen uit de Ie. categorie (benoemd 
door �en. provincialen leider) die eenste=ig moe
ten z11n m 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 verlenen van hand- en 
spandiensten het werk van de personen uit de 
beide vorige categorieën mogelijk hebben ge
m�akt. Zij moeten dezelfde geest en instelling 
hebben gehad en worden op dezelfde wijze, als 
onder 2e. genoemd, voorgesteld; 

4e. �rel�d�n. Deze. categorie zal later, als de orga
n:satle 1s voltooid, ter sprake komen. 

Provinciaal Leider is hij, die .door de oude kern als 
zodanig wordt aangewezen; is de organisatie voltooid, 
dan hebben ook de personen uit de 2de categorie 
recht 'Van medespreken. 
TOPVERGADERt1'G LKP 

Not.uien van de op 2 Augustus 1945, in het Jagerhuis
te Zeist, gehouden TOPvergadering van de LKP. 

Aanwezig . zij1:: BOB (voorzitter), MAX (afgev.
GAC. en Stithtmg), FRITS (Secretaris), PIERRE 
(Alg. Adjunct), BEN (Groningen), TRUUS (Fries
land), JAN (Gelderland), GROOTE KEES (Utrecht) 
MARTIN (Noord-Holland). HAN (Noord-Holland, 
Gew. 11), WIM 1 (Zuid-Holland),MATH (Noord
Brabant), 
terwijl als bezoekers aanwezig zijn: 
PETER-ZUID, JACQUES, REIN, BEER. HENK, PETERTJE (Noord-Brabant), BART (Utrecht) CHARLES, FERDINAND. 

BOB opent de vergadering en gaat in gebed voor. 
Daarna wordt het woord aan MAX gegeven, ·die ver
slag uitbrengt over de werkzaamheden der Stichting . 
STICHTING 1940-1945, 
1. Besloten is in de maand Augustus een geweldige

propaganda voor het werk der Stichting te maken. 
Middelen daartoe zijn: radio, pers, aanplakbJjetten,
folders, etc., terwijl van 25 t/m 31 Augustus een 
herdenkingsweek en op 31 Augustus een straat-
collecte gehouden zal worden. 

2. Pensioenen. Hiervoor had de Stichting twee voor
beelden, n.l.:
a. de normen van het Departement van Binnen

landsche Zaken voor illegale strijders welke 
normen dezelfde zijn als de burgernorm:n; 

b. de normen, welke Sectie IX aan het Departe-
' ment van Oorlog heeft voorgelegd. Deze vallen
echter onder de militaire pensioenwetgeving. De
weduwe van een gevallen BS-er zou in dit ver
band een pens:oen genieten van f 1400.- per 
jaar. Sectie IX heeft dit opgelost door een toe
lage te verstrekken van � van het pensioen, 
hetwelk dus neerkomt op f 1750.- per jaar.
Met beide normen kan de Stichting zich niet
verenigen. Zij beoogt de mensen pensioen te 
geven, welke overeenkomt met het vroeger ge
noten inkomen tot een maximum van f 5000.
per jaar 'Voor man en vrouw samen en een
minimum van f 1500.- per jaar, terwijl een 
weduwe minimum f 1400.- zou krijgen tot
een maximum van f 4000.- per jaar. 

In beide gevallen voor ieder kind f 250.
per jaar toeslag. Mocht de Regering hiertoe niet 
kunnen overgaan, dan zal de Stichting tot boven
genoemde bedragen uit eigen middelen moeten 
suppleren. Tevens luidt het voorstel van de 
Stichting, dat vrouwen beneden de 38 jaar 
zonder kinderen, geschoold, c.q. herschoold 
kunnen worden op rijkskosten. 

3. Geblokkeerd geld. Er is eeQ. regeling getroffen, dat
iedereen u:t zijn geblokkeerde briefj<,>s van f 100.
geld kan overschrijven op de Stichting, welk geld 
tevens belasting vrij is. 

BS-TENTOONSTELLING. 
In de Bijenkorf te Amsterdam zal een BS-tentoon

stelling gehouden worden, teneinde -het publiek met het 
BS-werk bekend te maken en zodoende te trachten de 
vaak ongegronde antipathie tegen de BS teniet te doen. 

Enkelen in de vergadering zijn voor, sommigen tegen 
een dergelijke tentoonsteiling. BOB is echter van 
mening, dat wij zeer zeker alle medewerk:ng moeten 
verlenen. Intussen blijkt reeds, dat verschillende KP
Leiders materiaal voor de tentoonstelling hebben in, 
gezonden. 

Op dit moment komen PETER-ZUID en JACQUES 
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ter vergadering en wordt dit punt door PETER nog 
even toegelicht. Hij deelt o.a. mede, dat de tentoon
stelling gehouden zal worden op 8 Augustus a.s. Hoe 
lang deze tentoonstelling zal duren hangt van enkele 
omstandigheden af. Er bestaat echter een mogelijkheid, 
dat de tentoonstelling ook na bezoek van uitgenodigden 
weer gesloten wordt. 
KP-HlllS TE NOORDWIJK. 

CHARLES doet enkele mededel:ngen omtrent de 
plannen en mogelijkheden voor een KP-huis. 

Het terrein in Noordwijk is 2800 M2 duingrond. De 
diverse mogelijkheden zijn: 

a. grondverhuur of gronderfpacht;
b. aankoop (f 15000.-). waarbij de eigenaar van 

de grond he't privilege van recht of terugkoop 
in handen houdt; 

c. dat de eigenaar zelf het huis bouwt en dit aan 
de KP verhuurt. 

Alle aanwezigen zijn het er over eens, dat aankoop 
de beste oplossing is. Het huis zal dan ontworpen en 
gebouwd kunnen worden door KP-ers zelf. 

Op de vraag, wie dat alles financiert, deelt 
CHARLES mede, dat in Ztµd-Holland reeds een in· 
zameling is gehouden. Dit moet zo spoedig mogelijk 
landelijk worden georganiseerd. Het KP-huis zal ge· 
bruikt kunnen worden voor: 

1. KP.A,,acantiegangers ( sters) gedurende de zomer· 
maanden; 1 

2. Vrouwen en kinderen van gevallen KP-ers; 
3. Het houden van vergaderingen; 
4. Inrichting van het Afwikkelingsbureau. 

Het lijkt BOB gewenst dit huis een onderdeel van 
de Stichting te laten worden. Ook moeten zo spoedig 
mogelijk enkele mensen aangewezen worden, die deze 
zaak behartigen, teneinde het dagelijks bestuur gedurig 
op de hoogte te stellen. 
DIVERSEN EN RONDVRAAG. 

BART vraagt enige inlichtingen over het beëedigen 
van officieren in een bepaalde rang Hij klaagt er 
over, dat vele goede reserve-off:cieren er th,ans zo'n 
beetje bijlopen, terwijl hem gevallen bekend zijn van 
mensen, die in de bezettingstijd zich weliswaar voor 
BS-werk hadden opgegeven, doch toen het er op-aan 
kwam. terugkrabbelden, thans gemakkelijk een rang van 
officier krijgen en als zodanig ook in die rang naar het 
Departement van Oorlog worden. overgeheveld. (Hij 
noemt een voorbeeld van een kampcommandant in de 
rang van Majoor) .. PETER wijst er op, dat dit laatste 
foutief is. Wel is het mogelijk dat de man voor de 
duur van zijn funct;e de rang van Majoor gekregen 
heeft, doch van een overgang in die rang naar het 
Departement van Oorlog is geen sprake. 1 

PETER deelt nog zeer nadrukkelijk mede, dat er 
alleen rangen worden gevoerd overeenkomstig een be
paalde functk Een kampcommandant in de rang· van 
majoor, kan b.v. na .het beëindigen van deze taak, 
weer worden opgeroepen in een vroegere rang bij het 
leger. Zo komt het1 herhaaldelijk voor, dat iemand een 
rang van b.v. Sergeant-Majoor heeft, terwijl hij enige 
weken geleden nog als Je Luitenant rondliep. 

Wij moeten ons nog aan dit Amerikaanse systeem 
wennen, doch het zal tenslotte veel meer ingang vinden. 

MARTIN deelt mede, dat van de zijde van de RVV. 
bericht is binnen gekomen, dat door hen een vergade
ring met minister Meynen wordt belegd op 27 Augus
tus a.s. om 2 uur te Amsterdam, alwaar verschillende 
actuele vragen, die tevoren bij den Minister moeten 
worden ingediend, door den Minister zullen worden 
behandeld. Ook de KP wordt uitgenodigd afgevaar
digden naar deze vergadering te zenden. FRITS, en 
indien mogelijk ook PETER en JACQUES zullen deze 
vergadering bijwonen, terwijl iedere KP-Leider even•/
tuele vragen voor 2 Augustus a.s. moet indienen bij 
het KP-bureau te Amsterdam. 

In veroand met het feit, dat op enkele begrafenissen 
van KP-ers geen vertegenwoordigers van de LKP. 
aanwezig zijn geweest, wordt besloten, dat in den 
vervolge de Prov:nciale KP-Leider op een begrafenis 
de LKP. vertegenwoordigt en tijdig hiervan kennis 
geeft aan het Afwikkelingsbureau. Hij zorgt voorts voor 
een verslag over de begrafenis, wat eveneens naar het 
bureau wordt gezonden. 

WIM I belast zich met het onderzoek inzake een 
overval te Den Haag, waarbij "in naam der Koningin" 
een grote som geld werd meegenomen en waarvan 
niemand uit de KP te Den Haag op de hoogte is. 

LODEWIJK (Pater Bleys) heeft bedankt voor de 
afvaardiging naar de NAC. Na enige discussie wordt 
besloten GIRARD hiervoor te verzoeken. MA TH. zal 
zich met ,hem in verbinding stellen en de resultaten 
zo spoedig mogelijk op het Afwikkelingsbureu laten 
weten. 
SLOT. 

De vergadering. is om 1.30 uur begonnen en wordt 
onderbroken door een warme maaltijd. Alle aanwezigen 
ontvingen minstens 300 "Mededelingen" ter dis
tr:buering. 

Na dankzegging door WIM I werd de vergadering 
om plm. half acht gesloten. De volgende vergadering 
zal gehouden worden op 20 Augustus a.s. 

Het contact van c!eii lCP.-er met het Afwikkelinga
bureau te Am,terdam.. loopt voor ledet" geval via dea 
Pr-0-..nciale:a JU>.-Leidtt. 

�liUen 
1 3 

Mijnheer x Jan paraat 
Zaak van niks Ruggegraart 
Oorlogstijd Veel gedaan 
Vaststaand feit: Reuze kraan. 
Veel gedaan Illegaal 
Met Germaan Op groote schaal 
Grof verdiend Oorlogstijd 
Onze vriend Baantje kwijt 
Krijgt een les Heeft weer werk 
Van de B.S. Kantoorklerk 
Arrestant Loon niet veel 
Moord en brand Jan zijn deel. 
Is weer vrij 
Schoone lei 4 

2 Bange Klaas 
Als een haas 

Moffen meid Bevrijdingsstond 
Haren kwijt Groote mond .. 

Bitter lot Klaas verteld: 
Niet aan bod. ,,'k Ben een held" 
Niet gedacht: Niets gedaan 
n' Week of acht 'n Reuze baan 
Is voorbij Rijdt. een kar 
Frank en vrij Is 't niet bar! 
Langs de straat Kan slagen 
Met soldaat Kruiwagen. 

,, Yon� it geen uur. meer rust" 
Er moet me iets van het hart. 
Liever zou ik het hier niet hebben geschreven. 

Doch het MOET. Ik ontdek een grote lauwheid, bijna 
een onverschilligheid, bij mijzelf. Misschien is dit niet 
te vc.rwonderen. Ik heb jaren hard gewerkt en kan mij 
nu maar n:et zo overschakelen op deze tijd. Dat komt, 
omdat ik vaak te veel te verwerken krijg. Ik zie te 
veel figuren, die in de bezettingstijd nergens te vinden 
waren. En terwijl ik daarov.er zit te piekeren, herinner 
ik me plotseling, dat •van mijn KP. van acht man er 
op een gegeven ogenblik zes werden gepakt en ver
moord. Ik herinner mij, dat ik door de arrestatie van 
versch:llende "contacten" op een gegeven ogenblik elk 
contact verloren had. Ik herinner mij, dat de SD. ook 
m� eens bijna te pakken had. Ik herinner mij, dat ik 
in een bos stond, waar ik bij maanlicht een vriend van 
me had begraven. Ik herinner mij, dat ik gepakt werd 
en na een paar weken weer vrij kwam. 

Ik herinner mij ook, dat __. hoe groot de teleµrstel
lingen, hoe zwaar de beproevingen, hoe fel soms de 
slagen - ik het NOOIT heb opgegeven, dat God 
mij telkens nieuwe krachten schonk, dat mijn strijd 
in oorlogstijd AL TIJD is doorgegaan, dat ik wel vaak 
gebogen, - soms diep gebogen - maar nooit gebroken 
ben geweest. 

Zou ik dat nu ineens niet meer kunnen? 
Weet ik nu plotseling geen raad meer? 
Zijn de vele en grote teleurstellingen van NU te 

vergelijken met die van de bezettingstijd? 
Dat bestaat niet!! Dat kan nooit!! 
In oorlogstijd heb ik het nooit opgegeven; God gaf 

mij steeds de kracht om verder te gaan. 
NU, in vredestijd, - hoeveel gemakkelijker! 

geef ik het ook nooit op. 
In oorlogstijd kende ik mijn plicht. 
Zou ik dan nu geen plichten meer kennen? Waar 

God toen krachten schonk, zou Hij die nu niet geven? 
Was ik in oorlogstijd stom geslagen door een be

langrijk verlies; Wist ik toen geen antwoord te vinden 
op de vraag, waarom mijn vriend wel en ik n:et sneu
velde; wist ik toen geen woorden te vinden bij de 
baar van mijn gefusilleerden vriend, NU. in vredestijd, 
weet ik misschien weer niet veel te zeggen, maar ik 
kan iets doen 'Voor mijn vermoorde vrienden. 

TOEN: Geen woorden maar daden. 
NU WEER: Geen woorden maar daden. 
Ik ben - hoe onbegrijpelijk - in deze oorlogstijd 

door ALLE gevaren heen, bij. het leven gespaard. 
En ik weet nog hoe ik - veelal zonder woorden -

beloofde om na de oorlog te werken voor hen die 
achterbleven. De meesten hunner zitten gelukkig niet 
bij de pakken neer, doch weten zelf ook wat aan
pakken is. 

En plots herinner ik mij weer: 
.. Gedenkt, die deze woorden leest. 
mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest 
in hunnen ,rampspoed groot . ..... " 

RAMPSPOED. 
Ineens word ik weer actief. 
Ik kan niet meer stil blijven zitten. 
Geea liefdadigheid, maar een ereplicht. 

Ik weet weer wat me te doen staat. 
Voor mij zijn geen propagandawoorden nodig "maar 

het hart dat het niet laten kan". 
De "Stichting", voor "het lenigen der zedelijke, 

maatschappelijke en stoffelijke noden van personen of 
groepen van personen, die tijdens de Duitse bezetting 
door daad of houding tot het binnenlands verzet heb
ben bijgedragen, alsmede van hunne gezinnen of na
bestaanden, een en ander voor zover zij de hier be
doelde bijstand zullen blijken te behoeven". (Art. 2 
der Statuten). 

STICHTING ,,Herstellingsoorden" 

[W(J4 o.ud-illeqa& � 
Heerengracht 605, Amsterdam, tel. 36805, Postgiro 

1010, Gemeente Giro 0.222, 
heeft in federatief verband met de Stichting 1940-
1 945 reeds ingericht: Een eigen ziekenhuis "Sarepta" 
te Haarlem en een herstellingsoord "Kareol" te Aerden
hout, v.:elke tezamen gelegenheid bieden een paar 
honderd door •verwondingen en gevangenschap ge
havenden �eer hun vo11e_ gezondheid terug te geven, 
alvorens ZIJ terugkeren m de maatschappij, welker 
welzijn zij met de volle inzet van hun leven en persoon 
trachtten te dienen. 

Bruiloft te Utrecht 

Kleine COR - wie kent hem niet in Utrecht? - is 
deze week getrouwd. Een echte oud K.P.-er. Zo 
eentje, die niet op de ,voorgrond treedt, doch vanaf 
het begin trouw is gebleven. 

We handelen geheel in zijn geest, wanneer we 
niet van deze plaats zijn roem gaan bezingen. Hij 
weet tegoed met ons, dat hij niets uit eigen kracht 
heeft gedaan. 

De bloemenschat en ook de keurige erewacht sp;a, 
ken overigens duidelijke taal voldoende. 

Wel willen ook wij hem van harte gelukwensen. 
Op zijn bruiloft sprak een K.P.-er namens zijn 

Utrechtse vrienden. Deze feliciteerde de bruid met 
ZO'N bruidegom en den bruidegom met ZO'N bruid. 

We slui,ten ons hierbij van harte aan. 

8 Bureau Nationale Veiligheid 

Op het B.N.V. te Scheveningen kunnen geplaatst 
worden: 
enkele vertalers ( één of meer moderne talen goed 
beheersende); 
personeel met recherche-ervaring; 
personeel voor de ducumentatie-afdeeling ( vereist 
wordt: Engels en Duits kunnen lezen). 

Voorts is ook de gelegenheid opengesteld te solli
citeren voor hen, die aan bovengenoemde eisen niet 
voldoen. 

Alle so1licitanten moeten inzenden: 
een eigephandig geschreven levensbeschrijving; 
een bewijs van politieke betrouwbaarheid; 
een bewijs van goed gedrag. 

De sol1icitaties moeten gericht worden aan het 
Hoofd van de Afd. Personeel van het B.N.V. en 
getekend voor accoord door den Provincialen K.P.
Leider, worden ingediend bij het Afwikkelingsbureau 
L.K.P., Westermarkt 2, Amsterdam-C.

ECONOMISCHE RECHERCHE 
Bij de Economische Recherche te Amsterdam kun

nen enkele K.P.-ers worden geplaatst, bij ,voorkeur 
uit Amsterdam' of omgeving. 

Zij worden beëedigd tot rechercheur en zullen 
hoofdzakelijk boekhoudkundig recherchewerk moeten 
verrichten. 

Zij, die in het bezit zijn van M.O. Boekhouden of 
een Mercurius diploma, gevolgd door een grondige 
praktijk, genieten de voorkeur. Salarissen worden 
nader met de candidaten overeengekomen. 

Sollicitaties moeten gericht worden aan het Hoofd 
van de Economische Recherche te Amsterdam en 
getekead voor accoord door dea Provinciale• K.P.
Leider, wordea ingediend bij het Afwïkkel�ibureau 
L.K.P., We1.tecmarkt 2, �.dam.C.



Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Eén van onze K.P.-ers uit Anlsterdàm heeft eea 

reuze idee gekregen. Als hij met. zijn auto de stad uit 
moet - en dat gebeurt bijna iedere dag. omdat hij 
een transportonderneming heeft - pikt hij overal langs 
de weg "lifters" op, net zo lang tot er niemand meer 
bij kan. Men vindt dat natuurlijk heel gewoon. Per . 
slot van rekening ·weet leder wat het Is om langs de 
weg te staan. Doch onze K.P.-er laat de mensen niet 
zonder meer mee rijden. Ze mogen allemaal mee, maar 
•..... hij laat ze stuk voor stuk betalen. Is dat nu zo'n 
goed voorbeeld? Ja, Indien het net zo gedaan wordt 
als onze K.P.-er doet. Hij bracht ons meer dan f 200,-, 
die hij op deze manier in één week voor de STICH
TING 1940-1945 bij elkaar had "gecollecteerd". · 

Frank wordt begraven 

Zaterdag 28 Juli 1945. - Een grote mensenm�nigte 
verzamelt zich te pl.m. 10 uur voor de Parochiekerk 
St. Petrus Banden op het Kerkplein te D�ieber?en
Rijsenberg. Tussen de veelal stemmige kledmg die ge
dragew wordt, oó��ren wij zeer veel· uniformen met 
evenvele ondersche1dmgstekenen, van soldaat tot �ne
raal. 

Een stampvolle parkeerplaats bevestigt ons ver
moeden, dat vrijwel alle provincies uit ons Vaderland 
hun vertegenwoordigers naar Driebergen zonden om 
onzen groten eil gewaardeerden medewerker, landelijk 
leider der LKP -in de BS de Landelijke Sabotage 
Commandant d� laatste eer te bewijzen. Keurig 
geuniformeerde troepeneenheden trekken onze aan
dacht. Een afdeling Stoottroepen zal als vuurpeleton 
fungeren. . Precies acht maanden geleden viel Frank, tezamen 
met Paul (KP-leider uit Rotterdam) te Apeldoorn in 
een vuurgevecht met den vijand, bij een poging de 
S.S. Kazerne, aldaar, te verkennen, om ingesloten 
KP-ers en vele andere medestrijders te ontzetten. 

Als wij zo, verenigd voor de kerk in Driebergen, 
vele van onze collega's uit alle delen van ons vader
land bijeenzien, maar er ook evenvelen missen, die in 
alle windstreken hun laatste rustplaats vonden, gaan 
onze gedachten uit naar een felle - en schier boven
menselijke strijd, die achter ons ligt, met een beest
achtigen vijand, waarbij de allerbesten onder ons, het 

jonge leven lieten. Met weemoed denken we terug 
aan hen, die vielen, aa� Frank, die onze eminente 
leider was en niet meer 1s. 

Om pl.m. 10 uur stroomt de stemmig versierde kerk 
vol; op het altaar branden vele kaarsen. Het oranje 
en rood-wit-blauw typeert de dienst, die hier gehou
den zal worden voor een der grootste helden uit ons 
verzet tijdens de bezetting. De gezongen Requiem Mis 

262 Cornelis Prins, geb. 8 Sept. 1914 te Reeuwijk bij 
Gouda. Adres: Tollensstraat 27 zwart, Dordrecht. 
Is 11-2-'45 door Carl Neumann leider der S.O. 
te Dordrecht gevangen genomen en naar Sche
veningen vervoerd. Sindsdien ontbreekt elk spoor. 
Is als represaille gevangen genomen. Ouders wa
ren illegale werkers. Gevangene kan lezen noch 
schrijven. 

263 Petrus van Son, geb. 14-3-27 Dordrecht. Adres: 
Krommedijk 96 te Dordrecht. 14 Febr. io Dord
recht gearr. Vertoefde resp. in Rotterdam, Sche
veningen en Amersfoort. 15 Maart '45 naar 
Neuengamme vervoerd. Sindsdien niets meer 
vernomen. 

ATTENTIE I 
Door een van de gevangenen, die op 22 Oct. '43 

uit het Hoofdbureau van Politie te Utrecht bevrijd 
werd, worden inlich�ingen gevraagd over zijn bevrijder 
Jan van Leun, schuilnaam MAX. vermoedelijk uit 
Amsterdam. 

Daar genoemde Max ons niet bekend is, verzoeken 
wij hem, eventueel een ieder, die ons inlichtingen om
trent hem kan verschaffen, zich met ons in verbinding 
te stellen. 

Dan is er nog geïnformeerd naar: Eddy Wegman, 
waarschijnlijk woonachtig te Lochem en Martha 
Husen ( ?) waarschijnlijk afkomstig uit Barendrecht. 
Beiden zouden deelgenomen hebben aan de overval 
op de w eteringschans. wmen deze zich ook even 
met ons in verbinding stellen? 

neemt een aanvang. Achter in de kerk staat de kist 
opgebaard. Vooraan bevindt zich Mevrouw van Bijnen 
met haar familieleden, terwijl de kerk gevuld wordt 
door vde vrienden en vrien�innen van dé� ges�eu
velde. Na deze plechtige mis wordt de kist uitge
dragen door 12 KP-ers uit Amsterdam. Een l�gerauto 
vervoert den dode en is bedolven onder een schoot van 
bloemen, waaronder wij kransen opmerken van Z.K.H. 
Prins Bernhard, van de LKP en vele andere ,van Ge
westen en Districten der BS, LO enz. enz. Een volg
auto met een zee van bloemen volgt den aptslapene, 
waarnaast aan iedere zijde 6 dragers var, de Ster
brigade der KP Amsterdam liepen. 

Een grote stoet stelde zich op en zette zich in be
weging. 

Vlak achter de auto's bevond zich een groot aantal 
officieren van den Staf van Z.K.H. Prins Bernhard, 
waarachter zich honderden en nog eens honderden 
vrienden en bekenden bevinden. De kop van de stoet 
werd geopend door een keurcompagnie. 

Bij aankomst op de Algemene Begraafplaats, werd 
de kist gedragen door 12 dragers van de Sterbrigade 
der KP Amsterdam. De BS Driebergen had voor de 
afzetting zorg gedragen. Naast het graf van Paul 
was een nieuwe groeve gedolven. Alhoewel Frank 
Rooms-Katholiek was, was het de wens van zijn vrouw, 
dat hij naast Paul op de Algemeene Begraafplaats zijn 
laatste rustplaats zou vinden. Hier vonden de laatste 
ceremoniën plaats door de priester, terwijl het kerkkoor 
enkele liederen zong. 

Het vuurpèleton loste een salvo, waarna het te en 
het 6e couplet van het Wilhelmus ·gezongen werden. 

Gesproken werd namens Z.K.H. Prins Bernhard 
door Luitenant Kolonel Mr. C. H. J. F. van Houten, 
voormalig Commandant NBS, Bob namens de top 
Hoofd Afd. BS, Staf BNS; Generaal Koot sprak als 
LKP, Jonkheer Six (alias van Santen) als Delta lid 
O.O., Gerrit Hoogewegen namens de RVV Ruurd uit
Utrecht namens de LO en vele andere vrienden, waar
onder zijn koerierster Toos, de burgemeester van
Driebergen, Tonny uit Eindhoven, Chef, Commandant 
Stoottroepen Brabant, G�w. Commandant Utrecht en 
Pl. Commandant Driebergen.

Zijn intiemste vriend, die hem in Maart 1945 op
volgde, Majoor Borgbout, beter bekend als Peter-Zuid 
sprak, mede namens de LKP, woorden van typerende 
betekenis voor dezen, onzen groten Frank, die heen
ging. 

Wij merkten verder nog vele vooraanstaande per
sonen op uit het ondergrondse verzet, zoals Peter
Noord, die na Frank's val zijn plaats innam, in af
wachting van de komst van Peter-Zuid, Hoofdverbin
dingsoffic1er Majoor de Pous, Majoor Crasbórn 
(Sjaak), Commandant van Gewest 14-BS/SG, v. d. 
Hoeven (van der Horst), Districtcommandant BS/SG
Dijkshoorn (Ferdinand) en vrijwel alle leidende figu
ren der LKP uit alle delen van ons land. 

Van de geboden gelegenheid tot condqlatie van de 
familie maakten velen gebruik. 

264 

265 

Pieter Bakker, geb. 1-4-1901 te Ridderkerk. 
Adres: Glazenstr. 17 te Dordrecht. 5 maanden 
werkzaam geweest in Berlijn. Daarna wegens 
diefstal van tabak gevangen genomen te Bran
denburg. Datum niet bekend! 
Maarten Hendrik Beckman. geb. 2-2-17 te Gen
nep. Adres: Sumatrastraat 2 te Dordrecht. Heeft 
gewerkt bij Stork Hengelo. Gevangen aan de 
Frans-Spaanse grens. Vertoefde resp. in de ge
vangenis te Bordeaux, in Nov. '43 in Buchen
walde, daarne in Bergen-Belsen. Laatste bericht 
in Februari 1945. 
Maarten Herman Bosland, (roepnaam Marl) ge
boren 22-10-24 Doidrecht. Adres: van Slinge
landlaan 7 Dordrecht. Gearr. op 6-4-44 overge
bracht naar het Haagse Veer, daarna op 16 Juni 
1944 naar Amersfoort getransporteerd, Block 7, 
Nr. 14708 (was werkzaam bij de gevangenen 
afd. N.S.F.). 11-10-44 overgebracht achter de 
Ijssellinie (vermoedelijk Zwolle) Droeg in Amers
foort het insigne van pol. gevaagene. 
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Bastiaan Buikhuizen, geb. -4-6-1912 te Dordrecht. 
Adres: van Blankenburgstraat 71, Dordrecht. Op 
20 Oct. '43 gevangen genomen, 3 mnd. Wete
ringschans, 3 mnd. Amersfoort, 1 mnd. Utrecht, 
op 16-6-44 naar Duits!. vervoerd, is vermoede
lijk te werk gesteld, bij de fa. Karl Brandt, Adolf 
Hitlerstrasse 20, Keulen (Bergisch-Gladbach). 
Laatste bericht in Febr. 1945. 
Johannes Cornelis Diesmann, geb. 31 ·7-1905, 
Ede. Adres: Oranjestr. 31, Dordrecht. Gearr. 
15 Febr. 43 op het Srheffersplein te Dordrecht, 
door de G.Pol. 8 weken in Amersfoort geweest, 
daarna in Geseke (Dl.) op een cementfabriek 
te werk gesteld. Laatste bericht Aug. 1944. 
Johannes Hendrik van Doom, geb. 10-3-1912 te

Maastricht, adres: Boschstraat 110, Maastricht. 
Uit Amersfoort weggevoerd naar Duitsland, 
vemoedelijk Hauptstrasse 5 Berlin-Römersburg. 
Laatste bericht Sept. 44. Beroep: motormonteur. 
Hendrik Cornelis Erlings, geb. 22-9-24 te Dord
recht. Adres: Korte Scheidingsweg 3 te Dord
recht. Gearr. 19-6-44 's morgens om 7 uur. 
Overgebr. naar Amersfoort op 21 Juni '44. Enige 
weken daarna off. bericht uit Amersfoort ont
vangen. Arr. wegens weigering N.A.D. 
Karel van der Eyk, geb. 18 Jan. '22 Dordrecht. 
Adres: Merwedestraat 121, Dordrecht. In Juli 
1943 naar Duits!. (Schleswich) wegens arbeidsin
zet. Stadtverwaltung. Vandaar overgebracht n:iar 
een gevangenkamp te Kiel. Reden onbekend. 
Cornelis Teunis van der Waal, geb. 1-12-21. 
Dordrecht. Adres: Zuidendijk 54, Dordrecht. 
Was sinds Jan. '43 werkzaam te Berlijn. Is in 
Aug. '44 gevangen genomen en overgebracht 
naar het concentratiekamp Brig (Breslau). Arr. 
wegens luisteren naar Engelse zender. 
Cornelis Walraven, geb. 4 Dec. '22. Adres: 
Jacob Marisstr. 15 rood, .Dordrecht. Arr. Juni 
1944, gevóerd naar Amersfoort. In Juli 1944 naar 
Dtsl. overgebracht naar concentratiekamp Wan
geroog Stutte 13. 
Klaas van Wijngaarden, geb. 26 Juli 1910 Pa
pendre'cht. Adres: Dubbelstraat 20, Dubbeldam. 
Was werkzaam als chauffeur bij het gemeente
bureau van Riza aan de Elbe in (Saksen). Is 
gevangen genomen om onbekende redenen. Kamp 
onbekend. 
Maarten Zondervan, geb. 19 Juli 1914. Adres: 
Weeskinderdijk 49 te Dordrecht. Was werk
zaam in Dortmund, Martennerstrasse 361 in ge
vangenlager. Vermoedelijk voerman. Arr. wegens 
smokkelen van brieven voor gevangenen. 
Gerrit Roodborst (Gerrit Roelofs), geb. t 8-11-06, 
wonende Ameide a.d. Lek. Is vanuit Rotterdam 
via Kool of Mees (L.O.) naar Den Haag ge
bracht ter doorzending naar Engeland. 
Hermanus Vos, geb. 10-9· ??. 4-2-45 van Amers
foort naar Neuengamme. Laatst gezien in kamp 
Paigerhorst te Wobelin bij Ludwiglust. 
Werner Tolke uit Veessen (Gem. Heerde). Ge
arr. 2 of 3 Oct. 44. Waarschijnlijk voor enige 
uren naar gevangenis te Zwolle, daarna spoorloos 
verdw. Gearr. door pol.Lt. Bakker. 
Liselotte (joods meisje). Eind Dec. '43 tot eind 
Febr. '44 Rijksstraatweg 43, Wageningen. Kwam 
van Asd. Vermoedelijk gebracht door "Tante 
Willy". Waarschijnlijk vertrokken naar Hattum. 
Leeftijd pl.m. 4 jaar. In Wageningen heette ze 
Lotje Blom. Enkele kleeren zijn gemerkt: Z. Ro
zendaal. 
Jacob Hendrik van Efk, geb. 23-12-192? Woont 
Den Haag. Te Aalten gearr. op 23-8-44. Amers
foort kampnr. 5886. 9 Sept. naar Neuengamme. 
Waarschijnlijk later naar Ravensbruck. 
Evert Heusinkveld, geb. 5 Mei 1911. Gearr. 
1-5-1944. Vught, O.raniënburg, Neuengamme.
Waarschijnlijk per Zweedse Rode Kruisauto 
verger vervoerd. 
Johannes Henderikus Geubels, geb. 11-3-11. Ge
arr. 27-2-45. Huis van Bewaring te Groningen. 
17 ·3 naar strafkamp Landhorstel. 
Hans Hoek, geb. pl.m. '19 te Goedereede (Z.H.). 
Gearr. zomer '44 te Ouddorp. Haagsche Veer. 
Vught. Oraniënburg. 
Frederik Chr. Oostman, geb. 23-8-19. Wonende 
te Deventer, gearr. door A.K.D. op 29-8-'44. 
Huis van Bew. te Arnhem. 4·9-'44 door S.D.-er 
genaamd Enkelstrodt uit zijn cel gehaald eo over
gebracht naar onbekende bestemming. 
Frederik Hendrik Somsen, geb. 5 -9-18. Gearr. 
4-4-44. Scheveningen. Midden Juni '44 Vught.
Zou in Oraniënburg gezien zijn. Wellicht via 
Heinkelfabrieken?
Willen de ouders van Wim van Multingen, uit
Leiden, zich in verbinding stellen met de adm.
van dit blad. 
Ant. Karsen, Den Haag. Gearr. 15 Aug., bij het
Centr. Bar. v. d. Statistiek. Op 6 Sept '44 over
gebracht van Vught naar Oraniënburg. Officieel 
overlijdensbericht ontvangen. Datum 18- t 2-44.
Einke v. d. Veen, geb. 5-6-02. Op 8 Juli van
Groningen naar Vught. Vermoedelijk eind Aug.
gefusilleerd 
Ru Zalinger, Dolf Vromen, Rolahd Frederikstr.,
Sal. Vreesdrager, Sal de Jong. Kommando 192 te 
Monowitz (Auschwitz III). 
Winnubst, geb. 30-1-23 (schuilnaam Dolman).
Jan. '44 gearr. Scheveningen. Vught.
Evert Vonk, geb. 18-9-22. 11-10-44 van Amers
foort naar Neuengamme. 
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...... ,,Ja maar mijnheer, U vergeet mijn uiterst kwetsbare positie__ 
op vrijwel alle terreinen neem ik een in het oog vallende plaats in. 

En mijnheer, zeker, het huis is groot, maar het beddegoed en het 
eten ...... Trouwens, mijn vrouw is eigenlijk doorlopend patiënt, erg 
nerveus ook. Oh, die oorlog, die oorlog ..... . 

Wat zegt U, mijn kinderen volwassen? Ja, maar verliest U 
vooral niet uit het oog de grote verantwoordelijkheid die ik heb voor 
mijn volwassen dochters en dan zo'n wildvreemd iemand in huis, 
stel je voor! Zo iets geeft zo gemakkelijk ·onaangename complicaties. 

Natuurlijk heb ik waardering voor Uw werk, maar heus, gelooft 
U me, het gaat niet. U neemt me niet kwalijk, mijn tijd is erg bezet." 

1 1 � 

J!,.O"-e11,, onlmoet nu. fu;aal, op e.e.n.

v..idiJ,e � ,,uiuteliende .ACededande,t," 

...... ,.Wel, wel, en daar hebben we U 'ook weer 
terug, wat zal het heerlijk voor U zijn, weer in Uw 
eigen home. U hebt zeker ook Canadezen in huis? 
Toch niet? Maar m'n beste, why not? Wij hebben 
er vier, erg gezellig met die leuke kerels. Natuurlijk, 
ons huis leent er zich ook echt voor. Gisteravond 
hebben we �en avondje gegeven voor 15 vrienden. Ze 
dwepen gewoon met mijn vrouw, nietwaar mammie? 
Mijn dochters zijn de hele dag met de heren uit zeilen 
geweest, och het is voor de kinderen na zo'n benarde 
tijd ook een kostelijke afleiding". 

De L.0.-er krijgt even gelegenheid om uit te blazen 
onder het genot van een "Gold Flake", gepresenteerd 
door een van de "kinderen". Onwillekeurig dwalen 
zijn ogen naar de bruine vingers van het meisje. 

Herbergzaamheid, kamera::idschap, is er in dit ge
zin dan toch iets veranderd ten goede? Of ... of.. .... 
heet het in werkelijkheid: Thee, zeep, chocolade en 
Gold Flake? 

Op de vergadering van Vrijdag 10 Augustus is het 
volgende advies aan de Regering aangenomen: 

De Nationale Advies Commissie meent zich met het 
volgende tot dè Regeering te moeten wenden. 

Gedurende meer dan vijf jaren is tengevolge van de 
oorlogsomstandigheden de zetel van de Regeering bui
tenslands gevestigd geweest. Het contact met de Volks
vertegenwoordiging - de aangewezen gelegenheid 
voor een openbare behandeling van het regeerings
beleid - heeft dientengevolge ontbroken, ook niet 
langs anderen weg werd opening van zaken verkregen. 
Uit incidenteele mededeelingen over de radio omtrent 
bepaalde voorvallen heeft men weliswaar hier te lande 
den loop van zaken eenigszins kunnen volgen, maar 
meer dan een prikkeling van de belangstelling gaf het 
niet, van den achtergrond der dingen kon immers op 
deze wijze niet blijken. Zoo is omtrent de houding 
tijdens de oorlogsdagen en het vertrek der Regeering 
veel in het duister gebleven, zoo verkeert men omtrent 
de opvolgende ministerieële wisselingen in het on
zekere. De ontwikkeling met betrekking tot de oor
logsverklaring aan Japan is niet bekend geworden. Dit 
zijn slechts voorbeelden, in het algemeen bestaat om
trent de "faits et gestes" van de Regeering in Londen 
in hun ontwikkeling eb samenhang geen inzicht, 

P. v. S.

De situatie heeft zich aldus ontwikkeld dat de pe
riode van het regeeren buitenslands is afgesloten en 
hier te lande een nieuw k1-binet is opgetreden, zonder 
dat de normale constitutioneele verhoudingen waren 
hervat. Aldus is van een openbare verantwoording ten 
overstaan van de St.tten Generaal door hen, die met 
de verantwoordelijkheid voor 't buitenslands gevoerde 
beleid zijn belast geweest, geen sprake geweest, en is 
deze gelegenheid om in dit beleid inzicht te verkrijgen 
gemist. Trouwens in verband met de wisselingen in de 
leiding van de rninisterieele Departementen in de af
geloopen vijf jaren, zou ook aldus niet het gansche 
- van den aanvang van den oorlog tot de terugkomst
hier te lande - gevoerde beleid bestreken zijn ge
worden.

In breede kringen doet zich - naar de Nationale 
Advies Commissie meent - echter de behoefte gevoe
len, dat van het hiervoren bedoelde beleid openbare 
kennis wordt verkregen. Verondersteld mag worden, 
dat zulks ook door ,de be�okken bewindslieden op 
prijs zal worden gesteld. 

De Nationale Advies Commissie meent dan ook de 
Regeering te, moeten adviseeren het noodige te doen, 
opdat van het verloop van, zaken van 10 Mei 1940 af 
tot het oogenblik, dat de zetel . der Regeering weder 
hi�r te lande w-erd gevestigçl, een zooveel mogelijk 

door de bescheiden gedocumenteerde uiteenzetting 
wordt opgesteld en ter openbare kennis gebracht, 
welke uiteenzetting in staat stelt zich over het ge
voerde beleid een oordeel te vormen. 

Het is de Nationale Advies Commissie - waar 
daartoe uiteraard overleg met de afgetreden ministers 
noodig zal zijn - niet wel mogelijk aan te geven, in 
welken vorm zulks het beste kan geschieden. Slechts 
moge zij opmerken, dat gewaakt moet worden, dat 
niet aan een streven naar volledigheid de zoo wen
schelijke spoedige voldoening aan de gevoelde be
hoefte worde opgeofferd. Het gaat niet om een ge
schiedbeschrijving in alle bijzonderheden (ook deze is 
noodig, doch niet aan de orde), maar om datgene wat 
voor de beoordeeling van het staatkundig beleid moet 
worden gekend. 

Daarnaast is een discussie gevoerd over het tijdstip 
der verkiezingen. Deze zaak is in handen van een 
commissie gegeven. 

Ook is een advies aan de Regering gezonden, waar
in haar verzocht werd de N.A.C. te raadplegen1 al
vorens het wetsontwerp op het noodparlement uit te 
gl!ven. 

Dit laatste stond in verband met de gerechtvaar
digde vrees in de N.A.C. dat de Regering ook hier
voor de N.A.C. zou passeren. Ze had dat n.l. zojuift 
gedaan bij de instelling en samenstelling van een 
zuiveringscommissie voor het parlement 

Daarover valt wel een en ander te zeggen. In de 
eerste plaats had men kunnen verwachten, dat de 
N.A.C. die zuivering zou mo�ten uitvoeren. Zo dacht 
de regering er niet over. Dan kon verwacht worden, 
dat de N.A.C. over de procedure geraadpleegd zou 
worden, daar haar hoofdtaak toch in verband met het 
optreden van een nooàparlement stond. Dat blijkt 
thans evenmin in de bedoeling van de regering te 
liggen. _De N.A.C. sprak daarover in een advies haar 
leedwezen uit. 

Op zichzelf is dit alles nog niet ernstig. Als er 
maar gezuiverd wordt. Maar daar wringt juist de 
schoen. Het K.B. waarbij de commissie tot zuivering 
werd ingesteld was gedateerd 2 Augustus. 4 Augustus 
kregen de leden een oproep voor een vergadering van 
6 Augustus. De voorzitters van N.A.C. en G.A.C., 
die in hun qualiteit van voorzitter. zitting hadden, 
konden zodoende niet eens ruggespraak houden met 
hun commissies. Een onjuiste gang van zaken, wan
neer men bedenkt, dat door deze voorzitters de N.A.C. 
en G.A°.C. beide verantwoordelijkheid gaan dragen 
voor de gang van zaken. 

Die gang van zaken is nu, dat voor de 25e Augustus 
het werk van de commissie beëindigd moet zijn. Men 
stelle zich dat voor. Er is natuurlijk geen sprake van, 
dat ook maar één geval serieus onderzocht kan wor
den. Op geruchten mag men in zo'n zuiveringsgeval 
zeker niet afgaan. Onderzoek ter plaatse bij bevoegde 
instanties, taxatie der ingediende klachten, hoor en 
wederhoor, van dit alles komt in zo'n korte spanne 
tijds niets terecht 

Ook de N.A.C.-leden kregen het recht klachten 
in te dienen. De 10e Aug. kregen ze inzage van het 
K.B.• en toen was zelfs de lijst met namen en adressen
van de kamerleden nog niet ter beschikking.

De 14e Aug. moeten de klachten ingediend zijn. 
Zelfs al heeft men •klachten uit de bezettingstijd, dan 
is nog de toegemeten tijd te kort, om die klachten 
te onderzoeken. 

Wat bedoelt men eigenlijk? Als de opzet is, alleen, 
die gevallen te bekijken, waarover door toevallige be
kendheid van een der leden �en klacht binne_ngekpmen. 



is dan doet men dat kamerlid onrecht, omdat de 
a�dere leden niet met dezelfde maat gemeten worden, 
afgezien van de vraag of zo'n klacht in een week tijd 
grondig onderzocht kan worden. Zuivering is dat alles 
in ieder geval niet. _ We durven niet te veronderstellen, dat deze proce
dure bedoeld is, als een zuiveringsfacade, waarachter 
het parlement gedekt door N.A.C. en G.A.C. weer 
rustig kan gaan optreden. Maar wat dit alles dan wel 
inhoudt is ons. niet duidelijk. 

Duidelijk is ons thans wel, dat de N.A.C. slechts 
bedoeld is als sierkip voor een installatie en dat men 
thans bezig is haar kaal te plukken. Misschien krijgt 
ze nog eens de kracht om een ei te leggen, waarmee zè 
zichzelf in een advies aan de regering eervol te gronde 
richt. H. v. R. 

q, .. a .. e. 
Vergadering van Woensdag 8 Augu1tu1 19"5 

In het middelpunt van de belangstelling stpnd het 
nieuwe Koninklijk Besluit, waarbij werd ingesteld een 
commissie van vijf personen, bestaande uit de vol
gende leden: de vice-president van de Raad van Sta
te, de voorzitters van de Eerste Kamer, de Tweede 
Kamer, de N.A.C. en de G.A.C. Deze commissie 
heeft tot taak de leden van het parlement te zuiveren. 
Noch de G.A.C., noch de N.A.C. zijn om advies ge
vraagd in deze. De vergadering besloot het navol
gende telegram aan den minister-president en aan den 
voorzitter van de N.A.C. te verzenden: 

De vergadering der G.A.C. heeft met verwon
dering kennis genomen van de beslissing van de 
regering, waarbij de zuivering van, het· parlement 
wordt toevertrouwd aan een commissie, bestaande 
uit: de vice-president van de Raad van State, de 
voorzitters van de Eerste Kamer, de tweede Ka
mer, de N.A.C. en de G.A.C. De vergadering is 
van oordeel, dat het aangewezen ware geweest 
de N.A.C. te kennen in de procedure der zqive
ring en haar zo mogelijk deze zuivering zelve 
op te dragen Alvorens haar standpunt nader te 
bepalen, wenst zij het oordeel van de N.A.C. ter 
zake af te wachten. 

Geef CIÏnke kerels een kans 

Onder dit opschrift verscheen in een vorig nummer 
van onze Mededelingen een artikel, overgenomen uit 
TROUW, waarin een pleidooi werd gehouden, om bij 
de beoordeling van sollicitanten voor de Politie, niet 
- zoals helaas tegenwoordig ook weer plaats vindt -
in de eerste plaats naar diploma's, hoe waardevol ook
overigens, te vragen, doch de grootste aandacht te
schen·�en aan_ de vraag over welke karaktereigenschap
pen de sollicitant beschikt.

In dit verband werd de aandacht gevestigd op vele 
jonge mannen uit de verzetsbeweging. Naar aanlei
ding van dit artikel zijn verschillende opmerkingen 
gemaakt en vragen gesteld. In het algemeen vindt het 
in dit artikel uiteen gezette standpunt veel bijval, al
hoewel men eenparig van oordeel is, dat een gedegen 
opleiding en scholing ook bij karaktervolle figuren toch 
in ieder geval zal moeten plaats hebben. 

Voorts blijkt ons, dat bij velen de mening heerst 
alsof de politie zich in het algemeen nog niet zo 
slecht heeft gedragen gedurende de bezettingstijd. 

Wij willen hierover graag nog enkele opmerkingen 
maken. 

Eerst willen wij een misverstand uit de weg ruimen. 
Het is nl. zo, dat blijkbaar bij vele mensen buiten 

de illegaliteit, de mening heerst, dat de jonge kerels 
uit de verzetsbeweging krachtens hun "prestaties" ge
durende de bezettingstijd, zouden pretenderen nu zo
maar, zonder enige verdere sc�ling, geschikt te zijn 
om b.v. officier in het leger, of in dit speciale geval, 
hetzij inspecteur of agent van politie te worden. 

Dit wordt onzerzijds ten stelligste ontkend en 
zo dit bij één der onzen wel het geval zou zijn 
volkomen afgekeurd. 

Wij onderschrijven echter ten volle het hierboven 
omschreven standpunt, om een degelijke opleiding open 
te stellen voor die mannen uit de verzetsbeweging, die 
door hu� houding blijk hebben gegeven over karakter
eigenschappen te beschikken, die juist. voor politie
ambtenaren zo belangrijk zijn. 

Helaas moet worden geconstateerd, dat velt politie
ambtenaren blijk hebben gegeven niet over die karak
tereigenschappen te beschikken, die men in het alge
meen in normale tijden, doch wel speciaal in tijden van 
vijandelijke bezetting, mag verwachten. 

Zeker, de politie heeft in de bezettingsjaren een 
plaats ingenomen in het hoekje, waar de slagen vielen. 
We kunnen dit erkennen en toch niet blind zijn voor 

de onvaderlandslievende daden, die door velen uit het 
politie-apparaat zijn begaan. Er zijn categorieën van 
ons volk geweest die zelden of nooit voor een gewe
tensconflict werden geplaatst. De politie werd vrijwel 
dagelijks in een conflict met het geweten gewikkeld. 
Bij vele politie-ambtenaren was dit geweten afgestompt. 
Slechts enkelen - het moet helaas worden geconsta
teerd - hebben de moed gehad de volle consequenties 
van hun Nederlanderschap te aanvaarden. De meesten 
hebben hun kracht gezocht in het schipperen, in het 
tussen de klippen doorzeilen. 

En daarom bepleiten wij, dat bij de opbouw van een 
nieuw politie-apparaat in de eerste plaats gelet wordt, 
niet dus op het aantal diploma's, doch op het karakter 
van den candidaat. 

Het gaat hier om het herstel van het vaderland en 
om de vorming van een belangrijk onderdeel van het 
overheidsgezag. Vergissen wij ons niet, dan kan men 
de politie beschouwen als beschermster en handhaaf
ster van het recht. 

Heeft de politie deze taak in de achterliggende jaren 
op juiste wijze vervuld? Er moet helaas in de meeste 
gevallen een ontkennend antwoord gegeven worden. 
Een politieman, die - wij zullen ons in de voorbeelden 
beperken - al is het dan maar één maal, Joden heeft 
gearresteerd of vervoerd, is niet anders geweest dan 
een willoos werktuig in de handen der Duitsers. Voor 
dit éne feit blijft hij verantwoordelijk. Gedane zaken 
nemen geen keer. Zijn plicbt als beschermer van het 
recht van de burgers heeft hij op dat moment ver
geten. Hij moge daarvoor bepaalde motieven hebben 
gehad. Zelfs moge hij later of eerder ook "zoveel goed" 
hebben gedaan. 

Men moet. zich ook in dit ene geval - er zijn legio 
gevallen - afvragen: Is deze man geschikt om een 
gezagsfunctie te blijven vervullen? Zal het ontzag van 
de rechtzoekenden voor de boven hen geplaatste over
heid niet ernstig worden geschokt, wanneer zlj straks 
een politie-ambtenaar, die zich in de bezettingsjaren 
heeft misdragen, weer vol glorie zijn taak zien •er
vullen? 

Nogmaals: het gaat hier om het vaderland. 
De overheid en het volk beide, zij zijn gebaat bij 

stoere, principiële politie-ambtenaren. Niet bij mensen, 
die bij de eerste schok het geestelijk evenwicht kwijt 
waren en met zich lieten sollen door indringers van 
��n. �� 

HET GAATJE IN MIJN CEL 
Ik had het de eerste avond al ontdekt, in mijn deur 

dat gaatje, toen een klein lichtcirkeltje de eerste ken
nismaking met die donkere cel wat opvrolijkte. Dat 
was het licht uit de gang, dat in mijn cel doordrong. 
Eén van mijn voorgangers had een schroef uit de 
deur gedraaid. 

Verboden waar dus, dat kijkgaatje, en daarom dub
bel welkom, want de strijd in de cel gaat voort, al 
zijn de krachtsverhoudingen nog ongunstiger dan in 
de vrijheid. Dat een cel geheimen bevat, waarvan 
de S.D. niet weet, maakt je moreel sterker. Een 
schroef, een potloodje, en als ze dat afpakten nog 
een reserve, een uitgeknipt kaartspel, een touwtje, een 
kaart van Rusland, getekend op de achterkant van het 
gevangenisreglement. 

Een cel is maar niet één uit vele. Een cel is jouw 
cel, je eigendom, en als je verhuizen moet is er wee
moed in je hart en heb je dagen werk om je weer 
thuis te voelen. 't Is er net mee als met een hoed. 
Hoe leelijk en afgedragen ook, hij hoort bij je en die 
nieuwe is voorlopig een voorwerp van ergernis. 

Er is nog veel meer wat een cel sfeer geeft. Als je 
tegen het raam opklimt, zie je op het platje een on
kruidplantje. En reikhalzend kijk je uit naar de dag, 
waarop de zon het zal bereiken. Misschien komt hij 
daarna ook eens hierbinnen, al was 't maar in een 
hoek. Dan al die kalenders met namen van je voor
gangers. Je leeft met ze mee, je stelt berekeningen op 
met al die gegevens over de waarschijnlijke duur van 
je eigen verblijf en in eindeloze variaties verdeel je 
die tijd in perioden, onderbroken door dagen, waarop 
iets bijzonders gebeurt. (luchten, was, cantine, Rode 
Kruis, verjaardagen van bekenden enz.). 

En dan leven er toch ook mensen om je heen, men
sen die bij je horen. Waarom antwoordt die buurman 
toch nooit, waarom codeert hij niet terug op mijn 
tikken? Ik heb maar één buurman, en 't stemt me niet 
vrolijk, dat hij in alle talen zwijgt. Nu ben ik werke
lijk eenzaam. Neen toch niet. Mijn bovenbuurman 
hoor ik aldoor maar weer lopen. Een, twee, drie, vier, 
vijf en terug. Hard en onrustig. Valt het hem zo 
zwaar, is de eenzaamheid hem teveel, wit hij zo zijn 
razernij bedwingen? Is zijn lot al zéker, zo zeker 
als van de meeste van mijn voorgangers hier, wier 
geschiedenis ik van de muur, of van vroeger buiten 
de gevangenis ken? Waarom is er die onverwoestbare 
hoop in mij, dat mijn leven geen gevaar loopt? Nog 
van morgen zei een S.D.-man tegen mij: ,,Ga · maar 
uit 't raam kijken, 't is voor het laatst", en een ander: 
,,Alweer een kogelcandidaat". 

Niets is er zo in mijn bewustzijn gedr6ngen dezen 
dag als het feit, dat een mens een kameleon is, dat hij 
's morgens vroeg op bed kan dromen van zij;i toe
komstig huwelijk, van zijn toekomstig werk, van zijn 
idealen in den verzetsstrijd en een paar uur later 
rustig naar buiten kan staan kijken in het bewust
zijn dat het voor het laatst is. Een kameleon, maar 
dat is geen verklaring. Een zekerheid was er in mijn 
leven en die werd zo reëel als mijn staan daar voor 
dat raam: het eigendom van Jezus Christus te zijn. 
Dat is nooit voor het laatst, dat is voor altijd. Diit 
is boven tijd en eeuwigheid verheven. Dat is voor
onderstelde van huwelijk, idealen, werk, de gevange· 
nis, de dood in het verschiet, een verhoor, ja van alles. 
Niemand kan ooit de rust beschrijven (en velèn zullen 
er niet in geloven) die in een stille blijdschap in je 

hart kan wonen, als je voor het laatst door een raam 
kijkt. Is er dan geen angst? Ja voor één ding: dat ze 
op een goede dag uit je lichaam zullen persen, wat je 
geest weigert te geven. Die angst heb ik gekend en ik 
dank God nog iederen dag, dat ik voor dat probleem 
niet gesteld ben. 

Maar ik dwaal af. Dat gaatje in mijn cel, was me 
meer welkom, dan ooit een succesvolle examendag, een 
promotie, een gewonnen wedstrijd of wat ook. Dat is 
ook al weer niet te beschrijven en wie 't niet meemaakte 
begrijpt 't ook niet. 't Leven is daar in een cel radi
caal anders. Alle oude waarden schuiven naar de peri
pherie. Alleen wat met dit volstrekt eenzame (behou
dens de vijandschap die door de deur binnenkomt) in 
verbinding staat, heeft betekenis. Nooit was eten zo 
belangrijk, als dit schrale onfrisse beetje, wat je als 
een hond toegeschoven wordt. Als 't één centimeter 
hoger staat in de pan, als er één dikke kap bij de drie 
boterhammen is, dan is het een feestdag. 

Dat gaatje kwam me daarom zo te pas, omdat Vi
bahn me net te voren in een voorzover dat mogelijk 
is, vriendelijk onderhoud verteld had, wie ik was, wat 
ik gedaan had, welke al mijn schuilnamen waren, 
keurig op de rij en nog veel meer, waarvan ik noch 
mijn vrienden buiten zelfs maar gedroomd hadden, dat 
ze dat wisten. Wel was ik blij, dat ik nu verder geen 
kiekeboe behoefde te spelen, maar ik was tevens naar 
mijn smaak te gewichtig in zijn ogen geworden. Ik 
nam me voor dat gaatje ter afleiding duchtig uit te 
buiten. 

Iedere avond stonden de nieuwe gasten van het 
hotel netjes met hun gezicht tegen de muur aan de 
overkant, zich te ontdoen van al hun goederca. HUll 



bretels, riemen enz. Daar leef je intens in mee. Voor
uit kerel, doe die bretels af, de landwacht zal het je 
anders dadelijk toevloeken", ,,Denk je dat je dat pot
lood mag houden? Wat ben je toch naïef." ,,Sta niet 
te smoezen, de landwacht loopt vlak bij je." Vraag niet 
van die stomme dingen. Geloof je heus, dat ze hier 
belangstelling voor je hebben." 

Wat zijn ze naïef als ze binnen komen. Ik roep de 
man, die voor mijn deur staat toe, als de landwachter 
uit mijn gezichtkring is. Hij geeft geen antwoord. Ik 
tik en roep weer. Nog geen contact. Weer tikken. 
Eindelijk, oh schrik, zegt hij tegen de landwachter, 
dat er iets in die cel voor hem aan den hand is, want 
er wordt steeds getikt. Een hardgrondig "stommeling" 
helpt me niet, want de deur gaat open. Ik ben al bij 
mijn boterham en kijk onnozel. ,,Wat heb jij te tikken"? 
"Wat bedoelt U, ik ben aan 't eten". ,.Er werd hier 
op de deur getikt". ,,Dat kan niet want dan zou ik er 
toch van moeten weten". Aarzeling. Ik zet de aanval 
voort. ,,Waarom zou ik tikken, ik kan toch bellen als 
ik iemand nodig heb?" Een gebrom en gesnauw en de 
deur is weer dicht. Zo maakt de ene stommeling weer 
goed, wat de andere verprutste. 

Een ander_e keer wordt de vuile was nagekeken, op 
een tafel voor mijn deur. De lui krijgen juist op hun 
duvel van een mof, omdat ze de was niet goed na
kijken. Als hij weer weg is, fluisteren ze tegen elkaar, 
·dat ze er niet aan denken die vuile boel overhoop te
halen en alles na te voelen. Nu weet ik genoeg; de
volgende keer gaat mijn post er ook in.

Maar dan wordt het menens. In de cel tegenover
me is iets aan de hand. Er worden steeds weer man
nen binnengebracht, die eerst langs komen met al hun
-spullen en dan later alleen met een kroes in de cel
verdwijnen. Op 't laatst zijn het er ongeveer acht.
Waarvoor? Zij krijgen allen het bekende slootwater
in de kroes en drie boterhammen. Opeens weet ik 't.
Dat is hun galgenmaal. Dat daar is de dodencel. Ik
begreep het toen ik de wachtmeesters tezamen in een
kring in een nerveuze vrolijkheid met elkaar zag pra
ten en wijzen naar de cel om even later om de beurt
door het kijkgaatje te loeren. Toen heb ik ze naakt ge
zien, zonder de franje van gesnauwde bevelen, zonder
het aureool van hun hoogmoedig zwijgen en negeren.
Kleine immorele mensjes worden het. Ze hebben ple
zier om mannen in hun doodstrijd. Als er één staat te
loeren, maken de anderen het vragende gebaar van:
"Wat doen ze?" Hij vou1."t zijn handen en kijkt in
devotie omhoog. Ze slaan zich gierend van het lachen
op de knieën. Toen heb ik gescholden in mijn cel,
zoals ik nog nooit gedaan had. Straks komt er één
alleen aansluipen en licht, na loerend rondzien of hij
zelf niet bespied wordt, het klepje op en gaat staan
"genieten". Een minuut, vijf minuten. Dan vind ik
het genoeg en geef een harde schop tegen de deur. Hij
kijkt verschrikt om en vertrouwt het niet meer, gaat
er vandoor. Ik heb er mijn droevig plezier om.

Later gaat de cel open en komen ze er één voor één
uit. Maar even zie ik ze. Wat een jongens nog. Een
oudere man erbij. Eén kijkt verbeten, een ander kijkt
al in een nieuwe wereld, een derde ziet nog smekend
en met een glimlach op naar 't gezicht, dat nu weer
een masker is. Hoe menselijk, die stille smeekbede, hoe
jammerlijk omdat ze niet boren kan in onmenselijk-

een KP-vergadering te Amersfoort door de Duit
sers werd "overvallen", waarbij een der aanwezigen 
door een sprong uit het raam een hersenschudding op
liep, terwijl achteraf bleek, dat de Duitsers een oefe
ning hielden op parachutisten; 

in een gemeente in ons land, waar een distributie
kantoor "gekraakt" is, thans een aantal "krafcers" :z;ich 
heeft laten huldigen, terwijl de WERKELIJKE "kra
kers" niet aanwezig waren; 

blijkens het politieblad de overvallers van een distri
butiekantoor in het Qosten van het land een "be
schaafde indruk" maakten, terwijl de dagbladen over 
dezelfde KP-ers na de volgende overval schreven over 
,,zes gewapende bandieten"; 

twee KP-ers als "vrijend paartje" ongeveer drie 

heid, in "Befehl", in satanisch zwijgen. Wat wil je 
jongen, wil je blijven hopen, omdat je toch nog leeft? 
Wil je alle kansen nog gebruiken? Waarom ben je 
maar een mens en vecht je voor je leven, als de dood 
je met mathematische zekerheid wacht? 

Verwacht je dan iets van dit rapaille. Gesnauwde 
bevelen, gescheld, alsof er geen verschil is tussen 
transport en dood. Er is niemand, jongen, van hen, 
die iets over je te zeggen heeft, die ook maar één 
blik wil werpen naar je bewogen gezicht, één gedachte 
wil bepalen bij de diepe ontroering van je gemoed 
in dit ogenblik 

Er is er toch Eén en Dien zal ik bidden, smeken 
om Zijn engelen te zenden, dat ze jou en je makkers 
dragen door de straten, door de doodsvallei heen. 
Nu weet ik ook opeens weer, dat dat alles is, wat 
ik doen kan en dat er ook niet meer nodig is. Dat 
dat zo sterk is, dat 't door de dood heendraagt, omdat 
Christus het hoort en verhoren wil. 0, ik bid vurig, 
dat jullie het ervaren zullen, dat in de grootste ver
warring en ontsteltenis een mensenhart kan jubelen 
om zijn zekerheid, en dat het reikhalzend kan uitzien 
naar zijn verlossing in het aangezicht Vim de dood. 
Heilsperspectief, dat zal jullie tillen boven de ellende 
van deze laatste gang. 

Dan , draait een deur open, een auto start en rijdt 
weg. Verder kan ik me alleen maar verbeelden wat 
er gebeurt. 

Daar heeft zich een S.D.-er geïnstalleerd in de cel 
aan de overkant. Er wordt een jongen bij hem ge
bracht. Dat is dus een verhoor. Eerst hoor ik niets. 
Dan opeens: ,,Sie lügen" en even later een vuist op 
tafel: ,,Sagen Sie die Wahrheit". Weer spreekt de 
jongen een tijd. Verveeld staat de S.D.-er op, onder
breekt, haalt zijn schouders op. Hij wijst naar de 
deur. De jongen verdwijnt. 

De S.D.-er roept iets in de gang. Hij gaat weer 
zitten en bladert in een dossier. Een grijze man komt 
binnen. Die moet vertellen. Alweer dat verveelde ge
baar. Enkele vragen. Dan weer een verhaal. Een wenk 
met de hand en de grijze man gaat schuchter de 
deur uit. 

Weer eerl Jongen. Sjofel zou je zeggen als je hem 
op straat tegenkwam. Een bleek zorgelijk gezicht, 
sluike gele haren. Maar opeens weet ik het. Dat is 
geen maatstaf. Ik ben een idioot, dat ik altijd weer 
gegevens put uit de uiterlijke verschijning. Want deze 
kerel, verbergt als zijn voorgangers een hart van 
staal. Hij weet niets. Hij weet niet door wie hij ge
worven is, hij ontmoette, reconstrueer ik uit het ge
schreetw der S.D.-er, een vreemde in een café en 
daarmee begon zijp K.P.-loopbaan. ,,Wer war der 
Führer ihrer Truppe?" Ontkennend antwoord. ,,Sagen 
Sie mir, welche die "Köppeu sind, und ihnen passiert 
nichts"...... ,,Sie interessieren mich nicht. Erzählen 
Sie mal, und ich entlasse ihnen ....... Dann (en een 
gebaar onderschrijft het) werden Sie erschossen". Nu 
is het er dus uit. Zijn leven of zijn vrienden. Wat éen 
storm moet er in hem omgaan. 

Is 't zo eenvoudig? Hij weigert, ik merk het aan 
den S.D.-er en mijn hart jubelt erom. Hoe diep moet 
ik mij schamen, dat ik, nu de zekerheid in mij begint 
te groeien, dat mijn leven misschien gespaard zal blij-

kwartier voor het distributiekantoor te Geldermalsen 
hebben gestaan om zich behoorlijk te kunnen oriën
teren; 

een KP-er, die zelf niet rookte, bij een ,,kraak" in 
de veronderstelling, dat hij de tabakskaarten had 
meegenomen, alle aardappelkaarten meenam, terwijl 
hij de opmerking maakte: ,,Nu kunnen d6 onderdui
kers tenminste roken" ; 

de directeur van de "Koepel" te Arnhem vanuit 
zijn huis naast de gevangenis, twee auto's voor de 
gevangenis zag staan, naar buiten kwam, om de wa
gen heenliep, waarin de chauffeurs op hun vrienden 
die binnen waren, zaten te wachten en tenslotte zon
der enige argwaan weer zijn woning binnen' ging; 

enkele KP-ers, die deel hadden genomen aan de 
overval op het Huis van Bewaring te Arnhem, dezelfde 
avond enkele gevangenen van het politiebureau te 
Zutphen bevrijdden; 

ven, mij in gedachten van jullie nood, van die zee van 
ellende hier distancieer en mij inricht op het leven. 
Hoe onverbeterlijk is een mens, hoe grenzeloos egoïs
tisch. Bij jullie hoor ik, bij jullie moet mijn gebed 
zijn, mijn hart moet leven in die geweldige strijd, die 
jullie iedere dag strijden. Wat gebeurt hier voor mij? 
Is dat niet een strijd op leven en dood? Veel zwaarder 
dan jullie ooit met je revolver moesten voeren? 

Daar komen ze. Eén voor één. En altijd weer na 
verloop van tijd, dat gebaar, die ongeduldige blik, die 
snauw, dat in het vooruitzicht stellen van vaag aange
duide kwellingen bij een volgend verhoor. 't Wordt 
stil in m·e van grote bewondering. Telt je leven dan 
zo weinig, is de zaak waarvoor je je gaf, je nog 
steeds 't hoogste? Waar haal je dien moed vandaan. 
Jij met je gebogen rug, je gezicht van oude lappen, 
en je voorkomen, dat op niemand in de "wereld" enige 
indruk zou maken en waar ik me ook volkomen in ver
gist zou hebben? Zit dat in je, diep verborgen als een 
kostbare schat, waarvan geen mens weet dan misschien 
Je moeder, of misschien ook die niet en alleen God, 
Die het hart aanziet, en Die je nu tegenover die wel
lusteling zet, opdat hij .zich kapot zal lopen op dat 
harnas binnen in je? 

Nu leef je pas, nu ben je pas echt, wat je nooit 
geworden zou zijn buiten de cel. Wat een tragiek 
schuilt er in die gedachte. Armzalig en .geminacht 
buiten de cel. En nu een man, die veldheren en konin
gen verslaat. Nu, op een ogenblik, dat geen mens je 
gadeslaat, dan die toeschouwer, die dat gaatje in zijn 
deur heeft. 

Een kerel zijn in een stadion, in een leger, in een 
concern, in een huisgezin, dat is geen kunst, want be
wondering en hulde zijn in het vooruitzicht. Maar 
een kerel zijn als geen mens je ziet, dan een onmens, 
wierl je strijd niets interesseert en waarvan nooit 
iemand iets zal horen, dat is iets waarvoor geen woor
den passen. 

En jij met je vreesachtige blik, jou vergeef ik 't, 
dat je na de tweede keer op het matje te zijn geweest, 
bezweek, dat je jezelf wat wijsmaakte en vertelde, wie 
je geworven had. Je dacht, dat dat toch niet belangrijk 
was en je wilde die ene stroohalm, waaraan je leven 
hing, vasthouden. Je had er direct spijt van en op je 
gezicht las ik, hoe diep ongelukkig je je voelde. Je
bent maar een mens en je werd in je zwakste plek 
getroffen. Waar zou ik de moed vandaan halen, iets 
in dat ogenblik van zwakte af te keuren? Ik ben 
toch maar toeschouwer in een tragedie, zoals er nooit 
één geschreven is en die nooit echt uitgebeeld zal 
kunnen worden? 

En jij met je besliste gezicht, en je felle ontkenning 
van je leiderschap, totdat je weerstand in elkaar zakte, 
toen je vriend binnengeroepen werd en je aanwees 
als den leider, voor jou zal lk bidden, dat" God je hart 
mag sterken voor alle kwellingen, die je te wachten 
staan, want op jou zal nu het volle gewicht van alle 
strijdmiddelen der S.D. neerkomen. 

En in de tegenstrijdige stemming van weemoed en 
verering dien avond, heb ik mij voorgenomen, eens 
als ik ertoe in de gelegenheid zou zijn, het verhaal 
van deze heldenstrijd te schrijven. 

H. v. R.

onder de gevangenen in dit politiebureau iemand 
was, die zei, dat hij het ontzettend fijn vond, doch 
dat hij liever gezien had, dat zijn verloofde uit de 
gevangenis te Arnhem was weggehaald; 

de !!jei: bedoelde KP-ers \oen konden zeggen, dat 
deze intussen reeds door hen bevrijd was; 

enkele brieven op de redactie van onze "Medede
lingen" zijn binnengekomen, waarin bestreden wordt, 
dat bijna 3/4 van het Nederlandse volk tot de LKP 
heeft behoord; 

deze briefschrijvers ten antwoord krijgen, dat ze 
dan maar eens spoedig enkele treinreizen moeten ma
ken, daar ze er in de trein het meest ontmoeten kun
nen; Voorts, dat 7/8 �an' de Landwacht onschuldig 
in de gevangenis zit. 

Inzendingen aan on.,s Bureau 



HET NEDERLANDSCH VERZET· 

:Recapitulatie van boof dstuk 1 , duitschland heeft in zijn drie vormen van 
"heiliges Weströmisches Reich deutscher Nation" (962-1806), ,,Kaiserreich 
Deutschland" (1870-1918) en "das (dritte) reich" (1933-1945) steeds ge
tracht, als pretèns erfgenaam der idee van het Romeinsche wereldrijk, de 
wereldhegomonie· te verkrijgen. Het typeerende van het dritte reich is de 
grootere omvang en uitwerking van deze weltmachtstreberei, - de naziführung 
voor dit streven, - en dat men eerst naar binnen heeft willen consolideeren 
alvorens naar buiten te ageeren. 

Hoofdstuk 2. Het wereldverzet. 
Hoofdstuk 3. Wezen, systeem en vormen der nazi-verdrukking. 
Hoofdstuk 4. Groei en vormen van ons verzet. 
Hoofdstuk 5. Ondergrond van het ondergrondsche. 
Hoofdstuk 6. Beoordeeling van het verzet. 
Hoofdstuk 7. Heden en toekomst der illegaliteit. 

HOOFDSTUK 2 

He·t Wereldverzet 

Dat het de inspanningen en opofferingen der sowjet-russische en westersche 
legers en bevolkingen zijn geweest, die, ten slotte tot in het pandemonium van 
berlijn, in April/ Mei 1945 de openbaringen van het duitsche streven naar de 
wereldmacht stukgebroken hebben, is voor onzen tijd de eindopenbaring van 
het wereldverzet tegen duitschlands streven naar wereld-onderdrukking. 

Het ligt in de lijn van de duitsche propaganda der laatste tientallen jaren 
(die nog niet dood is!) te beweren, dat dit eindresultaat eenvoudig het slot 
was van een jarenoude diplomatieke "einkreisun!J", waardoor de duitsche 
lebensraum is afgesloten en duitschland is gestikt. 

Nu mag men erkennen, dat reeds vóór 1914/'18 in zekeren zin een einkt.ei
songspolitiek is gevolgd en tot het verbond Engeland-Frankrijk-Rusland 
heeft geleid tegenover de in 1914 uiteengev.allen combinatie duitschland
ostenrijk-italië, en dat in 1915 zelfs de einkreisung nog geslotener is gewor
den door italies overloopen naar de andere kant. 

Daarbij dient men dan toch terstond niet te negeeren: _ 
1e. dat deze "einkreisung" geen !}esloten cirkel vormde; 
2e. dat zij militair en niet economiscb van aard was en in de propaganda 

misbruikt werd als deze sprak van noodzaak om die te verbreken teneinde 
meer lucht en lebensraum te verkrijgen; 

3e. dat die einkreisung in het tijdvak na 1917 is komen te ontbreken . 
eenerzijds door de grootere zelfstandigheid van Sowjet-Rusland en -;;:;-;ier; 
staten, � anderzijds door den Volkenbond en den invloed, dien duitschland 
tijdens zijn lidmaatschap 1926/1933 daar had en bij bonafide gedrag nog 
méér had kunnen verkrijgen, maar door zijn opzegging van dat lidmaatschap 
(October 1933) prijsgaf, welbewust zichzelf te!}enover de andere Europeesche 
staten isoleerend. 

Tesaamgekomen zijn de staten van Europa en de overige wereld in 1939/ 
1945 tegen duitschland, niet naar een vooraf opgemaakt plan, maar doordat 
duitschland zelf ze naar elkander toe had gedreven. 

Zonder ook maar iets te willen afdoen van de eer van andere landen zoo 
onder meer van Noorwegen en België, mogen wij Nederlanders toch V:el in 
de allereerste plaats het politieke gedrag van onzen Nederlandschen staat als 
voorbeeld voor deze waarheid stellen: Immers niet, zooals hitlers propaganda
knecht in Mei 1940 loog, omdat Nederland zijn wegen en middelen in dienst 
van een vermeenden Engelschen aanval op het ruhrgebied wilde stellen maar 
omdat hitler cîe Nederlandsche wegen en middelen voor een blitzkrie; tegen 
Engeland en uitbreiding van eigen machtsbereich in het Westen, ter voorbe
reiding van zijn reeds lang tevoren aangekondigden uitval naar het Oosten 
(zie de éénfrontstheoriën in mein kampf), wilde gebruiken viel duitschland 
in mei 1940 Nederland aan en stelde Nederland zich teg�n duitschland te 
weer. 

Waar�ijk, het zelfst�ndige Nederland van vóór 1940 heeft een bondgenoot
schap met gezocht, met met Frankrijk en Engeland, doch met duitschalnds 
vastberaamde aanvalsplannen van 1938, 1939, 1940 en 1941 kwam Nederland 
vanzel�. 

te staan aan de zijde der aangevallenen, in 1940 · met Engdand,
Frankriik, Noorwegen, België, in 1941 met Rusland en Amerika bovendien. 

Het loont de moeite, en is voor de uiteindelijke waardeering van het Neder
landsch verzet 

.:n de Nederlandsche · verzetsbeweging van belang, eenige
momenten en b11zonderheden der · tmtwikkeling van het eeuwenoude verzet 
tegen duitschland nader te bezien; vanzelf komt daarbij aan den dag, in hoever 
het om de wereldheerschappîj ging resp. een wereldverzet was. 

Over een tijdvak van ruim elf eeuwen (753 v. Chr.-395 na Chr.) werd 
door Rome een wereldrijk gebouwd en bestond het. Voor het duitscbe streven 
komt �en tot een tijdsduur van bijna tien eeuwen (962-1945). 

Beziet men nog eens de lijst der duitsche uitbreidingen: naar 't. Oosten tot 
elbe, oder, de bal

_
tisc):ie landen, Karinthië en herzegowina, _ de in 't Zuide�

gezochte maar met behouden gebieden (povlakte, napels en sicilië), - de 

/ 

(2) 

nlA. A. e. 9.. u.an. rp� 

in 't 'Wes�en slechts 1870/1918 bezette provmc1en Elzas en Lotharingen en 
de gedurende langen tijd vanwege 't habsburgsche huis bezette Zuidelijke 
Nederlanden (België) maar nog langeren tijd (uitdrukkelijk sinds 1578 te 
Worms ondanks Marnix' pleidooi) door het reich zelf in den steek gelaten 
Noordelijke Nederlanden (Nederland), - ten slotte de itt 't 'Noorden van 1866 
tot heden bezette provinciës Sleeswijk en Holstein, - beziet men deze lijst 
nog eens, dan komt men direct tot de conclusie, dat, evenmin als tegen Rome, 
ooit tegen duitschland een einkreisen'd wereldverzet militair georganiseerd en 
gebod�n is, zéker niet v§ór de beide terecht als 1e en 2e wereldoorlog aange
duide steeds gigantischer georganiseerde strijdtooneelen 1914/1918 en 1939/ 
1945. 

Maar evenzeer te'rstond treft dan de tegenstelling, dat terwijl naar het 
bekende gezegde Rome op drie manieren de wereld veroverd heeft: eerst door 
zijn le!Jioenen, daarna door de Xerk, en tenslotte nog eens door zijn (Romein
sche) recbt, - een dergelijk streven van duitsche zijde in de eeerste twee 
opzichten volkomen heeft gefaald - in het derde opzicht, met betrekking 
tot het recht, ondanks de capaciteiten der duitsche geleerden zelfs geheel 
ondenkbaar is gebleven, - en in alle drie de richtingen onmogelijk, voor de 
wereld nooit aanvaardbaar, is geweest. 

Wat de zeggenschap in kerkelijke zaken betreft, heeft duitschland tot 
driemaal toe Rome naar de Kroon gestoken. 

Daar was eerst de openlijke sfrijd met uiterlijke machtsmiddelen, die de 
namen van twee betrekkelijk kleine doch des te meer vermaarde plaatsen in de 
gedachten roept: Canossa en Worms. 

Het dramatische Canossa! waar in de koude Januarimaand 1077 de Tos
kaansche boerenzoon Hildebrand, tot -Paus gekozen nadat hij onder vijf 
voorgangers reeds het wereldlijk gezag van de Kerk had uitgeoefend als 
Archidiaken �n Kanselier, thans als Paus Gregorius VII den frankischen vorst 
en duitsch-keizer, heinrich IV, in 't boetekleed blootvoets in de sneeuw laat 
loepen en op het slotplein laat wachten, als smeekeling, om ontheven te 
worden van de kerkelijke ban, waarin hij door den Pa1,1s was gedaan en 
waarvan hij de ontheffing niet missen kon, omdat zij door de duitsche vorsten 
als voorwaarde voor zijn verdere erkenning als duitsch-keizer was gesteld. 
Heinrich moet hiervoor zwichten, wil hij zijn macht binnen het reich niet 
verliezen, maar de Paus maakt hiervan gebruik om de feitelijke erkenning 
te verkrijgen der door hem voorgestane leer, waaraan de. naam van het 
Fransche klooster te Clugny in de geschiedenis verbonden is, dat namelijk 
geestelijk en wereldlijk gezag, voor heel de wereld, beide toekomen aan het 
Pausd_om, dat als een zon straalt over heel het goddelijk wereldrijk, waarin
elk ander gezag slechts een afgeleide glans als van een maan kan hebben. 
Gregorius verkrijgt deze erkenning doordat heinrich te Canossa als voorwaarde 
voor de opheffing van den banvloek moet accepteeren, dat de Paus de opper
beslissing zal mogen geven in den strijd tusschen den keizer en de andere 
duitsche vorsten! 

Worms en het concordaat van 1122: slot van den investituurstrijd en sche
matische· regeling der toekomstige verhouding van keizerschap en Kerk: de 
bisschoppen en ambten in duitschland zullen voortaan gekozen worden door 

' kerkelijke instanties maar "in tegenwoordigheid" van den keizer of zijn afge
zanten, - daarna geïnvesteerd. worden door den keizer, - doch slechts met 
scepter (symbool der wereldlijke macht) niet met ring en staf (symbolen der 
geestelijke macht). 

En tusschen deze twee, Canossa 1077 en Worms 1122, een verwoede strijd 
van heinrich, die te Canossa van de ban ontheven, in noord-italië post vat 
aan Gregorius de doorreis naar cle duitsche vorsten belet, in duitschland strijd 
voert tegen de vorsten en den door hen tot roomsch-koning gekozen rodolf 
van schwaben, in 1'081 opnieuw in de ban wordt gedaan, in 1084 rome in
neemt, en daar aan den tiberoever de burcht van Hadrianus (,,Engelenburcht") 
belegert als de schuilplaats van Gregorius, die weliswaar door zijn uit Zuid
Italië ter hulp gekomen Noormannen-vrienden wordt bevrijd, maar, grootste 
der Pausen, in ballingschap te Salerno 1085 sterft (,,dilexi justitiam et odi 
iniquitatem, propterea morior i; exilio"). 

Deze episode als voorbeeld van de eerste tijden van het eerste reich: in 
wederzijdsch streven naar de wereld-oppermacht trachtten keizers pausen 
el! pausen keizers tot die waardigheid te brengen of hen daaruit te stoeten, 
te bannen of te laten bannen: Rome gewonnen, álles gewonnen; duitschers 
handicapten in dezen strijd hun mede-duitschers. 

Sindsdien, zoolang het eerste reich bestond, bleef :r voor het keizerschap 
zooal niet afhankelijkheid ten opzichte van de pausèlijke stoel, dan toch een 
groote behoefte aan steun bestaan; vooral sedert in den dertigjarigen oorlog 
1618/1648 het de keizerlijken waren, die den strijd van roomsche vorsten tegen 
protestantsche vorsten in duitschland voerden, maar dan ook toen en sedert
dien als 't ware hun bestaansrecht aan deze geestelijke band met Rome ver
bonden zagen, iets wat in de tegenstelling Zuid en Noord bleef doorwerken 
en tot in de laatste jaren van oostenrijks bestaan de maatschappelijke en poli
tieke achterstelling der Protestanten aldaar, veel en veel sterker dan die van 
onze Roomsche Brabanders en Limburgers tot het midden der vorige eeuw, 
veroorzaakte. 

(Wordt vervolgd) 



SectÏe IX 

u.an de 1'1aÇ, u.an- den <j).Jli,rw,

Het lijkt mij nuttig, nog een ogenblik stil te staan 
bij de werkzaamheden van ons Afwikkelingsbureau in 
het licht van de steeds meer bekend wordende 
Sectie IX van de staf van den Prins. 

Het komt n.l. talloze keren voor, dat bij ons Afwik
kelingsbureau door een KP-er een sollicitatie wordt 
ingediend, terwijl - hoe jammer ook overigens -
door ons aan een sollicitatie heel weinig kan w9rden 
gedaan. 

Om een iuist beeld van de situatie te krijgen, is 
het nuttig, dat nog eens nadrukkelijk het volgende 
onder de aandacht van alle KP-ers wordt gebracht. 

In Apeldoorn, bij de staf van den Prins, is een spe
ciale Sectie voor de sociale zorg van de BS-ers. Deze 
Sectie is dus ook voor de KP-ers, die in BS-verband 
werkzaam zijn geweest. 

Deze Sectie IX, vangt in de ruimste zin van het 
woord, alle gevallèn op van BS-ers, die - door welke 
oorzaak ook·_ niet "aan de slag" kunnen komen. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen - het lijkt mij nuttig 
dit hier nadrukkèlijk te vermelden - dat alle BS-ers 
door deze Sectie aan een "baantje" geholpen worden. 
Zij doet echter ALLES wat mogelijk is om de belangen 
van de BS-ers te behartigen en heeft daar ook ver
schillende mogelirkheden voor. 

Sectie IX is daartoe een uitgebreide enquêtering 
begonnen en heeft ook inmiddels in vrijwel elk gewest 
van de BS. een bureau in het leven geroepen. 

Onze KP-ers dus, die naar een bepaalde betrekking 
willen solliciteren, die de vakkennis voor een bepaald 
beroep bezitten, die moeilijkheden hebben met b.v. 
hun vroegere werkgevers, etc. kunnen zich bij deze 
Sectie vervoegen en om assistentie verzoeken. Dit 
neemt niet weg, dat van de zijde van het Afwikke
lingsbureau ook ALLES zal worden gedaan om hier
aan medewerking te verlenen. 

Wij kunnen dit doen in de vorm van het verstrek
ken van b.v. een aanbeveling of een getuigschrift. In 
bijzondere gevallen kan onzerzijds ook eens een spe
ciaal geval nader worden bekeken en behartigd. 

Doch in het algemeen is het ons niet mogelijk om 
alle KP-ers, die dit zouden wensen, aan werk te hel
pen. Graag zagen we dit anders, doch ieder onzer 
begrijpt, dat het niet anders mogeÜjk is. De enkele 
mogelijkheden, die zich vfa ons Afwikkelingsbureau 
voordoen, worden in onze Mededelingen in de vorm 
van een oproep tot sollicitatie, bekend gemaakt. 

Het komt voor, dat op ons Afwikkelingsbureau een 
brief van een KP-er binnen komt, waarin wordt ge
vraagd, om een opleiding voor Inspecteur van Politie 
voor hem te bewerkstelligen. Weer een ander vraagt, 
zonder zijn vakkennis te vermelden, of' h�t Afwikke
lingsbureau niet aan werk weet te helpen. 

Dit 2:ou in heel bijzondere gevallen misschien toe
vallig wel eens kunnen, doch in het algemeen kan dit 
natuurlijk niet. 

Dergelijke gevallen horen thuis bij Sectie IX. 
De navolgende gewestelijke bureaux van Sectie IX 

zijn geopend: 

Gewest I: E. Bultsma, Fonteinstraat 18, Leeuwarden. 
Telefoon 3391. 

Gewest II: A. Schalken, Emmaplein 6, (Kamer 9), 
Groningen. Telefoon 28477. 

Gewest JIJ: ]. van Aal deren, Oostersingel 25, Assen. 

Gewest IV: L. F. van Hoorn, Langestr. 49 b Enschede. 

Gewest V: A. W. Brummelman, Rustoordlaan, Eefde. 
Gewest VI: M. Liefstingh, Regentesselaan 12, Apel-

doorn. 

Gewest VIII, A. Bos, Maliebaan 13, Utrecht. 
Telefoon 15941, K 3400. 

Gewest IX: W. B. Wagtendonk, Ministerlaan 10, 
Hilversum. Telefoon 4941. 

Gewest X Pater Suasso de Lima de Padro, ]. W. 
Brouwerplein 11, Amsterdam. Telefoon 99352. 

Gewest XII: Mevr. A. P. M. Breukelaar-Verburg, 
Frans Halspl. 10, Haarlem, Telefoon 10596. 

Gewest XIIIB: A. Bubberman, Nieuwe Plantage 29, 
Delft. Telefoon 2687. 

EEN ·K.P. 'GRIJPT IN ! 
. Het was die Vrijdagmiddag koud en druilerig-regen
achtig in de verlaten straten van het kleine provincie
stadje. Ik was laat; de kernvergadering van KP-ers en 
LO-ers, die èn om het belang van de aanwezigen èn 
om de urgentie van de kwesties die besproken moesten 
worden, met nog meer omslachtigheid en voorzorg 
was georganiseerd dan gewoonlijk, moest op dit mo
ment al begonnen zijn. M�r waarom hadden ze me 
dan ook niet opgewacht, zoals toch duidelijk was af
gesproken: ik had het wachtwoord voor deze ont
moeting - een boekdeel op zichzelt - toch niet voor 
niets uit mijn hoofd geleerd. 

Daar naderde een figuur in een witte regenjas en 
met een grijze deukhoed op. 

,,Pardon mijnheer, heeft U misschien wat vuur?" 
Gelukkig, dat begon er op te lijken, 't was de eerste 
zin van de afgesproken kennismaking. 

,,Neen, het spijt me wel, maar benzine voor aan
. stekers is ook schaars," antwoordde ik en overhan
digde hem de drie afgebrande lucifers, die ik al die 
tijd zorgvuldig in mijn hand had gehouden. 

,,Klaas," stelde ik me voor. 
.,Oom Jan," antwoordde de ander. 
Hij bleek niet erg spraakzaam en na een of twee 

mislukte pogingen tot conversatie gaf ik het op. Ik was 
enigszins verbaasd over het Duits accent, waarmede 
de man - wiens simpele naam een belangrijke figuur 
in de Landelijke Organisatie verborg, - gesproken 
had en n11ar aanleiding hiervan peinsde ik oyer de 
steeds groter wordende activiteit van S.D. en Land
wacht en de geraffineerde vakkennis, waarmede de 
heren hun werk verrichtten. 

"In deze straat moeten we zijn." We sloegen een 
hoek om. Aan de overkant stond een donkerblauwe, 
glimmend-natte Chevrolet. En ·dan weer dat merk
waardig Duits accent. 't Was maar goed dat hij zijn 
gedeelte van ons wachtwoord zo aardig kend�, want 
het moet wel een heel merkwaardige sensatie zijn om 
met een heel arsenaal belangrijke papieren, die beslist 
geen daglicht kunnen verdragen, in de wijd-geopende 
armen van een paar S.D.-agenten te wandelen. Maar 
ja, die kans was er per slot van rekening altijd en 
daarmede de voortdurende spanning, ;odat wij ons 
wel eens afvroegen, wat er zou gebeuren wanneer 
deze plotseling zou wegvallen. 

.,Ik denk zo, dat we dan met dunne, veel te korte. 
hemdjes en verwaaide haren in een feJle noordoosten
wind staan en met onze blote voetjes in heel witte, erg 
koude sneeuw", had een koerierster eens typisch vrou
we!Uk gepeinsd, toen zij zich voor een hete kachel 
van een te veel aan koude en nattigheid trachtte te 
ontdoen. Op dat moment had ik maar wat gemompeld, 
omdat ik mijn neus verstopt had in een bundeltje 
papieren, die ze ergens vandaan getoverd had. Maar 
nu - een paar weken na de bevrijding - weet ik 
dat ze de plank niet ver had mis geslagen; neen 
krasser, ze sloeg raaJ<, hard en precies in het midden. 
In ieder geval, de armen van de S.D. stonden zo wijd 
open als maar enigszins mogelijk was die Vrijdag
middag en ik kreeg mijn sensatie. Nauwelijks ,..;as ik 
binnen, na driemaal gebeld te hebben en had ik ver-

ADRESWIJZIGING 

Het adres van het Bureau Herstellingsoorden is 
thans, Oosteinde 13, Amsterdam, 'Je1. 31066, dus 
niet meer Heerengracht 605, Tel. 36805 zoals vermeld 
in ons vorig nummer. 
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Waarvoor moet de provinciale 

KP-Leider zorgen? 

De Provinciale KP-leider zorgt, dat UITERLIJK 
vóór 15 September a.s. bij het . Afwikkelingsbureau 
LKP. de opgaven binnen zijn van: 
1. het juiste aantal leden (gespecificeerd in drie

categorieën);
2. het juiste aantal benodigde Mededelingenbladen;
3. de autobiographieën;
4. de namen en gegevens van gesneuvelde en ver-

miste KP-ers;
5. de ingevulde formulieren voor de Stichting;
6. zijn Provinciaal KP- en Sabotagerapport.

Hij zorgt voorts voor:
1. ingezonden stukken;
2. advertenties;
3. reportages;

teld, dat 12 plus 7 altijd gelijk is aan 31, of ik voelde 
een dwingend harde druk even boven m'n rechterheup 
en mijn begeleider, die me hoffelijk had laten voor
gaan, zei: ,,Hände hoch". Mijn eerste reactie was ver
bazing. Waarom spreekt die man plot,seling Duits? 
Maar voor me stond ook al een man met een revolver, 
en "Mensch ich schiesse", klonk het ongeduldig achter 
mijn rug en toen wezen mijn beide handen al naar de 
zoldering. Zo wandelden we de kamer binnen. Met 
hun neuzen tegen een boekenkast, die de gehele wand 
in beslag nam, en hun handen in hun nek, stonden 
mijn zeven mede-slachtoff,ers. In twee luie stoelen 
zaten nog twee andere h�en, die kwasi-nonchalant 
met zwarte, glimmende revolvers speelden. Om de 
een of andere reden stonden ze op,. toen wij binnen 
kwamen. Mijn zakken werden heel deskundig leegge
haald en tle buit werd in een actetas gestopt. Er werd 
geen woord gesproken. Een gebaar vertelde, dat ik ook 
tegen de boekenkast moest gaan staan. Twee van de 
mannen gingen de kamer uit en even later klapte de 
voordeur dicht. 

Een paar minuten later sloeg in de verte een motor 
aan, het typische geluid van een motor, die in de 
eerste versnelling rijdt kwam naderbij en stopte voor 
het huis. Een seconde daarna gebeurde nog eens pre
cies hetzelfde. We kregen aJlemaal een paar hand
boeien aan en marcheerden als een koppel ganzen 
achter elkaar de deur uit. 

,De S.D. houdt niet van reclame en niemand kon 
bevroeden, wie er vervoerd werden in de twee auto's, 
die langs verschillende wegen door de natte scheme
ring naar het plaatselijk politiebureau reden. 

Wat ze toen met ons deden, was op z'n zachtst uit
gedrukt hoogst merkwaardig en tegen alle regels van 
het spel in: we werden allen met z'n achten in één 
en dezelfde cel gestopt. De straf op de zonde liet niet 
al te lang op zich wa'chten. Nauwelijks een uur kre
gen we de tijd om ons enigszins vertrouwd te maken 
met de vier smaJle hoge muren, een tralievenster en 
een paar britsen met onsmakelijk uitziende stroo
matrassen. Want toen bonkende stappen en het ge
rammel van sleutelbossen ons al hadden aangekondigd, 
dat de zware stalen deur zou opengaan, was het in 
eerste instantie niet het beteuterde gezicht van den 
dienstdoenden agent van politie dat onze aandacht 
trok, m�ar het olijke gegrinnik van een jongeman met 
heel blond haar en heel blauwe ogen, die -schuin achter 
hem stond met een revolver 

0

in zijn hand. ,,Gaan de 
heren mee ...... ?" Plotseling stonden we op straat en 
zonder een woord nog met elkaar te wisselen, of een 
moment te aarzelen, verdwenen we allem�al in ver
schillende richtingen, eensgezind alsof we een scène 
speelden, die van tevoren 'tientallen malen al was 
gerepeteerd. Nog was het koud die Vrijdagavond en 
druilerig-regenachtig in de verlaten straten van het 
kleine provinciestadje. Weer liep ik heel alleen. Maar 
in mijn benen voelde ik eèn tinteling, die geen stra
lende zomerzon ooit meer kan verbeteren. Want ik 
was vrij. KP greep in, snel, efficiënt en succesvol. 

L. K. P.

4. foto's van gesneuvelde KP-ers1 met korte vermel
ding van hun werkzaamheden; 

5. foto's en andere materiaal van het KP-werk (be
halve foto's blijft het eventuele materiaal desge
wenst het eigendom van den betreffenden KP-er.
T.z.t. ontvangt hij het terug);

6. KP-verhalen voor het geschiedenisboek;
7. verslagen van gehouden vergaderingen der KP;
8. alles wat hem langs de�e weg wordt "opgedragen".

Tenslotte zorgt .hij er voor, dat ons. Mededelingen
blad niet aJleen in het bezit kofllt van aJle leden, 
medewerkers en vrienden, doch ook van hen, die van 
ons werk niet op de hoogte zijn, maar geestelijk aan 
ons verwant zijn. 

ER BESTAAT NAAST DE VELE GROTE 
VOORDELEN - EEN GROOT NADEEL AAN 
HET BEZIT VAN EEN EIGEN ORGAAN, N.L.: 
DAT HET HOOFDZAKELIJK GELEZEN WORDT 
DOOR ONZE EIGEN LEDEN, MEDEWERKERS 
EN VRIENDEN. HELP DAAROM ALLEN MEDE 
OM DIT BLAD OOK DOOR TE GEVEN AAN 
HEN, DIE VAN ONS WERK NIET OP DE 
HOOGTE ZIJN. 



EEN WARE �OGELHI STORI E! L� 
door Spotvogel 

De verwaten sprinkhanen met Loksnor ilan de kop 
hadden zich voorzien van zwaar met ijzer beslagen 
laarzen en hun kletterende paradepas, deed Europa's 
aardkorst en de harten van de gevederde bewoners 
trillen. 

Loksnor en -zijn trawanten wilden vogels zijn en 
daar hun minderwaardigheidscomplex en de vogels 
hun niet tot die hoogte konden opheffen, verklaarden 
zij aan al wat veren had den oorlog! 

Met schreeuwende bevelen, donderend vliegg�luid en 
schitterende uniformen, werden bijna alle grenzen van 
Europa overschreden en de landen overstroomd door 
de horden van Loksnor. Om zichzelf te suggereeren, 
zongen ze onder het gaan, over nog te volvoeren hel
dendaden. 

Ook dit land werd overstroomd met trekpoot aan 
het hoofd der benden. Trekpoot sprak mooi tot de 
vogels, beloofde hun zangzaad, veeren, en vrijheid. 
Laat ik het U direct maar zeggen : trekpoot was een 
léugenaar. 

Aan ieder die' het hooren wilde, of ook niet wilde, 
vertelden zij - en sloegen zich daarbij met de poot 
op de borst - ,,Wij zijn super-vogels". Geen vogel, 
die het geloofde� Ze staken hun koppen onder de 
vleugels en lachten geheimzinnig. 

Na zeer korten tijd, bleek de ware aard van de 
blaaskaken; het waren dieven roovers en ...... moor-
denaars. 

Ze vraten het heele land kaal en als een vogel de 
moed bezat in 't openbaar te zingen over dit wange
drag, werd hij in een donkere kooi opgesloten, tot 
hij het ,,piet-piet" roepen en zingen verleerd had. 
Ze werden steeds brutaler, de blaaskaken en hun ge
sjirp verscheurde het muzikale gehoor van de vogels. 

Ook moesten vliegvleugel en zijn vrienden voor de 
sprinkhanen werken, sommigen zelfs in een vreemd 
land. Er waren vogels, die zooveel liefde voor hun ge
boortegrond hadden, dat zè zich niet lieten vinden, 
om te werken voor loksnor of trekpoot. Tegenmaat
regelen van trekpoot bleven niet uit; zij die zich ver
scholen onder dakgoot of in een heg, 1 werden uitge
sloten, van het dagelijksche rantsoen zangzaad; en 
zoo zij gevonden werden, met geweld naar een vreemd 
land gevoerd. 

De gewone grauwe musch, de rakker vol vertrouwen 
zocht onder z'n vrienden bondgenoten met moed en 
verstand, om hun broeders, die schuilevinkie moesten 
spelen te helpen aan: zangzaad, veeren en nesten. Hoe 
meer schuilvinken er kwamen, hoe grooter het aantal 
helpers. 

Het waren meest musschen en spreeuwen, deze hel
pers, het gewone alledaagsche grauwe goedje. Een 
enkele goudhaantje, roodborstje of ander mooi ge
kleurd vogeltje zat er tusschen, maar niemand pronkte 
met deze kleurenpracht. 1 

Schemer en nachtzwart was hun geliefde werktijd. 
Hoe meer de sprinkhanen de vogels vervolgden, nesten 
leeghaalden of vernielden, hoe feller het verzet der 
laat ik ze nachtzwaluwen noemen, werd. 

Ergelijke dingen vonden er met vliegvleugel en zijn 
vrienden plaats. 

Wanneer ze "piet-piet" moesten roepen en ze deden 
dit niet, zooals de sprinkhanen het wenschten, werden 
hun de veeren geplukt, de teenen gebroken, stak men 
hen met doornen, ja, werden sommigen gedood!. ..... 

Vooral de nachtzwaluwen hadden het zwaar te ver
duren. Meestal werden ze verraden door het gefluit 
van hun buren, vrienden of familieleden. 

,,Hebt U al gehoord buurvrouw vink, Jaap draai
hals is· bij Pietekster ondergedoken; niet over fluiten 
hoor! En, maar dit is erg geheim, zwijg hierover als 
het graf, Geert spreeuw heeft ook meegedaan aan 
die overval op het zangzaadpakhuis. Door al dat ge
klets werden de nachtzwaluwen terdege in gevaar ge
bracht! Ook verraders waren er helaas onder de vo
gels, maar hieraan is de wereld wel gewend. De 
sprinkhanen richten korpsen op om nachtzwaluwen 
en schuilvinken op te sporen, hierin werden ook ver
raders opgenomen. De leden van deze korpsen wer
den groenlingen geqoemd; zeker om hun kleur. Dit 
waren de trawanten van satan zelve, hun gemeenheid 
was grenzeloos ..... . 

Het verbluffend succes, dat de slappelingen en 
collaborateurs hebben met hun beweerde goede be
doelingen, heeft Mussert geïnspireerd in zijn verdedi
ging het volgende op te nemen : 

"Mijn leiderschap van het Nederlandsche volk had 
geen andere bedoeling dan om het duitsche kwaad 
zooveel mogelijk te keeren. Zonder mijn tusschen
komst zou het er in Nederland veel slechter hebben 
uitgezien. Iic heb de Duitschers steeds een rad voor 
oogen gedraaid. Misschien heb ik mijn rol te goed 
gespeeld, doch dat is eerder een verdienste, dan dat 
zulks mij mag worden euvel geduid. Voor het forum 
verklaar i� nimmer iets anders dan het goede gewild 
te hebben. Daarvan mag ik niet zelf het slachtoffer 
worden. Zelfs heb tk sommige van de Joden, die zich 

Laat ik U niet vermoeien met voorbeelden of uit-
beelding. _ 

Alleen dit, de dood was soms voor de nachtzwa
luwen en hun wijfjes een uitkomst uit de hel van 
folteringen. Maar ondanks alles, gaven de nachtzwa
luwen zich vrijwillig tot heil van hun naaste en hun 
land. 1 

Goed, lijf en leven; marteling, veeren, nest, wijfje 
en jongen, alles; alles wat ze bezaten, gaven deze 
dapperen! 

Niet, dat het onder de nachtzwaluwen alles evan
gelie was, wel nee, ook hier werden fouten gemaakt 
en waren er, die hoopten op een mooi gekleurd borst
veertje van hun oppervogel. 

Maar die waren er. niet veel onder en eigenlijk 
hoorden ze er ook niet thuis. Het schrikbewind heeft 
lang, lang, geduurd. 

Maar eindelijk kwamen er van een ver en vreemd 
land grauwe, stille gelijkgekleurde vogels. Deze 
rustige vreemden brachten de bevrijding en deden op
geld; vooral onder de wijf�es vonden ze veel aanhang. 
Ze floten heel anders en werden door de meesten niet 
verstaan. Ook de wijfjes verstonden ze niet, maar be
grijpen deden ze elkaar wel. (letterlijk en figuurlijk). 

Als het menschen waren geweest, deze vogels, zou 
Geert Teis ervan gezegd hebben: 

,,Wait je waorom wie ze zoo ondudelk vinden?'" 
,,Omdat ze zoo lui met de lippen binnen." ,,Nee," 
zee Joantje, de lutje maaid, ,,Aol wat ze bennen, moar 
lui met de lippen nait!" 

De vogels wai:en vrij en konden naar hartelust 
fluiten en piet-piet roepen naar behoefte en overtui
ging. Er was echter veel verdriet en veel nood. 

Deze nood moest gelenigd worden. Zij die nest, 
veeren en eièren kwijt waren, moesten, zoo zagen het 
de nachtzwaluwen, zoo goed mogelijk geholpen wor
den. Daartoe wilden zij alles, wat in hun vermogen 
was doen, en hadden ze hun oude groepje, althans 
wat er nog van over was, weer bijeen gefloten. Ze 
staken hun kopjes bij elkaar, deze grauwe en een
voudige werkers, bespraken plannen en bouwden een 
geheele hulpactie kant en klaar. 

Maar ook andere vogels wenschten schijnbaar, deze 
bedroefdetJ. te troosten! 

De wijze Maraboe, het plaatselijke vogelenhoofd, 
riep een klucht vogels bijeen van de schitterendste 
kleuren; goudhaantjes, ijsvogels, vinken, zwartkopmee
zen, wielewalen, spechten en nog vele andere pracht
exemplaren vonkten dooreen. 

Hij sprak:
,..

,Mannenbroeders gij allen kent de groote 
nood, die een deel van het vogelenheer heeft getroffen. 
Gij allen, stuk voor stuk, ik ken U en weet Uw trouw 
en standvastige liefde, die gij alleen hebt betoond, 
door Uw stilzijn en stilzitten, gedurende de sprink
hanenplaag!!! Ik weet, mannenbroeders, dat ik niet 
tevergeefs een beroep op U zal doen, om pal te staan 
op de puinhoopen van het geluk Uwer soortgenooten ! 

Daarom roep ik U toe, ja beveel U, pal te staan 
nu de ure des gevaars...... geweken is!!!! 

Ik roep in het leven een klucht tot Herstel van dit 
revier". 

De samenhang van deze klucht, was één klank en 
kleuren rijkdom, een symphonie gelijk. 

Een nachtzwaluw in deze klucht zou, als een on
opgeloste dissonant in een compositie, geweest kunnen 
zijn. 

Of zij daarom geweerd werden, weet geen. Had 
men geen oog voor h.un kleurenpracht geen gehoor 
voor de lieflijkheid van hun mazurka? 

Wist men niet, dat de kleur der nachtz\\'aluwen de 
verve van het bloed hunner gevallen kameraden was? 

Had men de harpetoonen van hun stalen "neen" 
nooit, als de schoonste muziek, in zich hooren ver
klinken? 

Wat jammer! 
Heden hadden de nachtzwaluwen niets dan het 

monotoon geratel van miskenning; en dit werd door 
het schitterend fluitgeluid van roodborst en wiele
waal overstemd, zooals de schreeuw van de storm
vogel wordt overdonderd door de branding in storm
getij. 

- / 
F. HAAN.

tot mij om beschenning wendden, in het leven weten 
te behouden. Deze menschen (o.a. Jo ·Spier) kunt U 
als getuigen hooren; zij zullen U de waarheid van 
mijn woorden bevestigen." 

Te oorde'elen naar de vele voorbeelden zal Mussert 
ongetwijfeld het beoogde doel met deze verdediging, 
zoo niet bereiken, dan toch benaderen. Er wordt ge
fluisterd, dat een der lijfwachten van hem heeft be
weerd, dat Mussert de grootste illegale werker in 
Nederland was en dat de man het baantje van lijf
wacht had aangenomen om beter illegaal te kunnen 
werken. 

Maar hier moeten we toch voorzichtig de vinger op
heffen. 

Overigens Leider: volgt het goede voorbeeld! 
Uw intuïtie wijst U den weg tot zelfbehouà. 

KB. 

Daar komen zij! 
De mensen, met vervalste persoonsbewijzen; ge

boortedatum veranderd! De een beter dan de andere, 
maar toch voor hetzelfde doel. De mensen met grote 
stempels op hun p.b.'s: ,,Freigestellt, Magenerkrank
kung" en een onleesbare handtekening eronder. Men
sen, die geen woord Duits kenden en niet eens konden 
lezen wat erop stond! Merkwaardig, dat de mensen 
zo graag ouder werden! Slechts een enkeling werd 
jonger! 

Daar komen zij! 

De Dacbauers, de Buchenwalders, Oranienburgers 
enz. met hun bijna niet t.e geloven verhalen over de 
Nazi-gruwelen; met ogen, waarin de ellende nog zo'n 
duidelijke taal spreekt. Mensen, die onder alle om
standigheden, ondanks de vele moeilijkheden, gehol
pen moeten worden. Mensen, waartegen wij moeten 
opzien, vanwege hetgeen zij voor ons hebben door
gemaakt. Wij horen verhalen over de folterkamer in 
de Euterpestraat; over de godsdienstoefeningen in de 
concentratiekampen; over de verhouding onder de ge
vangenen onderling; hoe sommigen zich niet konden 
weerhouden het karige voedsel van hun mede-gevan
genen te stelen. 

Daar komen zij _ met hun kaal geknipte hoofden, 
voor de mannen in deze tijd een sieraad. 

Daar komen zij! 
Onze officieren in hun, uniform twee, drie sterren, 

één ster en een balk. Stram en rechtop ondanks hun 
belevenissen. 

Daar komen zij! 

Onze gewone piotten, meestal in het khaki; met 
heel hun hebben en houden aan hun lichaam, zo arm, 
straatarm, maar toch straalt de vreugde van hun ge
zicht. 

Daar komen zij! 

Onze arbeiders. De meesten in slavernij weggesleept. 
Mannen uit Dresden die nog niet goed kunnen horen 
wegens de explosies der bommen, die 400.000 doden 
maakten van Dinsdag tot Yrijdag. Mannen uit Kiel, 
die vertellen over de vreeselijke bombardementen, man
nen uit Hamburg, Bremen, Cassel, Schweinfurt, Maag
denburg, Berlijn, Weenen en Qraz. En zij vertellen 
allemaal over die symphoniscl:re kakophonie (of mis
schien kakophonische symphonie) van bombardemen
ten, voeding, kleding en onmenselijke arbeid. 
over die symphonische kakophonie (of misschien kako
phonische symphonie) van bombardementen, voeding, 
kleding en onmenselijke arbeid. 

Daar komt hij! 

Een zes en vijftig jarige, in Amsterdam van de straat 
opgepikt zg. wegens bedelarij; vervoerd naar Berlijn, 
vandaar naar Riga; vandaar naar . Reval; vandaar 
naar Bordeaux; terug naar Berlijn en eindelijk naar ... 
zijn vaderland. 

Daar . komen zij ! 

Een jongen van achttien jaar! Weggesleept bij de 
razzia in Januari 1945. Na een transport, dat zelfs 
voor beesten nog te min was, waarbij al het menselijke 
afwezig was, kwam hij aan te Wiener-Neustadt. Hij 
moest werken aan de spoorweg, een Danaïden-vat! 
Bevrijd door de Russen, te voet naar Vesprem 350

k.m.; door Hongarije, Roemenië naar Odessa. Daar 
Mevrouw Churchill gezien; met een Engelse steamer
naar Marseille. De geweldige ontvangst aldaar op de
kade, die één vlaggenzee was, welke vlaggen omlaag
gingen, wanneer een vrijwilliger de loopplank afkwam,
maar omhoog, wanneer een weggesleepte aan land
ging. En toen naar...... het vaderland. En zo trekken 
zij aan ons voorbij als een film, maar nu geen film, 
waar de beweging wordt gesuggereerd door een snelle 
opeenvolging van stilstaande beelden, maar één, waar 
de realiteit speelt en wordt bespeeld, hoe irreeël deze 
realiteit soms schijnt! 

Wij wisten van horen zeggen wat er gebeurde in de 
conceHtratiek'ampen, de ellende van de arbeiders, maar 
nu is het werkelijkheid voor ons geworden. 

Nederlanders, die om de een of andere reden ge
dwongen in de vreemde hebben vertoefd, wij danken 
U voor hetgeen gij voor ons geleden hebt, voor ons 
en voor ons Nederland. Wij wisten, dat wij moesten 
werken om ons vaderland op te bouwen, maar nu is 
dit weten uitgegroeid tot een plicht. En daarom: 
Crescendo! 

J. J. A. ENGELBREGT. 

De dochter van mijn buurman spreekt al aardig 
Engelsch. Soms valt er nog eens een woordje duitsch 
tusschen, maar de Canadeezen vinden dat wel char· 
mant. 
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Wie wil meedingen naar een prijs? HET .AFWIKKELINGSBURE.AtJ 
Concentratiekampen te Vught, 

Doordat onze eerste Mededelingen blijkbaar niet Taalstraat 60, maakt bekend: 
in het bezit van alle KP-ers zijn gekomen, herplaatsen 
wij zo. nu en dan enkele in deze nummers opgenomen 
stukken. 

Hieronder dan onze prijsvraag. 

Wij loven prijzen uit voor het meest' geslaagde ont
werp voor: 

1 e. een legitimatiebewijs voor de leden onzer KP 
(f 50.-) (ongeveer ter grootte van 2/3 van een 
opengevouwen PB); 

2e. een gedenkplaat, -bord of -tegel voor de mede
werkers onzer KP, ter grootte van ten hoogste 
25 X 25 cm. (j 100.-);

3e. idem voor de naaste familieleden van gesneu
velde KP-ers, waarin tot uitdrukking komt de 
nagedachtenis van hun vrienden. (f 100.-); 

4e. een broche voor onze koerierster (f 50.-); 
(hoogstens ter grootte van. 4 X 4 cm.). 

• 

Voor het meest geslaagde verhaal uit de KP-historie 
loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde· idee voor de werkzaam
heden, die ook nog door ons Qureau kunnen worden 
behartigd, loven wij een prijs uit van f 50.-. 

Voor het meest geslaagde KP-gedicht, waarin het 
zuiverst de strijd en doelstelling van de KP tot uit
drukking komen, is eveneens een prijs van f 50.- be
schikbaar. 

De beoordeling berust bij het Dagelijks Bestuur. 
Inzending aan ons bureau. (L.K.P.). 

Abonnementsgeldea Mededeelingen. 

Op het CB zijn de volgende bedragen binnenge
komen: 

LO Den Haag f 81.25, J 96.26 en f 50.-. 
LO Gouda f 1000.-. 
LO Zaandam f 168.75. 
LO Oss f 35.-. 
L.O. 't Gooi f 129.45.
Van individuele abonne's f 69.90.
Wie volgt?

Stichting 1940-'45. 

2 Coli. in Nederhout den Berg van f- 2.530.56 
en J 872.72. 

Coli. Spreekbeurt Frits/Lodewijk in Enschedé 
f 5.370.02. 

Gift van W.M.S. f 35.-. 
Diverse giften f 6.04. 

Prov. Bijdragen. 

District Haarlemmermeer J 1000.-. 
Afwikkelingsbureau Gezamenl. Plaatse!. fllegale 

Org. Rotterdam f 2000.-. 

Alle gelden voor het CB ook de Stichtingsgelden, 
kunnen worden overgemaakt op postrekening 370449 
t.n.v. Jac. Heuvingh, 
Westermarkt 21, 
Amsterdam-C. 

Omschrijft U vooral de bestemming juist. Vermeldt 
naam, woonplaats en adres volledig. 

Alle aanvragen voor extra distributiebescheiden 
moeten rêchtstreeks bij dit Bureau worden ingediend. 

Hiervan kunnen alleen gebruik maken ex-politieke 
gevangenen, die door de geallieerden bevrijd zijn in 
duitsche concentratiekampen en gevangenissen. 

De aanvragen moeten bevatten : 
Naam en voornamen. 
Geboortedatum en geboorteplaats. 
Tegenwoordig adres. 
Datum en plaats van arrestatie. 
In welk kamp of gevangenissen aanvtager heeft 

gezeten, met eventueele data en gevangennumme� en 
op welke datum teruggekeerd in Ned�rland. 

Dus aanvragen niet meer via het C�/LO, doch 
direct naar genoemd bureau. 

.�� 
INll(HTINGEN rf) 
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293. Jan Stolp, geb. 14-2-'09. 24-11-'43 gearr. Wete
ringschans Asd. Amersfoort. September '44 naar
Neuengamme. Hierna tewerkgesteld bij de z.g.
Werkcommando's.

293. Cornelis Boschman, geb. 11-4-'95. 17-11-'42 ge
arr. door chef-politie Visser te Krommenie.
W eteringschans Asd. 3 Maart '43 naar Vught.
(Nr. 5463). Begin Sept. naar Sachsenhausen
(Oraniënburg). 9-9-'44 nog in goede gezondheid
aanwezig.

294. Hijmans, Adrianus Jacobus, geb. 11-1-'19. Ver
voerd van het kamp te Compiègne (Frankrijk)
naar het concentratiekamp te Mauthausen.

295. Uilke Smids, geb. 6-1-'24. 29-8-'44 van Leeu
warden naar Amersfoort. 8 Sept. vermoedelijk
naar Sachsanhausen (Oraniënburg).

2%. Adriaan Stierman, geb. 4-8-'l 1. 6-8-'44 gearr. 
in trein bij Den Bosch. Gevangenis Den Bosch. 
Vermoedelijk van daar naar Vught. Later (Sept.) 
Orani@nburg. 

297. P.J. C. v.d. Kwast, (Piet) geb. 11-12-'22. Ge
arr. begin Sept. '44. Amersfoort. (Blok 7. nr.
109). Later Neuengamme.

298 Bastiaan Goedhart; geb. 30-8-'19. 15 Juni '43 
naar Stuttgard. Laatste bericht 30 April '45. 

299. Franciscus Johannes· Backer. Gearr. door Land
dachter Stap, te Halle. Arnhem. Amersfoort.
Daarna spoorloos.

300. Max Meier, geb. 12-6-'39. Gearr. Mei '44.
Vught. Sept. Sachsenhausen. (Schuilnaam: An
ton van Kempen, Jac. v. Lennepkade 26, Asd.).

301. Aart Karsen, geb. 14-11-'13. Gearr. 15-8-'44
bij Centr. Bur. v. Statistiek 6-9-'44 van Vught
naar Oraniënburg (Neuengamme). Onofficieel
overlijdensbericht ontvangen.

302. Arien en G_ijsbert Thomassen, geb. resp. 16-11-
'86 en 18-5-'24. 18-11-'44 gearr. Amersfoort.
2-2'45 naar Neuengamme.

303. Halbe Ruiter, geb. 26-2-'14. Gearr. 28-3-'44.
Haagsche Veer te Rotterdam. In Sept. naar
Oraniënburg.

304. Gerrit Kogeler, geb. 27-4-'21. Gearr. 13/14 Juli
'44. Van Dordt naar Haagsche Veer tot 9 Aug.
Daarna Amenfoort. 13-10-'44 naar N. Duitsch
land.

305. Tonny Teniga, geb. 2�1-'22. Gearr. Aug. '44 in
Rotterdam. Amersfoort. Nov. naar Hamburg
(Conc. kamp). Begin '45 naar Bergen-Belsen.

306. Gerrit Berghorst, geb. 22-10-'19. Gearr. Juli '44.
Amersfoort. Latere brieven met als afzender:
Alpenroze, Peres Kreis Borna. Barak 5. Kamer
1. Bohlen bij Leipzig. Vermoedelijk Febr./Mrt.
ontvlucht.

307. Diesmer Vlieger, 44 jaar. Gearr. en naar Amers
foort gebracht. Later Neuengamme. Tot Febr.
'45. Daarna niets meer gehoord.

308. Willem Vlieger, geb. 25�5-'19. Als nr. 307.

310. Gerrit Jan van der Veen. Geb. 9-12-'23. Gearr.

309. Hendrik Vlieger, geb. 3 t Aug. '20. Als nr. 307.
30-11-' 44. Apeldoorn. Half Dec. naar Amers
foort. 2-2 Neuengamme.

311. Gerard van Putten, geb. 20-4-'25. Amersfoort.
Half Maart naar. Neuengamme.

312. Philip Mechanicus, geb. 17-4-'89. Tot Oct. '44
Bergen-Belsen.

3 t 3. Hendrik de Vries, geb. 13 Maart '20. 'Gearr . 
23-11-' 43. Weteringschans Asd. Na 3 mind. naar
Amersfoort. Eind Sept. '44 naar Duitschland.
15 April '44 te Vechensack bij Bremen. Vanhier
naar Neuengamme.

314. Marinus Teunis Velth, geb. 30-5-'20. Gearr.
25-4-'44 op de Heemraadsingel te Rotterdam.
Vervoerd naar Amersfoort." 2-6-'44 Vught. 6-9-'44
Oraniënburg. Later kamp in Zuid-Duitschland.

315. Maarten Hendrik Woutman (Hein). 2-2-'45 van
Amersfoort naar Neuengamme. 2-4-'45 te Lud
wigslust overleden.

316. Dirk Grcieneveld, geb. 23-12-'19. Gearr. 26-6-'44.
3-7-'44 naar Vught.

317. Willem Christiaan Wensink. 1941 naar Tegel
bij Berlijn. Na 1942 niets meer gehoord. Ver
rnpedelijk in Teplitz in Tsecho Slowakije nog
gezien.

318. Hendrik Jan van der Meulen, geb. 26-6-'22.
Gearr. 22-6-'44 te Zelhem. Huis van Bewaring
te Arnhem. 13-7 Vught. 6-9 Oraniënburg. Jan.
'45 tewerk in Rathenau. Vandaar ziek vervoerd.

319. Jan Hendriks, geb. 17-2-'17, onderwijzer, ge
woond te Venlo. Schuilnaam Ambrosius en Ciel
Gabriels. 6-9-'44 van Vught naar Heinkel vlieg
tuigfabr. Sedert Oct. '44 spoorloos.

320. Cornelis Drop. Vanaf 21-2-'45 Duitsche Pol.
gev. Alkemadelaan, Scheveningen. Cel 569. 8-
3-' 45 te Amersfoort geft,isileerd.

321. Franciscus v. d. Bruinhorst, geb. 7-1-'21. U-12-
'44 te. Utrecht gearr. Wolvenplein. 7-3-'45
Amersfoort. EinJ Maard Neuengamme.

322. Bemardus Johannes v. d. Bruinhorst, geb. 3-1-
'22. Gewerkt bij B.M.W. fabr. te Basdorf bij
Berlijn. Sinds Aug. '44 spoorloos.

323. Bertus Buunk, geb. 21-5-'20. Bij razzia gepakt.
Epe (D.) pl.m. 10 km achter Winterswijk. Laat
ste bericht Dec. '44.

324. Adolf Reindert Knol, geb. 18-5-'21. Vught. Gev.
nr. 10177 H Sch. Blok 15.

325. Johannes Boot, geb. 2-2-'92, Via Vught, Oraniën
burg naar Neuengamme. 2-12-'44 overleden.

326. Jacob van der Linden, geb. 27-3-'20. Gearr. te
Barendrecht op 6-6-'44. Haagsche Veer (Rotter
dam). Amersfoort. Kampnr. 2040. Zou in Dec.
'44 aan langbloeding zijn overleden.

327. Bastiaan Moekestorm, geb. 29-11-'13. Gearr. te
Barendrecht op 8-6-'44. Haagsche Veer (R'dam).
Rivierpolitie (R'dam). 17-6-'44 Vught. Kampnr.
10420 blok 18a. 6-9-'44 Oraniënburg Sachsen
hauscn. Zou 9-12-'44 zijn overleden.



Na lange tijd van onzekerheid is onze vrees 
bewaarheid, dat onze vriend en medestrijder 

CORNELIS WAGENAAR, Czn. 
(Wessels) 

na veel lijden en een korte ziekte in het kamp 
11Sandtborstel 11 bij Hamburg op 27 April 1945 
is overleden. 

Zijn strijden en lijden tot in de dood voor 
zijn God, Koningin en Vaderland zij ons een 
lichtend voorbeeld en trooste zijn achtergeble
ven vrouw, kinderen en familie met het zeker 
weten dat hij de Kroon der Heerlijkheid heeft 
ontvangen. 

Namens de Gewestelijk Leiding L.O. 
11Kop v. Noord-Holland". 

KEES. 
Heerhugowaard, 14 Aug. '45. 

328. Veldhoen, Jan, geb. 31-5-'94. Gearr. te Baren
drecht op 6-6-'44. Haagsche Veer Rivierpolitie.
19-6-'44 Vught. Kampnr. H 10631 Blok 19b.
Oraniënburg. Zou 28-1-'45 te Neuengamme zijn
overleden.

329. Cornelis Keijer, geb. 22-8-'90. Gearr. te Baren
drecht op 8-6-'44. Haagsche Veer. Rivierpolitie.
17-6-'44 Vught. Kampnr. 10419 blok 18a. 6-9-'44
Oraniënburg. 14-10-'44 te Versen gezien. Zou
18-12-44 zijn overleden.

330. Marinus Maasdam, geb. 17-1-88. Gearr. 8-6-44
te Barendrecht. Haagsche Veer. Rivierpolitie.
17-6-44 Vught. Kampnr. 10423 Blok 17. 6-9-44
Oraniënburg. Zou 23-2-45 zijn overleden.

331. Piebe Brouwer, gearr. 27-11-43. 10-12-43 Vught.
April 44 Neuengamme. Zou 21-1-45 zijn over
leden, in ziekenhuis in Hamburg.

332. Zr. J. Koch, Amstelkade 185, Asd. Gearr. Juli
1944. Amfaitelveenscheweg. Vught.

333. Wim Jesse, geb. 2-4-05. Gearr. 8-2-44. Scheve
ningen. Vught. Oraniënburg. Langenstein bij
Halberstadt. (Daarna Buchenwalde??).

334. Abraham Maa( geb. 9-4-06. Gearr. 20-3-44 in
Vlaardingen. Kamp Haaren (N.B.). Eind Juli
Vught. 7 Sept. Oral)iënburg. Neuengamme.
Vanaf half Jan. te Versen. Zou 2 Maart zijn
overleden. Begraven te Neu-Versen.

Dringend. 

Een koerierster uit Utrecht en twee PK-ers uit Rot
terdam, thans werkzaam op het afwikkelingsbureau 
LKP Amsterdam, zoeken kamers met pension. 

COR WAGENAAR 

Weer. is de vrees voor één onzer werkelijkheid ge
worden: 

1
1Wessels komt niet meer terug.''. 

Op 27 April 1945, na één dag van ziek zijn, stierf 
hij in het kamp _11Sandtborstel_" bij Hamburg, twee 
dagen voor de bevrijding van zijn kamp, met het ge� 
zicht op de naderende bevrijders die zich al vechtend 
een weg baanden om hun de vurig begeerde verlossing 
te brengen: Toen stierf hij als een held, als een vurig 
strijder voor Zijn God, Koningin en Vaderland. 

Welke illegale werker uit Noord-Holland kende 
hem niet! Bij wie is hij r/ooit komen binnenwippen op 
de meest onverwachte momenten! 

We zien allemaal weer voor ons hoe hij bonkaarten, 
,rantsoenbonnen, ausweisen, persoonsbewijzen uitdeelde 
met z'n glundere glimlach en z'n stralende ogen, alles 
te voorschijn toverende uit z'n vele zakken. 

We zien hem vooral voor ons als de vurige strijdei: 
voot: Recht en Gerechtigheid en we herinneren ons 
zijn onverwoestbare ijver en werkkracht . 

Natuurlijk sprak hij ook in het kamp over zijn 
levensovertuiging. Daar ook getuigde hij over zijn ge
loof in zijn God. Zo mocht hij ook daar nog velen ten 
zegen zijn. 

Bij het naderen der bevrijders was zijn werk af. En 
God nam hem weg. Wij berusten daar in. 

Maar - wij vergeten hem nooit. Zijn ijver, vurig
heid, liefde; kameraadschap, zijn idealen zullen ons 
steeds voor de geest staan en zij zijn voor ons even 

.zo vele lichtende voorbeelden. 
Dankbaar dat het ons als medestrijders gegeven is 

te mogen bouwen aan de toekomst, die hij steeds 
voor ogen had, zullen we zijn werk voortzetten. 

Trooste God zijn achtergebleven vrouw, kinderen 
en familie en laat het voor ons een eer zijn en blijven 
voor de achtergeblevenen te mogen zorgen. 

C. HAECK.
Heerhugowaard, 13 Aug. '45. KEES.

Zuivering der Staten Generaal 
Wie kan helpen? 
Zooals allerwege in de pers is gepubliceerd is er 

een commissie van 5 leden benoemd, die tot taak heeft 
de Staten Generaal te zuiveren. 

Volgens artikel 4, lid 2 van het betreffende KB. 
stelt de commissie hen, die op 10 Mei 1940 lid van 
de Staten Generaal war(,!n, dan wel na dien datum op 
wettige wijze tot lid benoemd zijn verklaard en de 
leden van de Nationale Advies Commissie in de ge
legenheid binnen een door hem te bepalen termijn 
klachten bij haar in te dienen. 

In verband daarmede verzoeken wij dringend aan al 
onze medewerkers om klachten over leden der 1 e- en 
2e Kamer zoo spoedig mogelijk in te zenden bij het 
lid van de N.A.C., Ir. H. van Riessen, Nic. Witsen
straat 21, Amsterdam-C. Deze kan dan voor door
zending zorg dragen. 

ADVERTENTIES: 

I l  1 e g  a I e w e r k  e r, oud 25 jaar, in het bezit 
van diploma's: Hogere Textiel school afd. Verven enz. 
te Enschede. Technisch Chemicus en Chemisch Bedrijf 
chef (P.B.N.A.); op de hoogte van wetenschappelijke 
bedrijfsorganisatie, zag zich gaarne geplaatst als be
drijfsleider, assistent of i.d. in een textiel of chemische 
fabriek. Brieven onder nummer 33 van dit blad. 

Bur'eau Nationale Veiligheid (H.Q. N.etherlands 
Security Service) deelt mede dat momen'teel GEEN 
vacatures meer te vervullen zijn. 

ALBERT HEYN N.V. - ZAANDAM 

vraagt voor spoedige indiensttreding: 
a. boekhouder voor haar kostprijsafdeeling, leeftijd

ca. 25 jaar, diploma boekhouden vereischt, H.B.S.
en ervaring op kostprijsgebied strekt tot aanbe-
veling.

' 

b. employé. planningafde�ling van haar fabrieken, ver
·eischt: ervaring en kennis van. moderne bedrijfs
organisatie en efficiency werk.

Sollicitaties dienen met de hand geschreven te wor
den en voorzien te zijn van recente foto, die niet 
teruggestuurd kan worden en te bevatten uitvoerige 
inlichtingen omtrent opleiding, vorige werkkring, 
leeftijd enz. 

GEVRAAGD: 2e of aankomende 1 e horlogemakers
bediende. Bij sollicitatie verlangd salaris vermelden! 
Tevens het eventueel in bezit hebben van eigen gereed
schappen. (Bedrijf te Meppel gevestigd). Brieven onder 
no. 32 van dit blad. 

Als gevolg van illegaal werk, is een moeder van 
een gezin van 5 personen, invalide geworden en haar 
toestand is thans zo, dat zij niet meer in een stad 
mag won·en. Wie kan dit gezin aan een WONING 
helpen in bosrijke, landelijke omgeving. 

Brieven onder nr. 35 van dit blad. 

Ondertrouwd: 

R. G. VAN DER HAAR (11
Frits1

1) 

en 
ANNIE BREMMER 

hebben het genoegen, mede namens wederzijdse ouders, 
U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, 
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden te 
De Bilt op Dinsdag 28 Augustus e.k. 

Kerkelijke bevestiging door den Weleerwaarden 
Heer Ds. M. de Goede, des n.m. 1 uur in de Gerefor
meerde Kerk, Soestdijkscheweg 47, De Bilt. 

De Bilt, 15 Augustus 1945 
Steenen Camer 61 
Wilhelminalaan 17 

Receptie: Wilhelminalaan 17, 23 Aug. e.k. 3-5 uur. 

Toek. adres,: Amersfoort, Steven v. d. Hagenlaan 2. 

O n d e r t r o u w d: 

A. KUIPERS

en

M. G. VAN PROOSDIJ

Huwelijksinzegening: Vrijdag 24 Aug. te 10.30 uur 
in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 te 
Amsterdam door den Weleerwaarden Heer J. van 
Buuren, Geref. Pred. te Abcoude. Gelegenheid tot 
gelukwensen op 24 Augustus tusschen 11.45 en 
13 uur in Savoy, Leidsche Plein. 

Toekomstig adres: Stevinstraat 304, Scheveningen. 

INPLAATS VAN KAARTEN. 
Daar het ons niet mogelijk is ieder te bedanken 

voor de vele blijken van. deelneming en belangstelling 
na het overlijden van mijn lieve Man en Vader 

HENK BEERNINK (de Groene) 
in leven Commandant der Verzetsgroepen, 
betuigen wij langs dezen weg onze erkentelijkheid 
doorvoer. 

H. A. BEERNINK, te Riet, 
Rineke. 
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•

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het be-
richt: Pater Bleys is hedenmorgen tengevolge van een 
auto-ongeluk om het leven gekomen! Het werd mij 
medegedeeld door Z.KH. Prins Bernhard bij de Slçit
bijeenkomst van de Albrechtgroep te Rotterdam. De 
Prins was zichtbaar aangedaan en nog onder de in
druk van het schokkende nieuws, dat hem dien morgen 
zonder vermelding van verdere bijzonderheden gedaan 
was, en uitte zijn gevoelens in woorden van diepe 
ontroering en grote waardering. 

Wie van de duizenden toehoorders in het Open
luchttheater te Valkenburg had zó iets kunnen ver
moeden, twee dagen tevoren op de Contactdag van de 
Limburgse Oud-illegaliteit, waar we "Lodewijk" voor 
het laatst mochten ontmoeten! Ruim een uur lang, 
wist hij daar zijn oud-illegale "vrienden" door zijn 
gloedvolle, meesterlijke rede op de meest vlotte en 
aangename wijze te boeien en op te voeren tot het 
peil, waarop deze troubadour van "de geestelijke 
achtergrond van het verzet" bij voortduring stond en 
leefde. Het was zijn speciale roeping om zijn land
genoten te verduidelijken, hoe groot de invloed van 
de Kerken el} de beleving van gemeènschappelijk 
christelijke beginselen geweest is bij de ondergrondse 
verzetsbeweging tegen de belagers van alles, wat 
godsdienst was. Met \\'.elk een geestdrift en heilig 
enthousiasme trok deze moderne kruisridder met 
"Frits de Zwerve(' (Ds. Slomp) Nederland door om 
de geest van samenwerking levendig te houden die 
h_�m en. zijn L.0.-vrienden gedurende de bezettings
tijd bezielde en stimuleerde. 

Het is hier niet de plaats om een volledig inzicht te 
geven van de betekenis, die "Lodewijk" in de ver
zetsbeweging in het Zuiden gehad heeft; om te ver
tellen van de verdienstelijke en moeiza!l1e arbeid, die 
hij voor zijn dierbare onderduikers verricht heeft; van 
zijn gevaarlijke en moeilijke reis naar Londen en van 
tal van andere "avonturen", die niets met lichtzinnig
heid, maar alles met vaderlandsplicht en christelijke 
naastenliefde te maken hadden. 

,,Louis" is van ons heengegaan! 0 God, hoe on
doorgrondelijk zijn Uwe wegen! Hij was een van 
degenen, dien deze tijden naar menselijk inzicht het 
minst kunnen ontberen. Wie kan het zich realiseren, 
dat we nooit meer in levenden lijve zullen ontmoeten 
hem, die md zijn guitige ogen en vriendelijke glim
lacli de harten van vriend en vijand veroverde; hem, 
die met zijn leuk-rake opmerkingen de ernstige con
flicten wist bij te leggen; hem, die met een enkel 
pittig woord, dat niemand hem kwalijk nam en waarop 
iedereen te wachten zat, de hoogstlopende geschillen 
wist te beslechten? Ja waarlijk, hij was een apostel 
des vredes en alleen zijn onmiddellijke omgeving en 
zijn meest intieme medewerkers van weleer weten, hoe-

VA C'A N TIE! 
Van verschillende zijden wordt ons bericht, dat 

sommi.ge instellingen aan ex-onderduikers, die hun 
werkzaamheden hebben hervat, dit jaar geen vacantie
dagen willen toekennen. Men vraagt ons_ of... dit te
recht is en wijst erop, dat "onderduiken" toch heus 
niet altijd prettig was. 

Ons antwoord hierop is, dat het ,niet mogelijk is • 
ten aanzien van het verlenen van vacantiedagen aan 
ex-onderduikers, een algemene regel te geven. 

Voorop dient te staan, dat er in de eerste plaats 
gewerkt moet worden. Dit ieldt voor alle tijden, doch 
thans in het bijzonder. 

Wij oud-illegalen hebben aangepakt toen anderen 

MAJO.OR PA TER BLEIJS 
veel goeds hij in dit opzicht vóór en na de bevrijding 
voor zijn vaderland gepresteerd heeft. 

Hij was in al zijn eenvoud een groot man, die zich 
in vrij korten tijd overal in den lande, van de laagste 
tot de hoogste kringen bekend en bemind gemaakt 
heeft. Uniek in zijn woord en als zodanig niet te. 
vervangen. Hqe is het mogelijk, dat wij hem thans 
missen moeten op de talrijke bijeenkomsten en be
sprekingen, waarop hij zijn activiteit en zijn onder
nemingsgeest wist ten toon te spreiden zonder zelf 
op de voorgrond te treden! 

Moge de goede God hem rijkelijk belonen alles, 
wat hij in zijn onbaatzuchtigheid voor de goede zaak 
over gehad heeft. Hij zal bij ons in herinnering blijven 
als een toonbeeld van christ�lijke deugden; als een 

lijdelijk toekeken, ,,Alles voor het Vaderland". Toen 
werd er niet gêvraagd naar vacantie, noch óf datgene 
wat we deden prettig was. Toen stond ons leven en 
al onze bezittingen op het spel en �erd er gewerkt, 
zo nodig zonder slaap en eten. De tesultaten van ons 
werken in de bevrijde samenleving zijn minder direct 
zichtbaar dan zij in onze illegale maatschappij waren. 
Daarom is het moeilijker nu wij in zekere zin niet 
meer de "arbeidsvreugde" van de il!egale tijd zo direct 
smaken, toch enthousiast te blijven en ons met volle 
kracht op onze maatschappelijke taak te werpen. 
Laten we niet vergeten, dat deze taak, welke die ook 

'is, onze roeping is. De resultaten van ons werk zijn 
niet zo direçt zichtbaar. Maar daarom zijn. ze er 
wel! Ze komen langs een omweg tot ons. Kortzichtige 
mensen begrijpen dit niet. Maar de oud-illegalen moe
ten verder zien dan hun neus lang is. Vandaar dat 

goed en nobel mens, die tegenover iedereen hetzelfde 
en zichzelf steeds gelijk was; als een mensenkenner 
met een helder inzicht in de verhoudingen; kortom als 
iemand die wij om zijn vele onopvallende kwaliteiten 
als mens en priester niet vergeten kunnen en niet 
vergeten �o?.en. . . . . . 

11Lodew11k , WtJ bl11ven aan Je denken, en wij zijn 
er zeker van, dat jij hetzelfde ten opzichte van ons 
en ons werk doet! Jouw werk, dat wij zullen trachten 
voort te zetten in dezelfde geest, met dezelfde onver
moeibaarheid en hetzelfde rusteloze enthousiasme dat 
al je doen en laten hier op aarde kenmerktê en 

I 

ver
edelde. Al je vrienden brengen je hulde en blijven je 
dankbaar voor het pionierswerk, dat de bekroning 
van je leven en voor ons de kostbaarste gedachtenis 
is, die je kon nalaten. 

God geve je de eeuwige rust en vrede! 
Dr. H. VAN ROOY, O.F.M 

Mijn vriend Pater Bleys is gestorven. Wat was hij 
een fijn Christen. Hij sprak de laatste avond nog over 
een jongen protestantsen Friesen Boer, die voor zijn 
terechtstelling aan zijn vrouw schreef: ,,Vrouw, als 
ge de brief zult ontvangen, vier ik avondmaal bij den 
Vader in de Hemel". Ik hoor deze woorden nog en 
nu viert hij zelf avondmaal hierboven. Wij voelden 
ons één in ons streven, één in liefde voor onze christe
lijke beginselen en daarom .was het zo ontzettend fijn 
om met hem samen te werken. Ik zei vaak, liet is de 
nieuwste è;oalitie. Ik heb genoten van zijn spreken, 
avond .aan avond weer. Wat hij zei, was geen praatje, 
maar vrucht van de diepste overtuiging van zijn hart. 
Hij sprak over de geestelijke achtergrond van ons 
verzet, over het offer, dat gebracht is door onze "jon
gens en meisjes" en over het offer, dat· nog gebracht 
moet worden. 

Hij steunde op het offer van Christus en stelde zijn 
leven in het teken van het offer. 

Wat heeft hij veel voor onze L.O., voor ons volk, 
voor Gods koninkrijk gedaan. 

Ik treur om het verlies en toch ben ik zo ontzettend 
blij, met deze mens zo nauw kennis gemaakt te heb
ben. Hij was mijn vriend, mijn geloofsgenoot; mijn 
broeder ..... . 
. Wij eren ,hem het beste door voort te gaan in zijn 
geest. 

Duizenden mensen heeft hij de laatste weken op 
onze spreekbeurten bereikt en duizenden heeft hij be
zield om te strijden, voor de grote geestelijke goederen 

Tot ziens, broeder, bij Jezus. 
Ds. F. SLOMP. 

voer hen het parool geldt: eerst werken en dan gaan 
we eens over vacantie praten. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen, dat we de stelling innemen, dat ex-onder
duikers geen vacantie zouden mogen hebben. Integen
dee� wanneer men langen tijd heeft ondergedoken ge
zeten in een benauwde omgeving of onder andere 
benarde omstandigheden, dan is het ten volle verant
woord, ook t.a.v. onze maatscha"ppelijke roepihg, om 
er eens uit te vliegen. In dat geval is de werkgever 
moreel verplicht vacantie te geven. Doch voor hen, die 
geleefd hebben op het platteland, die bij boeren zijn 
geweest, kortom wlop van de buitenlucht hebben 
kunnen profiteren, geldt, dat zij zich ernstig hebben 
�f te vragen, of zij met hun verzoek om vacantie niet 
in confli ct komen met hun maatschappelijke plichten. 

I 
KB. 



Mededeelingen 
betreffende de 
Stichting 1940-' 45 

1. Doel van de Stichting 1940-1945 is:
"het lenigen der zedelijke, maatschappelijke en 
stoffelijke. nooden van personen of groepen van
personen, die tijdens de Duitsche bezetting door
daad of houding tot het binnenlandsch verzet
hebben bijgedragen, alsmede van hunne gezinnen
of nabestaanden ...... 11 

(art. 2 der statuten) 
2. Historisch is de Stichting 1940-1945 reeds in

bezettingstijd ontstaan, op initiatief van de ge
zamenlijke illegale organisaties (13-10-44). Na de
bevrijding zijn statuten en bestuur definitief vast
gesteld door de Groote Adviescommissie der Ille
galiteit (27-6-45).

3. In samenwerking :s de Stichting getreden met ge
lijkgerichte organisaties te weten:
Landelijk Herstel, dat o.m. hetzelfde doel in het
Zuiden beoogt.
Vereeniging Friesland 1940-1945 die in Fries
land de belangen der illegale werkers behartigt.
Vereeniging Eereschuld en Dankbaarheid, die zich
o.m. bezig houdt met verzorgen van getroffenen
van Mei 1940.
Stichting Herstellingsoorden voor Oud-illegale
Werkers, waaraan het grootste deel der gezond
heidszorg is gedelegeerd.
Sextie IX (Sociale Zaken) van de Staf van den
Commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten,
Z.K.H. Prins Bernhard, voor de verzorging van
getroffen leden der B.S.

4. De organisatie omvat een Hoofdbestuur, aange
wezen door de G.A.C., bestaande uit vooraan
staande personen uit de verzetsorganisaties, be
nevens voorloopige provinciale en plaatselijke be
sturen, samengesteld uit de illegaliteit ter plaatse.
Uitvoerend treedt op het Hoofdbureau, annex een
aantal plaatselijke bureaux en medewerkers uit de
illegaliteit. Alle oud-illegale werkers worden aan
gezocht als medewerkers toe te treden.

5. Staatszorg voor oud-illegale werkers is een harte
wensch van de Stichting, waarvan de vervulling
in het vooruitzicht is gesteld._..,...-

6. Particulier initiatief blijft noodzakelijk voor over
brugging van de tijd dat nog geen rijksregeling is
getroffen, voor uitvoering van regeeringsmaat
regelen (zie punt 7) en voor opvangen van bij
zondere nooden, waarin rijksregelingen niet kun
nen voorzien. Erkenning van de waarde van het
particulier initiatief ligt besloten in de gift van vijf
honderd duizend gulden door H.M. de Koningin
met betuiging van hare volle sympathie aan de
Stichting 1940-1945 gedaan.

7. Grondgedachte van de Stichting is, dat de ver
zorging van getroffen illegale werkers door hun
vrienden medestrijders dient te geschieden op
basis van kameraadschap zooals die in bezettings
tijd is gelegd. Een ambtelijk karakter der verzor
ging wordt principieel afgewezen. Op grond hier
van ziet tie Stièhting uitvoering van Rijksregeling
gaarne aan haar organen opgedragen.

8. De verhouding tot N.V.H. en soortgelijke licha
men wordt door het bovenstaande bepaald. De
werkers verzorgen zelf hun slachtoffers. Samen
werking met N.V.H. en anderen wordt van harte
nagestreefd en is in de meeste gevallen volledig
tot stand gebracht. Nauwkeurige afbakening der
terreinen van N.V.H., H.A.R.K" C.B,V.O, en
Stichting wordt van hoogerhand voorbereid, doch
is nog niet geheel uitgevoerd.

9. Ex-politieke ge\langenen worden eveneens door de
Stichting verzorgd en hebben haar bijzondere aan
dacht. Te Amsterdam is een afzonderlijk bureau
voor de behartiging van hun belangen ingericht.

10. Voorrang wordt allerwege verleend aan de strij
ders uit het verzet bij huisvesting, verstrekking
van kleeding en huisraad, plaatsing in het ar
beidsproces enz. De Stichting stimuleert deze
voorkeur en ondervindt daarbij de steurt van de
regeering.

11. Werkzaamheden van de Stichting zijn 'thans:
a opsporen en registreeren van alle in persoon

lijk of zakelijk opzic;ht getroffen illegale wer
kers. 

b voorziening in kosten van levensonderhoud 
(met medewerking van N.V.H. en N.S.F.). 

c rechtskundige bijstand. 
d arbeidsbemiddeling (in voorbereiding). 
e gezondheidszorg: Ziekenhuisinrichting en her

stellingsoord staan ter beschikking en hebben 
patiënten opgenomen. Capacitj!it plm. 250 bed
den. Plannen voor uitzending naar het buiten
land van herstelbehoevenden zijn in bewerking. 
inzameling gelden. De week van 26 Augustus-
2 Sept�mber wordt Stichtingsweek. Inzameling 
geschiedt op waardige wijze, geen straatcollec
ten enz. 

Sliditing 1940-'4_5 
KONINGINNEWEEK HERDENKINGSWEEK 

Geeft aan wie zichzelve gaven! 
Voor het eerst sinds lang kan het Nederlandse volk 

weer vrij en onbevangen zijn voornaamste nationale 
feestdag vieren. Verbeten machteloosheid en rouw ver
vulden in afgelopen jaren onze harten op Koninginne
dag, nadat gebleken was, hoe de vijand zelfs de on
schuldigste uitingen van vaderlandsliefde op die dag 
hardvochtig (;!n meedogenloos strafte. Dit leed is nu ge
leden. Wij hebben 't recht tijdens deze dagen van ganser 
harte uiting te geven aan de gevoelens van bevrijding 
en hoop die ons bezielen, en stellig zal deze eerste 
Koninginneweek in vredestijd, ondanks de moeilijke 
omstandigheden, waarin ons land verkeert, de meest 
vreugdevolle zijn, die wij wellicht in ons ganse leven 
zullen meemaken. 

Toch kan deze tijd niet voor geheel het volk een 
poos van zorgeloze overgave aan gepaste. blijdschap 
zijn. Want maar al te velen gaan nog gebukt onder 
het leed, dat de oorlog hun berokl<:ende, treuren om 
het verlies van dierbaren, zijn van huis en haard be
roofd, en ontberen nog het noodzakelijkste. Juist op 
dagen als deze gaan onze gevoelens van medeleven 
en solidariteit allermeest naar hen uit, en het is pas
send, dat zij juist op oge_nblikken van in ons opwel
lende vreugde duidelijke blijken ontvangen van dit 
medeleven. Het kan niet bij woorden blijven. 

Onder degenen, die meer dan de meesten onzer tol 
betalen moesten op deze verbindingsweg naar· Neder
land's toekomst, verkeren de voormalige illegale wer
kers in een heel bijzondere positie. Zij leverden bij 
de vrijheidsstrijd een bijdrage, waarvan genoegzaam 
bekend is, hoe belangrijk deze geacht moet worden. 
Zowel de Overheid van ons eigen land, met H.M. de 
Koningin als allereerste, als bevoegde autoriteiten in 
het buitenland, hebben overduidelijk te kennen ge
geven, hoeveel waardering zij koesteren voor �et ver
zetswerk, dat de illegale strijders jaar-in jaar-uit ver
richt hebben. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen, 
en zonder dat de overlevenden zich lieten ontmoedigen, 
werden de gele<ieren voortdurend aangevuld. Doch 
thans, nu wij het totaal der verliezen enigszins kun
nen overzien, blijken deze maar al te groot. Weduwen 
en wezen bleven achter, vele woningen werden ge
plunderd, in brand gestoken, tallozen kwamen om i.n 
gevangenissen en concentratiekampen, en van hen, die 
terugkeerden, is menigeen deerlijk gehavend naar 
lichaam en ziel. Voor hen allen, nabestaanden van om
gekomen strijders en noodlijdende of zieke oud
illegalen, moet gezorgd worden. Dit is in de eerste 
plaats een plicht van de Overheid, maar tevens ook 
van het gehele Nederlandse volk, dat met recht en 
billijkheid een schuld van dankbaarheid te betalen 
\ieeft aan hen, die lijf en leven op het spel zetten, 
om met of zonder wapenen de oorlog te winnen teg� 
een niets ontzienden vijand. 

Er zijn allerlei stichtingen en instellingen in het 
leven geroepen om de verzorging der nabestaand�n 
van oud-illegale strijders en de nazorg voor hen, die 
hulp nodig hebben, ter hand te nemen. De illegaliteit 
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Met een lat:h om je mond heb je afscheid genomen: 
,....- Het ga je goed, ik ben hier voor het laatst, 
d' S.D. is achter mijn adres gekomen 
ze zoeken me, ik heb een beetje haast. -
Daarna is niets meer tussen ons gesproken; 
twee handen werden vast ineengelegd; 
voor woorden heeft ons toen de kracht ontbroken, 
mijn hart heeft slechts een klein gebed gezegd. 
Ik hoorde snelle rvoetstappen vervagen 
door zwoele stilte van een zomernacht, 
en naar de sterren steeg mijn vragen: 
Vader, houd over hem de wacht. 

� 
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De hoop van de Septemberdagep 
werd tot een afgedragen kleed, 
de wind, die joeg in najaarsvlagen, 
voorspelde een onzegbaar leed. 
Een schrille treinfluit snerpt door donkre nacht, 
de kreet van een gemarteld beest, 
een niet te keren angstige gedachte: 
ben jij bij dat transport geweest? 
En ieder van de opgejaagde mannen, 

zelve heeft al die instellingen willen bundele_11 in één 
groot lichaam, de "Sticbting 1940 - '45•_ Vp deze 
wijze kan het gehele werk geordend en geregeld wor
den, overal, in het ganse land. 

Op dit gebied, zoals in alle zaken van nationaal 
belang een voorbeeld stellende, heeft H.M. de Konin
gin reeds een paar maanden geleden aan de Stichting 
een bedrag van f 500.000.- geschonken, en vele 
particulieren hebben zich eveneens met gulle hand ge
kweten van de ereplicht: te geven voor wie zichzelve 
gaven. Maar nog lang niet allen volgden dit voor
beeld. En toch is dit een zaak, die het gehele Neder
landse volk aangaat, omdat de voormalige illegale 
strijders ook op de bres stonden voor bet gebele
'.Nederlandse volk. 

In de week rondom onze eerste K(!Jninginnedag in 
de bevrijding is het zeker de meeste gepaste gelegen
heid dit alles te herdenken en onze opwellende natio
nale gevoelens metterdaad te tonen door een milde 
gift aan hen, die tijdens deze dagen een bijdrage 
zullen vragen, niet als een aalmoes, niet als een offer 
der, lieÎdadigheid, maar als een daad van eenvoudige 
rechtvaardigheid en bij wijze van een gedeeltelijke af
betaling van de ereschuld, welke de Nederlandse natie 
is aangegaan jegens haar beste en dapperste zonen. 
/Er behoeft niets meer betoogd te worden, dit is 

fieen tijd van veel woorden. Slechts de daden tellen. 
De Uwe zal zijn: Diep, heel diep in Uw zak te tasten 
en even bereidvaardig en zonder terughouding te 
geven, als zij zich gaven voor wie Uw gift bestemd 
is. De "Stichting 1940-'45" draagt er zorg voor, 
dat van de inkomende gelden weduwen en wezen ge
holpen worden, niet op een onpersoonlijke, kille wijze, 
maar hartelijk en door de eigen kameraden van eer
tijds. Zij zorgen dan, dat de kinderen der slachtoff�rs 
van de ondergrondse strijd een behoorlijke opleiding 
zullen ontvangen en zo nodig kunnen studeren. Zij 
dragen er zorg voor, schoeisel en kleding, huisraad en 
woningen te verschaffen aan diegenen, die van het 
nodigste beroofd werden, tengevolge van hun actief 
verzet. Zij stichten hospitalen en herstellingsoorden, 
tehuizen en adviesbureaux, zodat de oud-illegale wer
ker merkt, dat hij na afloop van de strijd, die hem 
geen tijd liet zijn eigen persoonlijke belangen te be
hartigen, zich toch niet alleen en verlaten bevindt 
in dit Îand, waarin wij thans met recht feest vieren. 
Door middel van de "Stichting 1940-'45" uit zich 
aldus de dankbaarheid van het gehele vaderland jegens 
de oud-illegale werkers. 

Zo kan ook deze feestweek voor hen een tijd wor
den, waarin zij kunnen delen in onze nationale trots, 
met het besef, dat ook Gij door Uw saamhorigheids
zevoel U ook thans nog aan hun zijde schaart, aan 
de zijde van hen, die metterdaad toonden waardige 
zonen en dochters te zijn van dit ongebroken volk. 

,,Stichting 1940--' 45",
Amsterdam 

Postgiro 194045

te saam gedreven met een razzia, 
keek ik, ,tot 't uiterste gespannen 
of 'k jouw gezicht zou zien, biddende na. 
Ik zag je niet - maar op mijn hongertochten 
gaf de herinnering me kracht om voort te gaan; 
we wisten toch waarvoor we samen vochten, 
nog was de hoop niet gans tot as vergaan. 
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De stralen van de meizon maakten 
de vrede ,tot een schonen droom 
waaruit het hart aarzlend ontwaakte 
tot angstig vragen vol ,van schroom: 
als hij nog leefde, zou hij komen? 
er was niets tussen ons gezegd, 
met een lach om zijn mond was afscheid genomen 
twee handen waren zwijgend in elkaar gelegd. 
tot op een avond scherp je fluitje klonk 
en je rvertrouwd gezicht lacht' onder een baret, 
terwijl de vreugde uiit je ogen blonk. 
om 't slagen van je fel verzet. 
Je sterke bruine vingers gleden 
over mijn moede maa'gre hand 
- was 't afscheid pas een jaar geleden
Was je maar één jaar in Engeland? -
En op de eindeloze tochten om wat eten,
in sneeuw en regen, voeld' ik jou dichtbij.
- Maar nu is al dit leeq vergeten,
Nu zijn we vrij. Nu zijn we vrij!!!! _ J. Y. v. D.

•
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DROEVIG VONNIS 
In Amsterdam werd in de bezettingtstijd door een 

illegale groep in een woning geoefend met wapens, 
terwijl in dat huis tevens andere 11onwettige" hande
lingen werden verricht en voorbereid. 

Daarvoor was het nodig dat die groep op clan
destiene wijze stroom afnam; wapenen kun je nu een
maal niet leren gebruiken in het duister. 

Het clandestiene gebruik der stroom werd even
wel ortdekt en thans - vele maanden na de be
vrijding - stond de leider voor de politierechter te
recht. 

De officier van justitie eiste f 25.- boete en de 
politierechter vonniste conform. 

Is het niet indroevig? 
Destijds werd door de G.A.C. de vraag behandeld 

of het niet gewenst was aan de regering voor te stel
len een afzonderlijk forum in te stellen voor illegale 
werkers voor strafbare feiten die zij in hun qualiteit 
hadden verricht. Naar wij menen is dit voorstel inder
daad aan de regering gedaan, maar deze gevoelde 
daarvoor in principe weinig. 

Bovenvermeld vonnis toont nogmaals de noodzake
lijkheid aan om tot een dergelijk afzonderlijk gerechts-
college te komen. · 

De rechterlijke macht, welke in bezettingstijd in het 
algemeen weinig karaktervastheid toonde te bezitten, 
schijnt thans 11moedig" te worden en de illegale wer-
kers eens mores te zullen leren. 

Rechters van Nederland, hoelang nog zult gij ons 
geduld op de proef stellen? 

A. J. M. 

IK HOORDE 
dat Vqlksherstel Amsterdam 1500 vrijwilligers 
heeft, die geheel belangeloos hun vrije tijd be
steden aan huisbezoek bij de duizenden aan
vragers om materieele hul,p. 

IK HOORDE NIET 
hoe groot het aantal vrijwilligers is dat ten eigen
bate EEN LEGER zwarthandelaren op de been 
houdt. 

OOK NIET 
hoe groot het gilde der zwarthandelaren is. 

EVENMIN 
hoeveel menschen hun vrije tijd avond aan avond 
besteden aan café-, dancing-, schouwburg- en 
bioscoopbezoek. 

L.0.-ers
Zijn er bij U nog exemplaren van de Mededeelingen

C.B.-L.O., die U niet meer gebruikt?
Bij ons komen herhaaldelijk verzoeken binnen om 

oude nummers. 
Geeft U Uw overbodige voorraad mee terug met 

onze bezorgdienst? 
Wij kunnen dan velen van dienst zijn. 
Hartelijk dank. 

Adm. Mededeelingen. 

WIST GIJ DAT, 
nadat te Woogeveen, zomer 1943, de opslagplaats 
met al de ingeleverde radiotoestellen grondig was 
uitgebrand, er de beste speurhond uit de provin
cie bijgehaald werd. 

Deze hond ljep regelrecht naar . . . .  het politie
bureau! 

toen de registers der radiohandelaren, welke 
keurig ingeleverd waren, opgezonden moesten 
worden naar den Procureur-Generaal, dit geschied 
is, doch dat eerst alle beschreven bladen er 
uitgescheurd waren? 

Onder elkaar weten wij wel, dat Nederland ge
ruïneerd uit de strijd te voorschijn is gekomen. 

Evenmin behoeven wij erover te praten, dat er ge
werkt moet worden aan de opbouw met man en 
macht. 

Wel is het zaak na te gaan op welke wijze ieder 
ka.n deelnemen aan de Herrijzing van ons Vader
land. 

Heel kort ligt het antwoord voor de hand in het 
begrip arbeid.

Werken, werken en. nog eens werken. Dat is de 
eenige manier . 

Voor ieder is dit een nationale plicht. Laat er dan 
nu veel gepraat worden over plichtsverzakers, zelfs 
over landverraders en collaborateurs en ook over zoo'n 
stelletje "illegalen", die meenen wel hun plicht ge
daan te hebben 10 de bezettingstijd (o, wat zijn die 
toch verwaand), met praten komen wij er niet.

Aan de slag! Wij staan op de puinhopen van ons 
Vaderland. 

Nu moeten de puinhopen opgeruimd, bestek en 
tekening moet gemaakt, het bouwmateriaal bijeen ver
gaard, arbeidskrachten aangeworven. 

Yla-<W� 

PERIKELEN 
1 

Een der voomaamsfe kenmerken van onze na
oorlogsche tijd is wel de verwarring op vrijwèl ieder 
terrein van het leven. Wie zijn oogen goed de kost 
geeft en de thans verschijnende bladen tracht bij te 
houden, wordt er steeds weer door getroffen hoe de 
oorlog op bijna ieder gebied een chaotische 'toestand 
heeft achtergelaten. 

Op ethisch terrein zien wij onder meer een funeste 
daling van ieder moreel besef. Nog niet zoo lang ge
leden lazen wij ergens de uitdrukking: 11Liever dui
zend Canadeesjes dan een moffenkind". Hoezeer een 
dergelijke uitroep thans ook begrijpelijk is zoo kan 
toch niet fel genoeg worden geprotesteerd 
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daa�gen. 
Alsof toch God Zijn Geboden voor het ethische leven 
alleen maar laat gelden tegenover Nationale vijanden! 

Gelukkig, dat thans meer en meer op dit groote 
gevaar voor ons volksleven wordt gewezen. 

Op staatkundig terrein is de verwarring al even 
groot. Ç>ns blad leent zich «;r .niet toe daarop in den 
breede m te gaan, maar eemge algemeene feiten kun
nen toch wel worden gememoreerd. Allereerst denken 
wij aan het feit, dat oude en nieuwe partijen zich 
nog allesbehalve hebben geconsolideerd. Nog van vrij
"'.el geen enkele partij staat vast in welke vorm zij 
zich zal openbaren en welk program zij zal hebben. 

D_a;1:1 denken wij onder meer aan de hopelooze 
moe1lt1kheden die er bestaan bij de grensafbakeningen 
tusschen de verschillende lichamen. Reeds dikwijls 
heeft de G.A.C. de regeering erop gewezen, dat nog 
steeds geen juist begrip bestaat over de verhouding 
van CBVO, NVH, HARK en Stichting 1940-'45. 
Ondanks de verzoeken om toch zoo snel mogelijk hier
over de _noodige richtlijne� te geven, komen deze nog 
steeds met af. De onderlmge verhouding wordt dien
tengevolge steeds slechter en de oorlogsslachtoffers 
worden v�n het kastje naar de muur gestuurd. 

Op sociaal-economisch gebied is eveneens veel be
roering. De stakingen zijn bijv. niet van de lucht en 
de z.g. eenheidsvakbeweging heeft van zith laten 
hooren: de staking in de Rotterdamse haven. Een en 
dertig schepen, geladen met hout wol tarwe lever
traan, honing, katoen en kleeding
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haven. • 
Bovendien is een Deensch schip, geladen met 80.000 
kg. b�ter, eieren en spek, bestemd voor de burger
bevolkmg, aangekomen, dat niet gelost kon worden. 
Vier 11Liberty" -schepen, elk met 8000 ton graan aan 
boord, hebben de haven verlaten en koers gezet naar 
Antwerpen. Vermoedelijk zal de lading voor ons ver
loren zijn. Dat is het resultaat van de z.g. 11Vrienden 
van de Waarheid", die zich thans - nu het Neder
landsche volk de camouflage begrepen blijkt te heb
ben - maar weer 11 Communistische Partij Neder
land" gaan noemen. Het is indroevig en misdadig! 
Laat de regeering toonen dat zij regeert. Het over
groote deel van het Nederlandsche volk zal achter 
el.�e ma�tregel staan die deze stakingen neerslaat. Wij
z11n vunge voorstanders van een goede sociale poli
tiek en het is wellicht de tijd nog niet om via de 
ordening iedere staking in de toekomst te verbieden, 
maar staking in vitale bedrijven is thans meer dan 
ooit onaanvaardbaar. 

Wij behoeven niet meerdere na-oorlogsche peri
kelen a�n te geven. Alles is in gisting. Op zichzelf 
is dat met zoo verwonderlijk na een tijd waarin iedere 
norm met voeten werd getreden. Maar het meest be
droevende is wel, dat ons Nederlandsche volk in het 
algemeen door de oorlogstijd niet tot inkeer is ge
komen. _Inplaats dat de ontkerstening in de bange 
jaren, die achter ons liggen is gestuit, is zij verder 
voortgeschreden. 

Alleen een terugkeer tot het Christendom zal ons 
volk in staat stellen de chaotische toestanden in hun 
wezen te doorzien en de na-oorlogsche perikelen in 
beginsel te overwinnen. 

A. J. M. 

Maar die puinhopen . . . . . 
Kapotte steden en dorpen, vernielde bruggen en 

havenwerken en geschonden wegen en spoorlijnen . . . .  
Leege linnen- en kleerkasten, geen meubels en ser

viesgoed, geen levensmiddelen . . . . . 
En uiteengeslagen gezinnen . . . . ii; dit leed ooit 

te niet te doen? 
Nederlanders, aan den slag! Allen, die vijf jaar 

lang aan den kant van den weg hebt gestaan, pakt 
nu aan! Er is nu de kans, U alsnog Nederlander te 
betoonen. 

Maakt goed, wat ge nagelaten hebt. 
·En illegalen, mannen en vrouwen van het verzet

in het bijzonder, Uw werk in bezettingstijd werd ge
dragen door Uw overtuiging. Gij wildet U niet buk
ken voor den overweldiger. Gij stondt rechtop - de 
gevaren waren groot, maar gij stondt op de bres. 
Nederland heeft U nóg noodig. U ging vooraan, blijf
dat .doen. Uw voorbeeld zal velen· doen volgen. Uw 
verantwoordelijkheidsgevoel zal stimuleerend werl�en. 

En samen werkt het Nederlandsche volk aan de 
opbouw. 

In ambacht en handel 
in Volksherstel en H.A.R.K. 
in de Stichting 1940-'45. 
Nederland werkt! Eendrachtig! ]. H. 

Dit is bet ontwerp van de plaquette, in verzilverde 
uitvoering op donker mahoniehout, die zal worden aan
geboden aan de medewerkers van de Landelijke Orga
nisatie voor hulp aan onderduikers. De kosten zullen 
komen op f 3.80 per stuk. 

'Van de districtsleiders vernemen wij gaarne beft aan-
t61l, dat per district nodig >!' C.B. der L.O. 

fvf en schrijft ons:

STICHTING 1940-'45 

Door den Rayon-leider en Plaatselijk Leider van 
Alblasserwaard-West, werd op 30 Juni j.l. een groote 
actie op touw gezet voor de Stichting 1940-1945. 
Daartoe werd op 30 Juni in de volgende plaatsen een 
lijstcollecte gehouden : 

Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Bles
kensgraaf en Oud-Alblas. Door middel van aanplak
bilietten, spandoeken, strooibiljetten en propaganda
wagen, werd deze actie enkele dagen daarvóór al inge
luid. En deze actie, het kan niet anders gezegd worden, 
is uitmuntend geslaagd. 

In Alblasserdam was een apart comité gevormd dat 
de leiding nam. Alle illegale werkers hebben daaraan 
deel genomen. Ook in de omliggende pbatsen is deze 
actie op dezelfde wijze gevoerd. 

Met een staf van medewerkers werd op 30 Juni de 
lijst gepresenteerd. Niettegenstaande een week daarvoor 
een lijstcollecte werd gehouden voor de H.A.R.K. en 
deze ruim f 18.000.- opbracht, overtrof de collecte voor 
de Stichting te Alblasserdam die van de H.A.R.K. 
De uitslag is als volgt: 
Alblasserdam, 

Lijstcollecte ........................... f 19.005.41 
Collecte herdenkingsdienst Ned. 
Herv. kerk 14 en 15 Mei ......... ,, 1.887.30 
Opbrengst collecte lezing Dr. Krij-
ger, 11 Juli N.H. Kerk . . .. ... ... .. ,1 325.-
Totaal ................................. J 21.217.71 

Oud .Alblas, 
Lijstcollectè ................ · · · · · · · .. · · 
Collecte Ned. Herv. Kerk ........ . 
Totaal ................................ . 

Streefkerk, 
Lijstcollecte .......................... . 

'Nieuw-Lekkerland: 
Lijstcollecte .......................... . 

Bleskensgraaf: 

f 8.349.-
11 1.179.40 
f 9.528.40 

f 6.806.54 

f 15.551.32 

Lijstcollecte . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . f 4.275 .-
Tevens zij nog vermeld dat op 14 en 15 Mei een 

herdenkingsdienst is gehouden in de Ned. Herv. Kerk 
te Alblasserdam, van welke dienst een Herdenkings
boekje wordt uitgegeven. Het batig saldo daarvan komt 
ook ten goede aan de Stichting. Dit batig saldo wordt 
geschat op ongeveer f 1.000.-. 

C. B.

Bij de Economische Recherche te Amsterdam kun
nen enkele K.P.-ers worden geplaatst, bij voorkeur 
uit Amsterdam of omgeving. 

:lij worden beëedigd tot rechercheur en zullen hoofd
zakelijk boekhoudkundig recherchewerk moeten ver
richteh. 

Zij, die in het bezit zijn van M.O. Boekhouden of 
een Metcurius diploma, gevolgd door een grondige 
praktijk, genieten de voorkeur. Salarissen worden 
nader met de candidaten overeengekomen. 

Sollicitaties aan het Hoofd van de Economische 
Recherche te Amsterdam en getekend voor accoord 
door den Provincialen K.P.-Leider, worden ingediend 
bij het Afwikkelingsbureau L.K.P., Westermarkt 2, 
Amsterdam-C. 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Merkwaardig is de tegenstelling_ waarin '.Frankrijk telkenmale heeft gestaan 
met het reich in zijn drie vormen. 

Let men voor den tijd van het eerste reich alleen op wat ten slotte aan deze 
twee staten hun laatste vorm hteft gegeven, �an ziet men onder Richelie�. de be
zetting van het tevoren zelfstánd,ge Lotharingen (1633), onder Lodew11k XIV 
(1643-1715), die vanaf den dood van Mazarin zijn Etats Généraux op zij zet en 
nair eigen inzicht regeert (l'Etat c'est moi), hoe hij naar de besluiten der door 
hem ingestelde en geïnstrueerde "Chamhres de Réunion" Strassbourg (1681) en 
Trier (1684) en andere omstreden gebieden Fransch maakt, de pfalz' verwoest 
(Maart/Juni 1689), heidelberg, mannheim, speie�, worms, enz. enz. platbrandt, en 
tot in 1697 toe de duitsche vorsten en den keizer u,t elkaar J,plomattseert en 

hiervan gebruik maakt om zijn slagen te slaan, niet een . einkreisungs- maar 
door de duitsche verdeeldheid welgeslaagde verdeelmgspol1t1ek derhalve. 

Na den pfalzoorlog volgt 1701-1714 de oorlog tegen den keizer, over de 
successie-rechten van· het h:ibsburgsche keizershuis ten opzichte van de Spaan
sche troon, met consequenties voor 't grensgebied Oost-Frankrijk/westduitsch-
land, in wezen om de leiding in Westeuropa. . 

De laatste groote botsingen heeft men in de oorlogen van het Revolut1�
tijdperk, de drie coalitie-oorlogen (179�-'97, 1799-1802; 1805). _Tenslott� _ is 
het Frankrijk5 keiz�r Nap-ileon, d,e 111 den dne-ke,ze�s si�� btJ Au�tl'tl1tz 
(1805) de Russen en oostenrijkers �erslaat en daardoor_ eindeltJk den du1tschen 
keizer tot defungeeren dwingt en 15 het alzoo FranknJk, dat het eerste re1ch 
doet eindigen (6 Aug. 1806). . . 

Het tweede reich ontstaat 1870 te Versa1!1es, men kan zeggen: niet slechts 
na maar ook doordat de groote duitsche koningen en vorsten gemeenschappelijk 
den Franschen vijand hebben verslatlen, - het eindigt, nadat Ju11;chlaml Jcor 
de Franschen gemeenschappelijk met de geallieerde en geassocieerde machten, 
verslagen is i� den oorlog 1914-' l 8, en d�n eindigt het definitief met het 
verdrag van 28 Juni 1919, eveneens te Versa1lles. . .. 

Het derde reich verschilt van het eerste en tweede door dat z11n ontstaan
(1933) niet als bij de eerst� twee ('::>62 en 1870) in een slo,lase v.in .:en bwle/1-
landschen- maar als slotfase van een binnenl;mdschen oorlog gezien kan worden 
Uanuari 1933); - zijn einde vindt het evenals de .. eerste twe_e aan· het ein�e 
van eèn buitenlandschen oorlog (1939/1945), waarbtJ echter dttmaal Franknik 
wel aan den eindslag (na een wondervlug krachtsherstel onder de Gaulle, 1943 
in Noord-Afri'ka, 1944/'45 in Frankrijk en duitschland zelf) deelneemt. '.Niet
als in 1805 de hoofdrol en in 1918 'n hoofdrol, heeft Frankrijk in dit einde 
gehad. Frankrijks rol bij het ontstaan was eenigszins gelijksoortig geweest: 
rijnland en ruhr-bezetting favoriseerden, afschrikkend en prikkelend, den gee.�t, 
waaruit het nazidom en zijn dritte reich zijn voortgekomen. Evenals Franknik 
heeft ook RuslC111d met het eerste reich regelmatig contact gehad, echter meer 
door same11werki11g, speciaal tegenover Polen en Frankrijk. .. 

Het tweede reich deed steeds moeite, de tegenstelling Rusland/oostennJk te 
verkleinen bracht zelfs het drie:keizers-verdrag tot stand ( 1881 ), bedwong 
telkens de' opkomende gevaren van een gewapend conflict Rusland/oostenrijk, 
maar stond 1914'17 onafgebroken tegen Rusl:mJ aan het Oostfront, kon daar
door aan het Westelijk front zijn aanvalsplan niet voldoende snel en sterk 
ontwikkelen (het onttrekken van troepen aan den Marne-slag 1914 wegens het 
gelijktijdige gevaar van een inval in Oost-pruisen), zoodat de geallieerden ge
noegzaam tijd voor verdere oorlogsroerusting en associatie met de United States 
of America - en in 1918 het uiteindelijk overwicht wonnen. Twee-fronten
positie derhalve, geen einkreisung. 

Eerst tegenover het dritte reich, dat vanaf 't begin vijandig tegen Rusland 
was ingesteld, heeft Rusland, na het als wec.lerzijdsche camoutlage te kenmerken 
bondgenootschap ·23 Augustus 1939/22 Juni 1941, deelgenomen aan den ver
nietigenden oorlog en eindstrijd, eerst met verlies van uitgestrekte gebieden tot 
voor Leningrad en Moskou (zomer 1941), dan zelfs van geheel Zuid-Rusland 
en een deel van den Kaukasus (zomer 1942), maar, vanaf den heroieken strijd 
aan den Wolga in het gedurende 72 dagen wel geheel verwoeste maar nooit 
geheel verloren Stalingrad (September/November 1942), in een onafgebroken 
reeks van zegerijke zomer- en winterveldrochten (begin 1943 Kaukasus en 't 
gebied Don en Oonetz, voorjaar 1943 bevrijdmg van de greep naar Moskou, 
zomer 1943 bevrii<ling van Midden- en Zuid-Ruslan<l, winter 1943/'44 bevrijding 
van Leningrad, opmarsch tot Boeg en Ojnestr, zomer 1944 de. Oostzeestaten, 
Krim, Roemenië, Wit-Rusland, en Pölen tot de Curzon-grens, winter 1944 door 
Hongarije en Polen tot Duitschlahd, en in 1944/1945 met een geconcentreerden 
aanval: Duitschland tot in Weenen en Berlijn. 

Als een stijgende lijn is de beteekenis van Amerika's United States voor d�n 
ondergang der drie reiche te zien. 

Bij het einde van het eerste reich waren zij nog slechts ca. 40 j�ren onaf
hankelijk (lndependance day 4 Juli 1776) en konden zij daarop uiteraard weinig 
invloed hebben. 

In den oorlog 1914/'18 lokte het tweede reich zelf door zi1n unbeschränkte 
u-boot-krieg en de torpe<leering der Lusitania de beweging onder het Ameri
kaansche volk uit, waardoor dit in 1916 aan den oorlog ging deelnemen en het 
einde van het tweede Ouitsche keizerrijk verhaast werd door het Amerikaansche
leger aan 't Fransche front.

In den laatsten oorlog trad Amerika eveneens eerst tijdens den duur tot den 
oorlog toe, eind 1941, zijn industrie hielp Rusland aan een onnoemelijk aantal 
voertuigen en meer oorlogsuitrusting, zijn door de voorafgegane massa-pro-
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ductie van tanks, vliegtuigen, geschut, auto's en schepen toegeruste legers 
vormden het grootste deel der Expeditionary Force, voeren tot volkomen ver
rassing van duitschland en italië de Mi<l<lellandsche Zee binnen om 8 Novem
ber l '::>42 in Fransch Algiers en Marocco te landen en Tunis te gaan veroveren, 
- staken Juli 1943 over naar Sicilië; Septemher 194� italië, - bnden 6 Juni
1944 op de Normandische kusten, - en dwongen 31 Juli bij Avranches, daarna 
bij aken, zabern, saar, remagen enz. de beslissende wendingen in den Europa
veldtocht (6 Juni 1944/5 Mei 1945) af. 

Opzettelijk wil ik geen poging doen, om van het Engelsche verzet tegen 
duitschlands streberei in vroegere eo latere jaren een dergelijke korte beschrij
ving van veldtochten met of zonder succes te geven. Het United Kingdom, 
Australië en Nieuw Zeeland, Afrika, last not least vooral voor ons Nederlanders 
de hier zoo populair geworden Canadeezen, voerden hun contigenten als desert
army en Expeditionary Force van El Alamein in 82 dagen over een afstand van 
pl.m. 2400 km via Tobroek naar El Agheila, daarna naar Bizerte, naar 
Syracuse, Etna, Foggia, naar Casino, naar Caen, Arnhem, Nijmegen, Rijn, 
weser, elbe, hamburg, stettin, berlijn, - door 't drooge woestijnland en in 
de modc.ler-helling�n der Zeeuwsd1-Vlaanderensche d1j1<en, - lokten in de 
jaren 1940-1943 de Duitsche granaten in het nachtelijk luchtruim boven 
Amsterdam enz., - hielden ondanks de zware scheepsverliezen (vooral in de 
vele bange maanden, tot Augustus-November 1943 een omkeer bracht) de 
overzee-verbindingen met het Vereenigd Koninkrijk, met Rusland via de barre 
noordroute, met Egypte de Perzische Golf, en zoo vele andere bestemmingen, 
ononderbroken in s\and, ontelbare tonnen gewichts aan stalen oorlogsmach,nes 
en munitie, millioenen menschen aanvoerend. 

Wil men eéhter het diepe van Engelands verzet naar 't Engelsche volks
karakter kennen, dan denke men aan de zonder eenige bravour, zelfs met zekere 
beklemming, door Chamberlain per radio gedane mededeeling niet eener oorlogs
verklaring maar: dat Engeland zich als in oorlog beschouwde met Duitschland, 
- men denke aan de zware dagen der Duinkerkensche terugtocht (3 Juni 1940),
aan de beproeving toen Frankrijks regecring -capituleerde en Engeland alleen
liet (21 Juni 1940), - aan de Battle of Britain (8 Augustus/31 October 1940),
de daarop volgende nachtelijke luchtaanvallen op Coventry, Birmingham,
Londen enz., - aan Londens evacuatie, rampspoeden van een omvang zooals 
het Engelsche volk sinds 1666 (pest, brand van de City of London) en 1667
(de Ruyter op de Theems tot Chattam) niet gekend had.

Men denke aan den zwaren last, dien het Engelsche volk op zich nam in zijn 
totale mobilisatie, een mobilisatie waarvan wij ons hier geen voldoende voor
stelling hebben gemaakt, maar die door Hitler en Goebbels zelf op 't hoogste 
is geroemd ...... toen·zij die in 1943 aan de Ouitschers als voorbeeld voorhielden, 
- maar bovenal aan de door deze vijanden in hun benijding in 1943 evenzeer
geprezen verbetcne vastberadenheid. 

God bewaré hem voor trotschheid en hoogmoed, maar is er iemand in deze 
wereld die gegronde reden daarvoor zou hebben, dan is het zeker Winston 
Churchill, - niet zoozeer om het machtig werk waaraan hij gearbeid heeft, 
als nog veelmeer omdat hij vanaf 10 Mei 1940 door zijn voorbeeld en met zijn 
nooit teveel belovende redevoeringen zijn volk door de zwaarste tijden van zijn 
bestaan en temidden van nooit gekende of bevroe(\e beproevingen, in 't verzet 
vóór heeft mogen gaan door de zwartste black-out tot het licht van bevrijding 
en ,overwinning. 

Waartoe deze beschrijving van feitelijke en geestelijke verhoudingen, die men 
gevoegelijk als in hoofdzaak algemeen bekend mag betitelen? 

Zij dient om te cloen uitkomen, d:it wanneer men de geschiedenis van duitsch
land en zijn betrekkingen tot andere landen in hoofdlijnen volgt, duitschland 
in den loop der tien eeuwen van ztjn bestaar. oorlogen tegen zichzelf en andere 
landen of machten heeft moeten voeren, evenals die anderen hun oorlogen tegen 
duitschland en tegen elkander hebben gevoerd, - dat daarbij allerlei bijzondere 
politiek-historische merkwaardigheden zijn te vermelden (hierboven n:ituurlijk 
bij lange na niet volledig opgevoerd), - maar, en dat was het essentieele 
tegenover het duitsc:he "wir haben es nicht gewolt" en de duitsche postulaten 
van ,,een plaats in de zon" en lebensraum: dat tot aan den jongsten tijd nooit 
geraakt wordt aan een lijn die een wereldconspiratie tegen duitschlands be
staan doet ontdekken. 

Zelfs, maar dat zou het kader van dit opstel overschrijden, wanneer men de 
geschiedenis der zoogenaamde einl<reisung uir de eerste 14 dagen der 20e eeuw 
zou beschrijven, zou men ongetwijfeld bij Frankrijk de drijfveer der revanche
activiteit ommoete.P, bij Engeland echter en bij Rusland geen aanvalsfactoren 
van beslissenden aard. 

Als een constateering, die tevens een resumtie uit heel het ·voorafgegane geeft, 
meen ik met juistheid te mogen zeggen: een wereldverdediging tegen duitschland 
is voor 't eerst tijdens den 1ste11 wereldoorlog 1914/1918 ontstaan en ge
organiseerd, de wereld-aan,)(1/ op duitschland is niet eerder dan tijdens den 2den
wereldoorlog 1939/ 1945, speetaal in 194 1/'42 in werking gekomen Nederlands 
toetreden tot dezen wereld-oorlog vond plaats, toen en omdat Nederland werd 
aangevallen, Nederlands verzet tegen de overheersching bracht ons aan de 
zijde der staten en volken, die onder het devies "onvoorwaardelijke overgave" 
de vernietiging van het genazifis,eerd c.lui1schland. materieel en geestelijk, wilden 
bewerken, ruimte latend voor de mogelijkheid, het duitsche volk tot een nieuw 
en beter cultureel en staatkundig bestaan op te voeden en te leiden. 

(Wordt vervolgd) 

GEDENKBOEK L.0.-L.K.P. 
Voor/ooper 

Waren we niet rijk aan ervaringen in de afgeloopen 
jaren? Zijn we niet boordevol belevenissen op heel 
het uitgebreid terrein van onze werkzaamheden? 

Maar laat ons dit bedenken: Er mag niemand
achterblijven om zijn ervaringen mede te deelen. Geen 
ènkele schakel mag gemist worden. De verzetsgeest
van onze kringen vinden we weerspiegeld in ons ver
zetswerk en onze 'Verzetsgroepen. Allemaal zijn we 
ervóór, een zuiver beeld te krijgen. En állen spC111nen
we er ons voor in. ,,Alles sal reg kom" zei Jan Brandt. 
Dat is ook steeds weer waar gebleken, mits aan de 
voorwaarde werd voldaan: ,,als ieder sy best doe". 

Wij beschouwen het allemaal als een vaststaand 
feit, dat het Gedenkboek er komt. 

En het komt er ook! Want immers, hoe kan het 
anders ..... . 

Ds. Slomp, Gerrit Spanhaak, Frits K.P., Dr. Kersen, 
A. Algra, Anne de Vries, Anton Coolen en K. Nare!
vormen de redactie-Commissie.

Op 4 September 's middags om 2 uur zullen de 
heeren op het C.B. vergaderen. 

En 15000 L.0.-ers zijn hun medewe�kers! 

Onderduikers, schuilplaatsen, slaapadressen, pak
jesbezorging, briefpost en censuur, bonkaarten, per
soonsbewijzen, ,,Ausweise", stempels, bevolkingsregis
ters, arbeidsbureaux, inlichtingendiensten, en zoo maar 
verder. 

Is er niet ontzaglijk veel te schrijven? De redactie
commissie heeft reeds veel ontvangen, documentatie
materiaal, schetsen, verhalen, teekeningen, foto's, ge
dichten, grafische voorstellingen van plaatselijke, 
districts- en provindale opbouw van de organisatie 
enz. enz. 

We hebben steeds op elkaar aan gekund, en dat
kunnen wij nog! 

Zoodat de vergaderzaal van het C.B. op 4 Septem
ber a.s. overstroomd is met ieders bijdragen. 

J. H. 



Op 13 Juni 1944 sloeg de S.O. te Amsterdam haar 
slag; tientallen medewerkers van de L.O. liepen daar 
in een listig opgestelde val en des avonds verwachtten 
hun huisgenooten tevergeefs hun thuiskomst. 

Slechts enkelen ,van hen zijn na bijna een jaar 
teruggekeerd en daartoe behoort Ada, de koerierster. 

Wij bráchten een bezoek aan haar in het vredige 
dorpje Laren, waar zij woont bij haar ouders in een 
rustieke omgeving, waaraan het zonnige landhuis, ver
scholen tusschen het geboomte, geheel is aangepast. 

Onwillekeurig vraagt een stadsmensch zich af, wat 
er nog meer begeerenswaard kan zijn, dan het rustig, 
vrij van aardsche zorgen, wonen in een dergelijke om
geving. Ook de Duitsche rechters, die Ada verhoor
den na haar gevangenname, stelden zich deze vraag 
en trachtten Ada te bewegen te vertellen, wie h;iar 
toch geprest had tot het doen van koeriersdiensten. 
Zij begrepen niet haar antwoord, dat niemand haar 
gedwongen had, doch dat zij zelf zich daarvoor had 
aangeboden, haar leven en vrijheid op het spel zet
tend voor het leven en, de vrijheid van honderden 
anderen; Ada bleef niet thuis zitten om te genieten 
van het buitenleven, doch trok er op uit om te helpen, 
om te geven met de geheele belangelooze gulheid van. 
haar jong meisjeshart. 

Zij vertelde, hoe zij direct na de gevangenname is 
overgebracht naar de gevangenis aan de Amstelveen
sche weg. 

In de gevangenis de "normale" toestand: 4 of 5 
vrouwen in een cel, bestemd voor twee. Het verhoor 
was correct; er werden op haar geen middelen toe
gepast om de namen, wa�rvan '\verondersteld werd, 
dat zij ze wist, uit te persen. Na een cel-verblijf van 
4 weken was noch de aangeboden sigaret, noch de 
voorgelegde bonbon, noch de voorgewende vriendelijk
heid in staat Ada te doen vergeten, dat zij met haar 
antwoorden op haar hoede moest zijn. Nadat het ver
hoor voor de S.O. geen resultaten h;id opgeleverd, 
volgde, na nogmaals vier weken, het transport naar 
Vught. We hadden gehoopt, aldus Ada, d;it we in 
het eigenlijke kamp zouden terecht komen. doch in
plaats daarvan werden we in de S D.-afdeeling ge
stopt. Aan het hoofd hiervan stond een vrouw, een 
verschrikkelijk mensch. We moesten den geheelen 
dag papiertouw draaien: 100 vrouwen bij elkaar en 
er mocht geen woord gesproken worden; je begrijpt, 
dat dit een onmogelijkheid was en er was dan ook 
steeds wel een aanleiding om de reglementaire straf 
uit te spreken: geen Roode Kruis-pakket. Zoolang 
we er waren hebben we nimmer een dergelijk pakket 
ontvangen, noch de extra voeding, die ons werd toe-· 
gezond�n en waarnaar we reikhalzend uitzagen. Het 
ergste tn Vught was echter het verplicht moeten was
schen van de lkleeding der gefusilleerden. Zij, die dit 
deden kregen een extra boterham. Tenzij men het 
ond�rvonden heeft, weet men niet wat het beteekende 
om m Vught een extra hapje eten te krijgen. De ge
wasschen kleeding werd dan voor de ramen der 
s!aapzaal te drogen gehangen. Deze psychische marte
ling was haast nog erger dan de lichamelijke. 

Belofte maakt schuld. 

De illegaliteit volbrengt haar belofte en voldoet de schuld jegens haar medestrijders. 
De illegaliteit is zich steeds bewust geweest van haar verantwoordelijkheid, - tijdens de bezettino ten aanzien van het verzet ten voordeele van land en 

volk, - na de bevrijding ten aanzien van hen, die 
het slachtoffer werden van het volbrengen van hun 
nationale plicht van christelijke naastenliefde. 

Alle ex-illegale organisaties werken tezamen aan de 
yolbrenging van de belofte: - Vrienden, als jullie 
iets overkomt, wij zorgen voor jüllie en voor je familie. 

Weer is een gedeelte van die belofte ingelost. 
De opening van het "Kareol" te Aerdenhout op 18 

Augustus j !., was een treffende manifestatie daarvan. 
.Vertegenwoordigers van alle ex-ondergrondsche ver

zetsgroepen waren aanwezig. Voorts Minister Drees, 
ee? vertegenwoordiger van Zijne Koninklijke Hoog
heid Prins Bernhard, Lieutenant Colonel Clark, de 
Wnd. Commissaris der Koningin in de provincie Noord-
1-lolland, Generaal Koot, de Militaire commissaris van
Noord-Holland, vertegenwoordigers van de Stichting
1940-'45 het N.V H., de H.A.R.K., het C B V  0.,
de burgemeesters van Amsterdam, Haarlem, Bloemen
daal en Heemstede

In zijn rede wees de Heer van Velzen er op, dat 
de opening van het Kareol de manifestatie is van de 
yerantwoordelijkheid voor haar medew.erkers, die de 
•Uegaliteit vanzelfsprekend op zich heeft genomen.

Enkele maanden na de bevrijding van Nederland
kan zij een inrichting openen, die eenig in Nederland 
rnag worden genoemd. Er is ontzettend hard gewerkt 
orn het "Kareol" in zijn huidige gedaante binnen den 
k?rtst mogelijken tijd te kunnen open stellen voor hen, 
••e physisch door den vijand hebben geleden.

De verbouwing heeft in record tijd plaats gevonden.

Begin September 1944 waren de geallieerden vlak 
bij. We zagen het vuren en we hadden onze orga
nisatie al klaar. We hebben zelfs oefeningen gehouden 
in het worstelen en waren er op voorbereid zelf te 
moeten medewerken aan onze bevrijding. De dag, 
voordat Vught bevrijd werd, zijn we op transport ge
steld naar Ravensbrück. We waren wanhopig, omdat 
we de vrijheid konden zien en tasten, maar we heb
ben niet gehuild; mijn tranen heb ik weten te be
dwingen, totdat ons transport in Nederland arriveerde, 
ruim 7 maanden later en wij uitgemaakt werden voor 
moffenlellen . . . . . . 

Het vervoer naar , Ravensbrück vond plaats per 
trein. Toen we er arriveerden, moesten we bivak
keeren in tenten. We weigerden deze binnen te gaan, 
want ze wemelden van ongédierte. Liever bleven we 
twee dagen en twee nachten buiten in regen en storm 
op ·een terrein vol kolengruis, zoodat we elkaar na 
twee dagen slechts konden herkennen, door elkaar 
nauwkeurig van dichtbij te bezien. Toen kregen we 
een bad en daarbij werd ons letterlijk alles afge
nomen. In de plaats van onze eigen kleeding kregen 
we één hemd en één jurk: dat was onze geheele 
kleeding. 's Morgens om vier uur vond het appèl 
plaats in de buitenlucht. In den vries-kouden morgen 
moesten we onbeweeglijk staan tot veelal zeven uur, 
gekleed in hemd en jurk. De dood na longontsteking 
was voor velen een verlossing. Na het urenlang appèl 
begon de menschenjacht: dan .werden de vrouwen en 
meisjes uitgepikt, die nog sterk genoeg waren om te 
werken; we moesten spitten, zand laden in kiep
karren, ofwel een weg aanleggen. We werden er be
waakt door vrouwen, gewapend met stokken, die iedere 
aanleiding aangrepen om te ranselen. 

Van Ravensbrück gingen we in twee transporten 
naar München-Dachau. Vijf en tachtig vrouwen, ge
laden in een beestenwagen, waarvan de deur op slot 
ging. Een reis van ettelijke dagen met als eenige voe
ding: zeer zoute soep en geen druppel drinken. 

We werden op de zgn. ,,slavenmarkt" gebracht. 
Daar werden we bekeken en een saccharinezoete 
meneer vroeg ons, of we konden omgaan met naald 
en draad. We bevestigden dit en hoopten in een con
fectiefabriek geplaatst te worden. Inplaats daarvan 
kwamen we in een munitiefabriek terecht. Hier troffen 
we een command;:int, bij wien nog niet alle gevoel van 
menschelijkheid was weggesleten. Des Zondags en na 
den werktij<l van kwart voor 7 tot kwart n.i J, waren 
we op onze kamers betrekkelijk vrij. Natuurlijk was 
ook daar honger, want we kregen niet vol<locn<le te 
et1n. Dit was echter niet alleen bij oris, gevangenen, 
het geval, doch tevens bij de civilisten; er was geen 
eten meer. Op 27 April 1945 kregen we opdracht om 
te vluchten, onder gewapend geleide, voor de Ameri
kanen. We moesten een marsch maken van 60 KM., 
doch we konden het niet halen. We waren al te uit
geput en na 30 KM. loopen vielen de meesten er bij 
neer. We werden niet neergeschoten, zooals bij de 
mannen gebeurde, als ze niet verder konden, doch 
mochten een dag rust nemen op een boerderij. Daar 

Al had men een zee van tijd gehad, dan had inrichting 
en afwerking niet beter kunnen zijn. Het warme woord 
van dank jegens architecten, uitvoerders en arbeiders 
krijgt een nog grootere beteekenis, wanneer men be
denkt hoe moeilijk het is om in dezen tijd de benoo
digde materialen te krijgen. 

De Min. van Sociale Zaken gaf uiting aan de 
groote belangstelling en waardeering, die,de Regeering 
heeft voor den verzetsstrijd. 

Het verschil tusschen den strijd van de Meidagen 
1940 en den illegalen strijd vatte hij samen in een 
drie tal punten: 

de gevaren waren van geheel anderen aard dan die 
waaraan de leden van een geordend normaal leger 
bloot st<1an. De ondcrgrondsche strijders hebben een 
gevecht van jaren lang geleverd, veelal op eenz.ime 
posten. Het levensgevaar voor hen was hetze! f<le als 
voor den militair in der. slag, maar de illegalen ston
den bovendien bloot aan de wreedheden der Duit-

schers. De verzetsstrijders waren alle vrijwilligers. 
De Minister maakte zijn verontschuldiginQ over de 

slechte ontvangst van de gerepatrieerde politieke ge
vangenen. 

De Regeering beseft wat zij verschuldi::;d is aan de 
vrijheidsstrijders. 

Generaal Lieut. Col. Clark bracht een woord van 
hulde aan de verzetsbeweging. 

Minister Drees bracht een gedenksteen aan. 
H�t "Kareol" zal dienen als gastvrij herstellings

oord voor diegenen, die door hun verzetsstrijd phy
sisch hebben geleden, voor ex-politieke gevangenen en I 

oud-illegalen, die herstel behoeven. Hier is, temidden 
van een prachtige omgeving, een inrichting tot stand 
gekomen, waar men ten volle gezond moet worden. 

De · inrichting, de verzorging, de sfeer, konom 
,,Kareol" is "af". 

De illegaliteit heeft hier eens heel duidelijk gede
monstreerd, waartoe het in staat is! En zij volbrengt 
haar beloften ! 

K. B. 

kregen we wat te eten en daar achterhaalden ons de 
Amerikanen, voor wie we moesten vluchten, op wei 
naar het volgende kamp, dat ons bleek een "Vernich
tungslager" te zijn. 

Temidden van alle ellende, bij ziekte en tusschen 
stervenden, hebben we nooit den ·moed verloren. Te
midden van deze omstandigheden leert men pas, wat 
geloofsvertrouwen beteekent. We wisten elkaar steeds 
op te beuren. Allen waren we vriendinnen. Toby uit 
Nijmegen en Clara uit Rotterdam, met wie ik tezamen 
gegrepen was, bleven steeds bij me. Clara kende veel 
gedichten en kon prachtig dedameeren. Samen zijn 
we in Holland teruggekomen. Dankbare herinnering 
heb ik aan Juff. ten Boom, uit Haarlem, die des 
avonds de kamer rondging en met ons bad. \Y/e heb
ben steeds een Bijbeltje mee kunnen smokkelen. Je 
weet niet, wat het beteekent een Bijbel te hebben, 
maar wij weten het. Of wij bombardementen he.bben 
meegemaakt? In München moesten we bij elk bom-. bardement in de kelder. 500 vrouwen gehuld in een 
deken - en een ieder bad in zijn eigen taal. 

We hebben steeds moed gehouden. We hebben een 
Kerstdiner gehouden. De ingrediënten bestonden uit 
dobbelsteentjes brood (een d;igrantsoen brood), die we 
weken lang hadden gespaard. Dat wil wat zeggen als 
je honger hebt. D;i'arvan hadden we een pudd111g ge
maakt en we hadden ook slaatjes, samengesteld ui$ 
koolbladen en worteltjes, die we uit de keuken gegapt 
hadden. Als de keukenleiding het bemerkte, dan was 
de lichtste straf: verlies van h;iartooi. 

Een naald, die ik in de gevangenis aan de Amstel
veensche weg had gekregen, was naast het Bijbeltje, 
ons grootste bezit. We hebben er van alles mee ge· 
maakt tijdens de ru5turen. Ada toonde ons een zak
doekje, gemaakt van een lapje verstelstof, omwerkt 
met een kanten randje; het kant had ze gemaakt van 
uitgetrokken dr;iadjes met geen ander instrument dan 
een naald. Clandestien werden boekenleggers gefabri
ceerd en broches uit fabrieksafval en splinters van 
stukgebombardeerde ruiten. 

We d;ichten steeds, dat Nederland in de September
dagen geheel was bevrijd en pas toen we in Brussel 
kwamen (nadat de Amerikanen ons bevrijd, tot rust 
gebracht en gevoed hadden, zijn we per auto via 
Zwitserland, Frankrijk en België naar Brabant ge
komen) vernamen we, dat niet geheel Nederland be
vrijd was. Op 23 Mei kwamen we in Brabant. Onze 
thuisreis was een feestreis. In alle zoo pas genoemde 
landen werden we toegejuicht en feestelijk ontvangen. 
De gedachte aan de ontvangst in Zwitserland, trou
wens in alle landen, doet me nog ontroeren. Toen we 
in Nederland ;irriveerden, werden we nagezeten en 
uitgejouwd: ,,Moffenlellen". Toen hebben we gehuild. 
,,Nietig figuurtje' slechts, verdwijnt ze door de wand, 
Schril knarsend sluiten zich de zwaarbeslagen deuren, 
Maar fier durft ze het jonge kopje beuren, 
Ze deed "haar plicht voor God en voor haar land".-

(Laatste couplet van het gedicht, dat haar vader 
maakte nadat Ada gevangen was). K. ll. 

Ab.onn.gelden Mededeelingen 
L.O. Amsterdam .............................. f 17.50 
Prov. L 0. Gron. .............................. ,, 300.-
Stichting 1940-'45 
C.B. lid van een "lifter" ................. . 
Spreekbeurt Purmerend 9/8 .............. . 
idem Amsterd;im 12/7 ........... . 
idem Aalsmeer 11 /8 .............. . 
idem Opperdoes 13/8 .............. . 
idem Zwolle 28/6 ................. . 
Gift via H. van R. .......................... . 
Van 02/Z H. Distr. ,,de Vlietstreek" 
Prov. bijdragen 
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Districtsleider L.O. te Bussum ............. f 18.811.-
In he't vorige nummer werd als het gestorte bedrag 
v. h. Afwikkelingsbureau der Gezamenlijke illegaliteit
te Rotterdam f 2 000.- genoemd. 
Dit moet zijn f 20.000.-. 

U kunt gelden voor het Centraal Bureau der L.O., ook 
de spreekbeurt-collecten voor de Stichting, overmaken 
op Postrekening 370449. 
ten name van: 

JAC HEUVINGH, 
Westennarkt 2 (l), 
Amsterdam-C. 

Vergeet U niet de bestemming der gelden te vermelden! 
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CORNELUS KRAAL· 
Nu moet het leven gaan om leven 
en dood om dood. Wij willen 't geven. 
,,Laat ons Uw stalen stoottroep zijn". 

(Willem de Mérode. ,,Strijdbare jeugd", 
2e terzine). 

Nu is ook het heengaan van Karel zekerheid voor 
ons. We vreesden direct al het ergste, nu weten we 
het...... ook dit jonge, krachtige leven is vernietigd 
door het wreed geweld van den onderdrukker. 

Eind Augustus 1944 in Vught gefusilleerd ..... . 
Een frontsoldaat is gevallen. Dit was de basis van 

den strijd, die Karel streed - zijn groot geloof in den 
Heere Jezus Christus. 

Hij zag niet alleen zijn verslagen land, daarachter 
zag hij de satanische opzet van het moderne heidendom 
om heel onze Christelijke levensbeschouwing te onder
mijnen, alle geestelijke waarden en onze vrijheid te 
vervangen door het Nationaal-Socialisme van het 
Duitschland na 1933. 1 

Daarom ging Karel over tot het verzet op het onder
grondsche front, en begaf hij zich in den strijd voor het 
recht! 

Opgejaagd door de Hitler-bloedhonden, kwam Karel 
eind 1942 van Meppel naar Groningen. Hij wist het zo 
goed: hulp moet er verleend worden aan allen, die 
principieel stelling kiezen tegen den overweldiger en 
huis, familie en vrienden daarom moeten verlaten. 

Als 1 e begon Karel in Groningen met de provinciale 
organisatie voor hulp aan onderduikers in Landelijk 

BOBt 
G. WESTDIJK

De vorige week vond te Utrecht plaats de ter aarde 
bestelling van het stoffelijk overschot van den heer 
G. Westdijk, als districtsleider Utrecht der L.O., be
kend als Bob. 

In December 1944 werd hij gefusilleerd. 
Het "klooster" in de Brigittenstraat was ingericht 

tot "chapelle ardente". In dit oude L.O. centrum werd 
een rouwdienst gehouden door Ds. M. de Goede. Deze 
stelde de grote offervaardigheid een der tekenende 
karaktereigenschappen van Bob, in het licht. 

Hij wees erop, dat reeds thans, zo kort na de be
vrijding, deze bereidheid tot offeren, dit karakteristieke 
'kenteken der ondergrondsen, door de grote meerderheid 
van �et Nederlandse volk, .met voeten getreden wordt. 
Een ieder werkt thans met de ellebogen om zijn eigen 
doel te bereiken. ,,Ik doe," aldus Ds. de Goede, ,,vanaf 
deze plaats een beroep op allen, om het voorbeeld van 
Bob te volgen, tot offeren bereid te zijn, opdat wij een 
werkelijk vrij volk zullen zijn. Wij verwanten in ,de 
ge:�t mogen niet versagen, nu de vijand verslagen is. 
WJJ moeten onze idealen blijven uitdragen." 

Hierna sprak H. Das, de prov.leider der L.O. 
(Ruurd). ,,Het Vaderland is je dankbaar voor alles, 
wat je tijdens de bezetting hebt gedaan." 

Nadat nog de heeren S. de Man, v.m.gew.ct., en 
J. Knol, kringleider der L.O., woorden van hulde en
dank jegens Bob hadden gesproken, werd het stoffelijk 
overschot ten grave gedragen, voorafgegaan door tam
boers met omfloerste trom en een afdeling B.S. 

De B.S. bracht met een salvo een laatste groet aan 
haar officier. 

Noord-West Veluwe 

In Memoriam 

L. G·. F. Creutzberg
"Loet leeft niet meer." Aldus het tragische bericht 

dat ons dezer dagen bereikte. Tranen schieten ons in de 
oogen __ b(j h;t verne�en van. dit nieuws. Hij beleefde de 
,,�evnJdmg , kwam m ons illegale werkgebied eigenlijk 
met eens boven water, want hij verdween als de wind 
naar het Zuiden, waar hij dank zij zijn illegale loop
baan werd aangenomen bij de Geallieerde Luchtmacht. 
Hela'�.s heeft God . zijn jeudig enthousiasme uitgeblust
op ZIJ!l 24e" levens1aar. H@e het gebeurd is weten wij
nog �!et. Z11n vader, Ds. Creutzberg, Herv. Predikant 
te N11megen, ontving van de legerleiding het bericht 
dat Loet is "Killed in action", gestorven in actieve 
dienst. 
. Lod.:wijk Gerard Theodoor Creutzberg was aan de 
mgew11den bekend als Loet en ondanks zijn jeugd te 
beschouwen als een der oudste medewerkers v.d. L.O. 
yan de Noord Velu"'.e. Loet w'.1s hoofdverspreider der 
illegale bladen, speciaal Trouw en Strijdend Neder
land: Loet plaatste onderduikers, verzorgde bonkaarten
zat m de R.V.V.; was K.P. man in hart en nieren. 

De overval op het distributie kantoor te Wezep stond 
mee op zijn naam. Wij gedenken dezen dapperen Ne
derlander met grooten eerbied. 

(Karel 

ván Kampen) 

verband. Pionierswerk verrichtte hij met volhardende 
ijver. Ook de lectuurverspreiding had zijn volle aan
dacht. En in den zomer van 1943 had Karel een be
langrijk aandeel in de coördinatie van het provinciaal 
gewapend verzet; hij werd tenslotte de verbindings
schakel tussen de Top naar boven en inlichtingendienst 
met daarnaast de K.P.'s naar beneden. 

Toen werd hij buiten gevecht gesteld, Karel viel in 
handen der S.D. Juni 1944. Eind Augustus 1944 in 
Vught gefusilleerd ..... . 

Een soldaat van de Stoottroepen is met groot verlof 
gegaan, een kind Gods is naar huis gehaald, naar 
Jezus, zijn Heer .. ... . 

Levensbeschrijvin g  
van 

Wil lem 
va n Bee k 
geboren 
11 A u g ustus 1915 

* 

Gesneuveld in den 
nacht van 2-4 Aug. 

'-44 te Woudenber g 

S)P een boerde�j e�n half uur van het dorp, woonde 
Wim. Het was z11n liefde tot den naaste die hem in 
aanraking bracht met de L.O. De L.O. toch deed 
hetzelfde werk, hetgeen hij reeds op kleine schaal ver
richtte. Het helpen, ondersteunen van vervolgden, onder
gedökenen en getroffenen, was zijn hartewensch 
De eischen aan zijn werk gesteld stapelden zich op 
doch Wim deinsde daar niet voor terug. Het eenmaai 
begonnen werk moest tot een goed einde worden ge
b:acht. Kracht mocht hij putten uit zijn geloof. Het 
d1ene1: van den naaste, was zijn roeping, zijn plicht. In 
het midden van den zomer werden zijn gedachten be
paald bij de voedselvoorziening -van ons land. Hij 
zag het oogenblik naderen dat ons voedsel zou 
worden weggevoerd. Dit moest voorkomen worden. 
Het middel was de drijfriemen der dorschmachinés-'weg 
te halen, tot het oogenblik dat deze weer teruggegeven 
zouden kunnen worden. Samen met een vriend werden 
nu nachtelijke tochten ondernomen. Een dezer tochten 
werd Wim noodlottig, een ontmoeting met een patrouille 
deed een vuurgevecht ontstaan waarbij Wim doodelijk 
getroffen werd. Hij offerde alles voor het Vaderland. 

Zijn vrienden. 

Nogmaals: 
ons afwik kelingsbureau

Meer en meer kom ik tot de ontdekking dat onze 
eerste Mededelingen niet in het bezit van ;lle KP-ers 
gekomen zijn. 

Het komt namelijk herhaalde malen voor dat in
lichtingen worqen gevraagd over ons afwîkkelings
werk en verschillende andere zaken, als Stichting en 
dergelijke, waarbij in het eerste nummer van onze 
Mededelingen uitvoerig is stilgestaan. 

Het komt me daarom nuttig voor, nogmaals een 
korte samenvatting van de werkzaamheden van ons 
bureau op te nemen. 

Onze taak omvat velerlei. 
Ten eerste ligt er voor ons de grote Stichtingstaak; 

het verstrekken van de nodige inlichtingen en ge
gevens aan de "Stichting 1940-1945" voor wat be
treft de sociale zorg der nagelaten betrekkingen van 
gesneuvelde en vermiste KP-ers. 

Ten tweede bestaat onze taak uit het verzamelen 
van alle mogelijke gegevens voor de te schrijven ge
schiedenis der LKP. De "Toppen" van LO en LKP 
hebben besloten gezamenlijk een boekwerk uit te 
geven, waarin de geschiedenis van deze organisaties 
zo uitvoerig mogelijk wordt uiteengezet. 1 Dit kan alleen 

slagen, wanneer een ieder uit onze organisatie hier
aan medewerking verleent en de benodigde gegevens 
centraal worden verzameld. 

Een ander onderdeel van onze werkzaamheden be
staat uit de juiste registratie van al onze leden. Dit 
is nodig om te komen tot de uitreiking van bewijzen 
van lidmaatschap; bovendien scheppen wij hiermede 
een mogelijkheid om ook in de toekomst het onderling 
contact met elkaar te onderhouden. 

Voorts is er nog het afwikkelen van verschillende 
KP-zaken, zoals het instellen van onderzoeken naar 
gepleegde overvallen; de aanwending van eventuele 
opbrengsten hiervan enz. 

Tenslotte wordt onzerzijds getracht te bewerkstel
ligen, dat onze KP-ers die plaats in het leven krijgen, 
waar hun capaciteiten het best tot uiting kunnen 
komen. Dit wil niet zeggen, dat wij nu ook alle KP-ers 
metterdaad aan een passende werkkring helpen kun
nen. We trachten echter zoveel mogelijk hun belan
gen te behartigen en deze bij de betreffende instanties 
te bepleiten. 

Voör het welslagen van ons afwikkelingswerk is 
de hulp nodig van ALLE KP.-ers. Een ieder doe wat 
in zijn vermogen ligt om dit werk te doen slagen. 
Het contact van den KP-er met het afwikkelings
bureau loopt voor ALLE zaken via den Provincialen 
KP-Leider. 

Voorlopig zijn door de TOP de volgende leden als 
provinciale vertegenwoordigers aangewezen: / 
Qr.oningen: P. Dijkema, v. Hamelstr. 15, Groningen. 
'Jnesland: P. G. Oberman, Burmaniahuis, Leeuwarden. 
Drenthe: J. Gunning, Zuideinde, Meppel. 
Overijssel: C. Hilbrink, Spoorstr. 29, Oldenzaal. 
Qelderland :' C. van 't Land, B. 2, Epe. 
'Utrecht: C. A. Stoove, Vossenweg 23, Doorn. 
'.Noord-'.Holland: P. Colaris, Tolstraat 62 II, A'dam. 
Zuid-'.Holland: W. Kooimans, 's Gravend.w. 112, R'dam 
?>J".-Brabant: M. v. d. Broek, Hatertsew. 17, Nijmegen. 
Limburg: W. Houwen, Helden-Panningen. 

Op aanwijzing van omwonenden, die verklaarden, 
dat op 15 Februari 1943 door de Duitschers eenige 
Nederlanders zijn gefusilleerd en begraven achter een 
bunker op het vliegveld Schiphol, is op 15 Juni 1945 
onder politietoezicht een graf opgespoord en blootge
legd, waarin 5 lijken werden aangetroffen, welke niet 
konden worden geïdentificeerd, doch waarvan de vol
gende gegevens zijn opgenomen: 
Nr. 1. gekleed in een grijsbruin geruit sportpak, hooge 

zwarte schoenen, beige sokken, twee zakdoeken 
gemerkt C. A. 

Nr. 2. zwarte pantalon, grijs geruit jasje, blauwe riem 
met gesp, lage zwarte schoenen, bruine pull
over met blokjes. 

Nr. 3. donker pak, grijs gestreept overhemd, onder
broek gemerkt, Prof. Dr. G. Jaeger, Amster
dam 166, donker haar, bril in een der zakken 
met goud montuur, bolle glazen, had ook een 
psalmboekje in de zak. 

Nr. 4. Bruin costuum, waarop een gele ster met het 
woord "Jood", kunstgebit, boven zeven tanden 
en een kies, onder twee kiezen, roodbruine lage 
schoenen, donkere verstelde pantalon met een 
groene lap in het kruis, donker bruine eigenge-

breide sokken, twee zakdoeken, waarvan één 
gemerkt Nr. 2366. 

Nr. 5. Donker pak, bruine lage schoenen, waarvan de 
zolen gerepareerd met autobinnenband, blauw 
gestreept overhemd, blauwe trui, fantasie sok
ken, zwart haar, zakdoek roode en blauwe 
streep, gemerkt 3997. 

Navraag bij het Hoofdcommissariaat van Politie en 
bij den Politieken Opsporingsdienst te Amsterdam, heeft 
geen resultaat opgeleverd. 

De lijken zijn door de zorg van het gemeentebestuur 
van Haarlemmermeer afzonderlijk gekist en begraven 
op de nieuwe algemeene begraafplaats nabij Hoofd
dorp. 

Volgens een der getuigenverklaringen zou aan de 
executie hebben deelgenomen de Duitsche soldaat Peter 
Löbach, schoenmaker, wonende te Bonn, ingedeeld bij 
de Hörst-compagnie en zou daarbij ook aanwezig zijn 
geweest de Feldwebel Max Kroeskop. 

Zij, die inlichtingen kunnen geven ter identificatie 
van deze gefusilleerde personen, gelieven daarvan 
schriftelijk mededeling te doen aan den burgemeester 
van Haarlemmermeer te Hoofddorp. 

De administratie van de Mededeelingen verzoekt 
alle districtsleiders voor zoover zij dit nog niet deden, 
om Cl!Ilgaande opgave van de namen en adressen der 
abonné's, die het blad tot nu toe door hun bemiddeling 
ontvingen. ' 

Alleen wanneer de administratie in het bezit dier 
gegevens is, kan de toezending rechtstreeks per post 
geschieden. 

De abonnementsgelden over te maken per giro met 
gelijktijdige opgave, van wie deze gelden afkomstig 
zijn. 

Met groote ontroering geven wij hiermede kennis 
van het overlijden van onzen dapperen vriend en 
medestrijder: 

LODEWIJK GERARD THEODOOR 
CREUTZBERG 

(Loet Creutzberg). 
God trooste zijn zwaar getroffen familie. 

De L.O. Groep Noord-West Veluwe. 1 
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De geschiedenis van de LKP. 
Voor vele ouderen behoren de herinneringen aan 

hun jeugdjaren en hun schooltijd tot de schoonste van 
hun leven. Meestal verging het hun zo, dat zij blij 
waren de school vaarwel te kunnen zeggen, om reeds 
bijna onmiddellijk daarna te beseffen, hoe goed ze het 
toen hadden. Natuurlijk vonden ze de ene les pret
tiger dan de andere en stond ook niet iedere onder
wijzer even hoog aangeschreven. Toch .... .. , van een 
zekere afstand bekeken, wordt de hoofdindruk steeds 
sterker, dat de schooltijd de schoonste van het leven 
was. 

Waarschijnlijk herinneren -wij ons nog zeer levendig 
de geschiedenisuren. Misschien hebben wij wel heel 
erg geboft met een zeer uitnemenden geschiedenis
onderwijzer en degenen, die het met een minder be
gaafden onderwijzer in dit vak hebben moeten stellen, 
zijn te beklagen geweest. Want geschiedenis is een 
zeer bijzonder vak! 

Van ieder rechtgeaarden vaderlander mag men ver
wachten, dàt hij de geschiedenis van zijn volk - al
thans in hoofdtrekken - kent. En een volk met een 
rijke historie is wel zeer gelukkig te achten. In tijden 
van nood zal het zijn kracht putten uit de voorbeel
den van het verleden. 

Et zijn weinig volken met zulk een rijke historie als 
het onze. We behoeven slechts' te denken aan de 
strijd tegen 't overmachtige Spanje, toen ons zelfstan
dig volksbestaan werd gevestigd; aan Oranjevorsten, 
zo als Prins Willem van Oranje en stadhouder-koning 
Willem III, wier betekenis zich veel verder uitstrekte 
dan tot de grenzen van ons land; aan zeehelden, zoals 
De Ruyter en Tromp, die wedijveren kunnen met de 
allergrootsten uit de wereld; aan staatslieden als Van 
Oldenbarneveld, De Witt, Van Hogendorp, Thorbecke, 
Groen" van Prinsterer, Kuyper, de Savornin Lohman 
en Schaepman. 

Maar het is onnodig, om alleen deze groten uit de 
historie te noemen; hoevelen, wier namen nimmer zijn 
opgeschreven in de annalen der geschiedenis, hebben 
meegewerkt om Nederland groot te maken! 

Over enkele tientallen jaren zal ook de tijd van de 
tweede wereldoorlog tot een afgesloten periode der 
wereldhistorie behoren. Dan zal er in Nederland een 

Ons Mededelingenblad 
Alle lezers van onze Mededelingen, voor zover zij 

leden van onze K.P. zijn, hebben tot nu toe het blad 
gratis ontvangen, op verscheidenen na, die op eigen 
initiatief zo attent zijn geweest het abonnementsgeld 
te betalen. 

We hebben gelukkig van het M.G. toestemming gekregen om wekelijks voldoende exemplaren te laten v
h
erschijnen, zodat ook een ieder uit onze gelederen in et bezit van een exemplaar komen kan. Het is echter niet mogelijk om voortdurend de onkosten uit onze eigen middelen te blijven bestrijden. �et dagelijks bestuur heeft daarom besloten, dat met mgang van 1 October a.s. aan ALLEN tegen betaling 

van f 5.- per jaar het Mededelingenblad kan worden 
toegezonden. 

Vóór deze datum moeten de abonné's dus worden 
opgegeven aan ons Afwikkelingsbureau L.K.P., Wester
markt 2 te Am�terdam-C. 

In Memoriam 

Johannes 

van Zanten 

(Van Buuren) 

November 1944 bereikte ons het bericht, dat eengroep van meer dan 20 illegale werkers in Utrecht 
gevangen genomen was, w.o. ook onze vriend Van Zanten. 

In de eerste week van December werd dit bericht gevolgd door de ontstellende tijding, dat hij op 2 Dec.1944 te,.Apeldoorn was gefusilleerd. 
. Alles was reeds zoo somber voor de illegale werkers 
in de Betuwe. 
1.

In radeloze machteloosheid van voorgevoeld verlies,
1et de Duitse furie zich in niets ontziend geweld gevoelen. Dit was nog te dragen, te weerstaan en af te 

reageeren in stille verzetsdaden. Doch niet te dragen 
Was de noodlotstijding, gevolgd op de spanning der 

nieuw geslacht zijn opgestaan, een andere jeugd be
volkt dan onze scholen. 

Dat zij gelukkiger tijden mee zal maken, dan wij, 
zullen wij hopen. De toekomst is in Gods hand veilig, 
maar dit is zeker, dat ook dit nieuwe geslacht de 
lessen der historie zal bestuderen. 

Dan zal ook de bezetting van ons land door de 
Duitsers een hoofdstuk vormen in het boek der ge
schiedenis. 

Nóg is voor ons deze tijd te dicht bij om met objec
tiviteit de betekenis van alle feiten te kunnen vast
stellen. 

Maar dit is stellig zeker: met onverbiddelijke ge
strengheid zal de geschiedenis spreken over landver
raders en collaborateurs, maar oo'k over de flauw
hartigen en halfslachtigen. Nog veel feller dan dit 
thans reeds het geval is, zal dan de tegenstelling blij
ken tussen hen en de mannen en vrouwen van het 
verzet, die met bovenmenschelijke inspanning en qn
tembare moed hun bijna hopelooze strijd hebben 
gestreden 

Zondre dat we er ons op hebben te beroemen, we
ten wij, dat ook van de strijd van onze KP's gewag 

worden gemaakt. 
Aan ons nu de taak, om deze historie 'zuiver over 

te dragen aan het nageslacht! 
Deze zaak is een zeer schone, maar ook een zeer 

verantwoordelijke taak. Laten we allen onze dure 
plicht verstaan, laat ons die nu verstaan. 

Als wij te lang wachten met het inzamelen van ge
gevens, bestaat er een kans, dat het voornaamste 
materiaal verloren gaat of in het vergeetboek raakt. 

Onze indruk is, dat er in verscheidene delen van 
ons land hard gewerkt wordt. Een persoonlijk con
tact tussen het bureau met onze jongens werkt hierbij 
stellig stimulerend. Laat ons allen ook in dezen doen, 
wat onze hand vindt om te doen. Laat ons het doen 
met ernst. Het nageslacht zal er ons eens dankbaar 
voor zijn. De toekomstige jeugd zal bezieling putten 
uit de geschiedenis van den eenvoudigen jongen uit 
de KP en zien wat een kleine groep, levend uit de 
kracht van 't geloof en 't beginsel, vermogen hèeft in 
de strijd tegen een overmachtigen vijand. 

dagen, waarin wij wisten, dat pogingen tot bevrijding 
van onzen vriend in het werk zouden worden gesteld. 
Daarop bleven wij hopen, tot de hoop ruimte moest 
maken voor de zekerheid, dat het verschikkelijke, was 
geschied en een èinde was gemaakt aan dit jonge leven. 

De smart, die toen leefde in ons aller ziel, was zó 
schrijnend, dat ze bijkans niet te dragen was, omdat 
wij verloren hadden den vriend, die ons allen zo dier
baar was. 

Toen werd het méér dan somber om en in ons, omdat 
wij de steun van zijn opwekkend woord misten, het 
voorbeeld van zijn dadenwil, die altijd een aansporing 
was om vol te houden en bovenal de leiding van zijn 
heldere geest, die altijd een uitkomst wist te, vinden 
als ons de moed dreigde te ontzinken. 

Van zijn werk kan niet meer dan een globaal over
zicht worden gegeven, omdat door hem daarover weinig 
of niet werd gesproken. 

We kunnen dan ook alleen noemen de overvallen op 
de distributiekantoren van Geldermalsen, Ochten, 
Maurik, Opheusden en Tiel; het weghalen van de 
bevolkingsregisters van Kesteren en Echteld; zijn aan
deel in de overv al te Tilburg, toen 105.000 contr.
zegeltjes werden buitgemaakt, de bevrijding van ge
vangenen uit het Huis van Bewaring te Arnhem en 
uit het Kamp te Amersfoort. 

Dit overzicht maakt geen aanspraak op volledigheid, 
maar geeft voldoende inzicht van zijn activiteit als KP
Leider in de Betuwe, waarbij hij altijd het gevaarlijkste 
werk voor eigen rekening nam. 

Dit alles 11am zijn gehele persoon in beslag{ waarom 
hij zijn betrekking bij de Ned. Heide-Mij. in het najaar 
van 1943 neerlegde om al zijn tijd te kunnen geven 
aan het verzetswerk. 

Op 3 Juli j .1. is het stoffelijk overschot van Johannes 
van Zanten, van Apeldoorn overgebracht, naar het 
landelijk kerkhof van Kesteren in de onmiddellijke 
nabijheid van zijn woning, vanwaar de evacuatie hem
met zijn gezin verdreven had. 

Hij is op zijn laatste tocht met Militaire eer bege
leid door de Stoot- en Bewakingstroepen van de Bin
nenlandse Strijdkrachten. ' 

De belangfülling in de plechtigheid was overwel
digend. 

Van de Oud-Illegale werkers uit de Neder-Betuwe 
en omgeving was welhaast ieder aanwezig. 

Verschillende sprekers voerden het woord. leder van 
hen belichtte wat Van Zanten voor ons land gedaan 
heeft. Allen betuigden hun deelneming in het lot van de 
achtergebleven weduwe met haar vijf kleine kinderen, 
die zich de steun van hun leven zagen ontvallen, met 
de belofte, dat hun lot ons aller. belangstelling zal 
hebben, en dat wij het ons tot een plicht zullen reke
nen, althans op stoffelijk gebied, te vergoeden wat zij 
in haar echtgenoot en hun vader verloren hebben. • 

Van Zanten is voor altijd van ons heengegaan. Zijn 
medewerkers echter, die zijn vrienden geworden zijn, 
zullen hem nimmer vergeten, maar gedenken, wat hij 
voor ons Vaderland gedaan heeft en ook persoonlijk 
voor hen is geweest. 

é:en, � 
J 

dai, CJ..12 tiet faa1:4te,
mo.ment� 
mo.eu w.o.Ju:len. 

Boe het Distributiekantoor te Capelle 

a.d. IJssel gekraakt werd.

Die Zomermorgen in '44 werden ze om 10.30 uur
in de hun bekende school bij elkaar geroepen. Muziek 
medenemen, zooals dat heette. 

Wat er op het programma stond, wisten ze weliswaar 
nog niet, doch dat er iets gebeuren zou en wel vlug, 
konden ze zeer goed vermoeden. De een na den ander 
was binnengedruppeld, zeven man in totaal. 

Lang behoefden ze niet in het onzekere te blijven. 
Paul, hun ploegleider, deelde zijn jongens in enkele 
woorden mede, dat het distributiekantoor te Capelle 
a. d. IJssel gekraakt moest worden. Dat zou dan de
tweede maal worden, want enige tijd terug had een
andere ploeg hetzelfde kantoor al eens met succes 
onder handen genomen. 

Alle voorbereidingen waren reeds getroffen, restte 
nog de laatste bespreking en de verdeling der rollen. 
Een platte grond van de stad en omgeving, alsmede 
enkele schetsjes van het kantoor, kwamen op tafel. De 
bespreking begon. 

Het zou langdradig worden om op al de technische 
détails van de heen- en terugtocht of van de overval 
zelf in te gaan. Genoeg zij, dat het zwartepunt dit 
keer was gelegen in het moment waarop een der ambte
naren van het distributie-kantoor (een goed vader
lander, die reeds eerder bewezen had iets voor de zaak 
over te hebben) het kantoor zou verlaten. Dat oogenblik 
moest n.l. benut worden om de toegang te forceren, zij 
het dan ook kwasi. 

De afspraak met dezen ambtenaar was goed ge
maakt. Precies vijf min. vóór twaalf, volgens de toren
klok aldaar, zou hij door de bctitendeur vertrekken. 
om het geheel zo echt mogelijk te doen lijken zou hij 
dan een klap met een gummistok in ontvangst nemen 
en bewusteloos in elkaar zakken. 

Er was echter nog iets anders waar terdege rekening 
mede gehouden mo.est worden. Dat was het alarm
systeem. Op drie punten kon men n.l. deze installatie 
in werking stellen, en wel heel eenvoudig door met de 
knie tegen een knop te drukken, welke tegen de onder
kant van het bureau was gemonteerd. 

Om ze nu buiten werking te stellen zouden twee 
van de jongens bij den concierge, die boven het kan
toor woonde, naar binnen gaan om vervolgens de elec
trische draden door te knippen, welke via de zolder 
naar het dak liepen. Dat moest dan natuurlijk gebeurd 
zijn vóór dat de eigenlijke overval begon. 

Zo ging het ook. 
'Tien min. vóór dat de scène aan de voordeur zou 

plaats vinden, gingen twee man naar het woo�huis va1 
den concierge en belden aan. Met het sm�esie, dat zt 
met verlof ait Duitsland waren en bencht hadden 
medegebracht van den zoon van den concierge (ze 
wisten, dat de zoon in D. werkte) werden ze direct 
binnen gelaten. Alleen de vrouw des hui:tes met haar 
dochtertje bleken aanwezig te zijn. 

Eenmaal binnen, vertelden ze haar het eigenlijke doel 
van hun komst. Ofschoon zenuwachtig, was ze bereid 
een handje te helpen door de draden van de alarm
installatie aan te wijzen. Om daar bij te komen moest 
een van de beide jongens de zolder op: Een inspannend 
karweitje, want door de vele spleten m de zolder kon 
men het kantoorpersoneel plus den wachthebbenden 
agent zien zitten. De gesprekken waren duidelijk te 
volgen. De schoenen dus uit en uiterst voorzichtig op 
de tenen om vooral geen kraakgeluiden te veroorzaken. 
Dat lukte. De draden waren gemakkelijk door te knip
pen Nu weer terug en naar het andere eind van de 
zolder, waar een groot gat van ongeveer driekwart 
meter middellijn was bedekt door een stuk carton. Het 
ging van balk op balk, want daar tussen was sl:chts 
dun latwerk. Doch ook die reis werd zonder stoornissen 
afgelegd. Nu was het zijn taak om bij dat gat post te 
vatten, het carton ongemerkt iets op te lichten en den 
wachthebbenden agent alvast onder schot te nemen. 

Inmiddels waren de andere jongens ook reeds aan
gekomen. Nog een tiental seconden en de deur moest 
opengaan. Vijf minuten vóór twaalf. . 

De deur ging open, de ambtenaar kwam naar bm
ten, ...... doch sloot de deur weer op hetzelfde moment. 
Daar stonden ze. Boven, op zolder, zaten de beide 
jongens in spanning te wachten op hqn v�.enden. Zon
der echter een ogenJ,lik te aarzelen en z11n kalmte te 
verliezen liep Paul op den ambtenaa: af, trok hem 
aan zijn jasje ·mee naar rechts en flmsterde hem het 
ene woordje toe: ,,En?" ,, 

,,Door het zijga11getje, daar is de deur open, ant
woordde de ambtenaar. 

Paul gaf de andere jongens een knipoogje ten teeken, 
dat ze hem konden volgen, tenyijl niet vergeten werd 
den ambtenaar mee te nemen en hem in het zijgangetje
met de handen in de hoogte te laten staan. 
• Alles ging even vlug en stil. In�erdaad bleek de
ingang vrij. Voorzichtig werd de bmtendeur open ge
daan en op de tenen naar binnen geslopen. Nu stonden
ze voor de deur, welke, toegang verleende tot het grote
kantoorlokaal, waar dus al het personeel zat. Voor het
laatst beduidde Paul zijn kameraden, dat ze hem vlug
moesten volgen.

•



Met een ruk trok hij toen de deur open en sprong 
naar binnen; de andere jongens achter hem aan. 

,,Handen omhoog," ,,handen omhoog.". 
Om het geheel nog meer effect te geven, loste Paul 

een schot naar boven, wel wetende, dat de beide jongens 
op zolder niet geraakt konden worden. Gelijktijdig-ging 
het stuk carton op zij, stak er een pistool door het 
gat in de zolder, gericht op den agent. Ook vandaar 
klonk het dreigende "handen omhoog." 

Al het personeel was verbijsterd, zelfs zo, dat het er 
niet aan dacht het knopje van de alarminstallatie in te 
drukken. 

De rest ging toen gemakkelijk. De agent werd ont
wapend, allen met de handjes omhoog tegen de muren 
gezet en de kluis open gemaakt. 

Daar lag de zo zeer begeerde buit. Duizenden bon
kaarten, dat beteekende, clat duizenden weer geholpen 
konden worden. Acht grote zakken werden gevuld. 

Nadat de kluis was leeggehaald, gingen de ambte
naren er in; niet erg prettig voor hen, maar het kon 
niet anders. De agent had te kennen gegeven met zijn 
vrouw en kinderen te willen onder duiken, waartegen 
natuurlijk geen bezwaar betond. Precies op tijd ver
i;cheen de auto. De tot boven aan toe gevulde zakken 
werden ingeladen. De jongens namen plaats en daar 
ging het naar de stad. 
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L. K. P.

Cornelus Bastiaan Ninaber van Eijben, geb. 4-11-
'98. Gearr. 18-8- 43 te Eindhoven. Kamp Haaren 
ÇN.-B.). 7 Mrt. '44 naar Vught. 5 of 6 Sept. 
naar Oraniënburg. Vermoedelijk begin Febr. '45 
naar Bergen-Belsen. Volgens iemand anders in een 
ziekentransport uit Oraniënburg vertrokken. 
Vught: Blok 21 A, P. 1796. Sachsenhausen: Blok 
37. H. 99622.
Willem Wattel, geb. 2-7-'25. 8 Sept. '44 van 
Amersfoort naar Hamburg. 
Hijman Nol, geb. 8-1-87. Gearr. als Jood 8-1-43. 
20-1-'43 van Westerbork naar Polen.
Richard Nol, geb. 8-11-'20. Mei '42 als Engeland
vaarder bij IJmuiden gearr. Oranje-Hotel. 17-5-43
in gevangenis van Haaren bij Vught. Later door
gestuurd.
Johannes Frederik Hesse, geb. 2-3-'10. Gearr.
11-11-' 44 te Groningen.
Willem Johannes Dercksen, geb. 1-3-'84. Gearr. 
7-8 Augustus '44 te Gouda. Heeft contact gehad
met P. v. d. Hout te Gouda in Oct. '44 in het
Henkellager bij Oraniënburg. Had iets aan zijn
voet en moest naar een Revier.
Gerardus Rudolf Houtzager, geb. 22-12-'20 (Ru
Hoogehdoorn). Gearr. 11-4-'44 door S.D. te Den
Haag. Via Scheveningen naar Amersfoort. Zou
in Jan. '45 in Dachau gezien zijn.
Thomas Wouterius (Tom) de Vries, geb. 17-6-'21.
28-7-44 gearr. te Wageningen. H. v. Bew. te Arn
hem. Begin Sept. naar Dsl. Was op 19-11-'44 in
Concentratielager Bloklager II, Ravensbrüc:k bei
Fürstenberg bij Mecklenburg. Gev. nr. 10900.
Harry David, geb. 13-10-'12. Jood. Door Zr. De
Jong naar Friesland gebracht. Tot Sept. j.l. werd
het geld van dit kindj� voor onderhoud afgehaald
in de "Bonneterie" te Amsterdam bij den Heer
Beien. Nadien geen geld meer opgenomen.•
J. W. Reusink, geb. 1-12-'16. Begin Sept. '44 van
Vught naar Oraniënburg. Later naar Bergen
Belsen.
J. Hulleman, geb. 12-11-'00. Gearr. 28-1-'H.
Maart '43 van Utrecht naar Vught. Neuengamme.
Vermoedelijk nog verder doorgevoerd.
Jan Willem Heijink, geb. 6 Maart '24 .. Gev. ge
nomen 12 Aug. '44. Amersfoort. Begin Sept. 'H
naar kamp bij Hamburg. Nov. '44 verder door
gevoerd.
Korstiaan Nieuwenhuizen, geb. 3-7-'89. Gearr.
5-5-'44. Arnhem. Vught. Sept. '44 Oraniënburg.
Begin Maart '45 te Buchenwalde kamp Langen
stein gezien. 
Herman Dievelaar, 27 jaar. Gearr. 10-5-'44. 
Vught. Sept. '44 Oraniënburg, gev. nr. 102005. 
Blok 8 kl. Half Mrt in Bergen-Belsen gezien. Van 
daaruit naar Stettin vervoerd. 
Jorgen Bech (Jan Willem Leushuis, geb. 6-6-'18) 
geb. 3-3-'20. Gearr. 27-9-'44 te Leiden. Scheve
ningen. Rotterdam S.D. Kazerne, Heemraadsingel. 
Via Amersfoort naar Duitsland. 
Herman Bas, geb. 20-11-'93. Hoofd Ambt. P.T.T. 
te Alkmaar. 22-2-'45 van Amersfoort naar Neuen
gamme. 
G. J. A. Jansen (lange Gé) geb. 21-2-'08. Gearr. 
29-6-'44 te Ommen. Arnhem .. Vught. 5-9-'44 Dsl.
Maart/April '45 in ziekenbarakken te Oraniën
burg. Vermoedelijk tijdens bevrijding in Bergen-
�=-

I Wie kan inlichtingen _geven over de ouders van 
Bertje van der Molen pl.m. 7 jaren. Waarschijn
lijk gewoond hebbende te Arnhem. 

353. Jacob Cornelis v. d. Molen, geb. 14-3-'94. Gearr.
8-4-'44 in Utrecht. Via Gron. Vught naar Sach
senhausen.

354./ Jan Veldkamp (Schuilnaam Johan Wessel) geb. 
2-3-'19. 3-5 in het Sted. Ziekenhuis te Lünen
berg.

355. Harm Sissing, geb. 14-2-'04. Begin Oct. 44 naar
Neuengamme.

356. Klaas Schoemaker, geb. 5-9-'20. Werkte te Dres
den.

357. Roelof v. d. V�cht, geb. 10-10-'22. Werkte te
Nordhorn.

358. H. J. Koerhuis, geb. 28-10-'10. Wohnlager te
Lohfelden bij Kassei.

359. A. G. Koerhuis, geb. 30-1-'21. Kassei.
360. Gijsbert Jansen, geb. 14-8-'18. Gearr. 11-11-'44.

Schuilnaam "Bert". Scheveningen. Daarna spoor
loos.

361. Abraham Marie Adrianus Gautier, geb. 17-11-'15.
Gearr. 12-8-'44. Gouda. Haagsche Veer. Vught.
Oraniënburg. Eind Jan. nog aldaar. Gev. nr.
H. 98364. Blok 19.

362. Hendrik Christiaan Kuiper, geb. 1-10-'15. Gearr.
1-3-'45 te Beilen. Vervoerd naar Kamp Sand
borstel.

363. Adriaan Stierman, geb. 4-8-'11. Gearr. 7-8-'44 bij
den Bosch in trein. Huis van Bewaring den Bosch.
Vught, pl.m. Sept. Oraniënburg.

364. Johan Boesveld, 33 jaar. Gearr. 26-7-'44 in Lo
chem. 27-7 Arnhem. 3-8 Amersfoort. 11-10 Neu
engamme. Volgens S.D. 25-1-'45 in ziekenhuis te
Hamburg overleden.

365. Teunis Homme de Vries, geb. 30-10-'22. Gearr.
6-11-'44 te Beerse. Ommen. Doetinchem. 3-2
Neuengamme. Zou op 24-5-'45 met been- of
voetwond in ziekenhuis te Schwerin vertoeven.

366. Izak van der Horst, geb. 4-3-'09. Gearr. 14-6-'44
te Zwolle. Scheveningen. Vught. 4-9-'44 zou hij
gefusilleerd zijn.

367. F. H. Somsen, geb. 5-9-'18. Gearr. 4-4-'44 in
trein. Sept. '44 te Vught gefusileerd.

368. Gerrit Hoevers, geb. 2-6-'22. Gearr. in trein bij
Arnhem op 18-8-'44. Arnhem. Amersfoort tot
9 Sept. Neuengamme. Overgebracht naar Bergen
Belsen.

RECTIFICATIE: 
310. Gerrit Jan van der Veen, geb. 9-12-'23. Gearr.

30-11-'44. Apeldoorn. Half Dec. naar Amers
foort. 2 Febr. '45 Neuengamme.

Hoe kom ik aandeslag! 
1 

In ons vorig nummer hebben wij er reeds op ge
wezen, tot hoever onze werkzaamheden zich uit
strekken, speciaal in het licht van Sectie IX van de 
Staf van den Prins. 

Het is echter niet overbodig, dat wij er nog eens 
even bij stil staan, gezien het misverstand, dat nog 
steeds bij vele KP-ers heerst. Wij willen het duide
lijk zeggen: 
Ons bur. is geen instelling voor arbeidsbemiddeling 1 

Velen verkeren in. de mening, dat dat wèl zo is. 
Geregeld komen er brieven bij ons binnen in de 

vorm van: ,,Ik ben boekhouder, hebben jullie een 
baan voor me?" 

Al deze mensen willen we langs deze weg ant
woorden: ,, U bent bij ons aan het verkeerde kantoor, 
U behoort te zijn bij Sectie IX". Hetgeen - nadruk
kelijk werd dit in ons vorig nummer ook reeds naar 
voren gebracht - natuurlijk niet inhoudt, dat 
Sectie IX links en rechts "baantjes" uit te delen heeft. 

Men begrijpe ons goed. 
Het ligt niet in de bedoeling om nu met één penne

streep al ·onze jongens af te schrikken, alsof ze niet 
met hun moeilijkheden en toekomst-wensen bij ons 
zouden mogen aankomen. 

Het is veeleer andersom. 
Het wil evenmin zeggen, dat wij, in geval een 

KP-er geen passende werkkring kan vinden, geen 
medewerking zullen verlenen. 

Wij stellen juist ALLES in het werk om dezulken 
zo goed mogelijk voort te helpen. 

Speciaal daarvoor is aan ons bureau verbonden een 
,,inspecteur", die er elke dàg op uit trekt om con
tacten te zoeken met werkgevers, die, met begrip voor 
het standpunt van een. KP-er, hem willen helpen in het 
leven zijn weg te vinden. 

Tot nu toe is op deze wijze voor een a9ntal KP-ers 
een mogelijkheid gevonden. 

Het gaat alleen maar hierom, dat wij niemand werk 
kunnen garanderen. Voor het overige doen wij ons 
best. Dit spreekt wel haast vanzelf. Daar staat echter 
tegenover, dat wij dat qok van den KP-er zelf· ver
wachten. 

Ook zelfst,mdig, d.w.z. buiten ons bureau om, doe 
een ieder zijn best aan de slag te, komen. 

In de eerste plaats komen in aanmerking zij, die 
hun wensen in een autobiographie kenbaar hebben 
gemaakt. 

Hieronder volgen nu enkele vacatures: 
1n het 'Noorden des lands: 
Bedrijfsleider op houtwerf. 

Capaciteit en karakter gelden boven vakkennis. 
Leeftijd 30-35 jaar. Verantwoordelijk werk, levens
positie, hoog salaris. Psychotechnisch onderzoek 
vereist. 

Constructeur-Tekenaar op machinefabriek. 
Moet zelfst. kunnen werken en begnp voor moderne 
werkmethode bezitten. Interessante goed gesala-
rieerde werkkring. 

' 

:Monteurs en enige Aankomende :Monteurs in ifOot 
automobielbedrijf. 
Bankwerker-Monteur, bereid zich te specialiseren op 

gebied van revisie van allerlei verbrandingsmotoren. 
Assistent 1nkoper bij groot levensmiddelenbedrijf. Be

hoorlijk algemeen ontwikkeld en enig organisatie
vermogen. Levenspositie. Leeftijd 20-25 jaar. 

1n het Centrum des .[ands: 
'.livee '.Kantoorbedienden met boekhoud-ervaring. 
Boekhouder en :Magazijnbediende op een papierwaren-

fabriek. 
Automonteurs, 'Verwarmingmonteurs. 
1n het 7-llesten des lands: 
Technisch Personeel (bij voorkeur uit Amsterdam) bij 

een machinefabriek, een scheepswerf en een meubel
fariek. 

Assistent 'Verkoopleider: bij een groot levensmiddelen
bedrijf, ca. 28 jaar, bij voorkeur met mi<l<lelb. op
leiding. Vlotte omgangsvormen. Voor alles betrouw-
baar. Kunnende autorijden. \ 

Automonteurs en .[eerlingen (Amsterdam, Rotterdam 
en Hilversum). · 

Betrouwbare Chef bij expeditiebedrijf. Ca. 30 jaar 
(wonende in het Gooi). 

Hooger en lager '.Kantoorpersoneel.

OP HET CENTRAAL BUREAU DER L.O. TE 
AMSTERDAM KAN GEPLAATST WORDEN EEN 
T Y P I S T E. Eigenhandig geschreven brieven te 
richten aan de afd. Mededelingenblad van dit bureau. 

ACTIEF PERSOON ZOEKT WERK. Na jaren ille-
gaal gewerkt te hebben (pers), zou steller dezes 
graag weer in het legale leven opgenomen worden. 
Liefst in een zelfstandige werkkring met verant
woordelijk werk. 
Brieven onder nr. 36 bureau van dit blad. 

Jongeman uit de prov. Groningen, 20 jaar, ex-onder
duiker, dip!. H.B.S.A., zoekt werk op boekhoudkundig 
gebied. Wil in vrije tijd studeren voor M.O. boekhou
den. Plaatsing buiten de prov. geen bezwaar Br. nr. 37. 

Heden ontvingen wij uit Gorinchem bericht, dat 
aldaar tengevolge van een auto-ongeluk om het 
leven is gekomen, onze trouwe medewerker 

de Hoogedelgestrenge Heer 
Majoor Pater LODEWIJK BLEYS, Redemptorist, 

behorende tot de Staf van den Opperbevelhebber 
der N.B S., Z.K.H. Prins Bernhard, lid van de Grote 
Advies Commissie der illegaliteit. Gedurende de be
zetting heeft hij aan onze organisatie en daarmede 

aan ons land en volk onschatbare diensten bewezen. 
Na de bevrijding behartigde hij onze bebngen in 
:Ie provincie Limburg, terwijl hij tevens overal in 
den lande op bijeenkomsten vaQ de L.O. met Os 
F. Stomp de geestelijke achtergrond van het verzet
uiteenzette. 
Amsterdam, 17 Aug. '45. 

Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers. 

HERDENKEN DOOR SCHENKEN! 
Van 25-31 Augustus 
Herdenkingsweek 
,,STICHTING 1940-'45", 
Heerengracht 438, Amsterdam-C. 
POSTGIRO 194045. 

Een koerierster uit Utrecht en 2 K.P.-ers uit Rotter
dam gekomen, thans werkzaam op het Afwikkelin�s
bureau L.KP. te Amsterdam, zoeken kamers met pen
sion. Wie kan helpen? 

OOM FREEK (Dr: F. J. Krop, Weteringkade 68, Den 
Haag) zou gaarne in contact treden met een zijner 
medegevangenen in Amersfoort e� Vught, �ie s_chet
jes mocht hebben gemaakt, of m staat 1s die te 
maken van beide kampen. 

V e r l o o f d :  
STIEN KRAMER 

en 
JAAP SMlDT 

Uithuizen: Brouwerijstraat C 62. 
Groningen: Petrus Campersingel 249. 

V e r l o o f d: 
MARTHA SIJTSEMA 

en 
JACOB KREMER 

Uithuizen: Burghtstraat B 300. 
Uithuizen: Brouwerijstraat C 62. 
Gelegenheid te feliciteren: D.V. 20 Augustus a.s. van 

6.30 tot 7.30. Groene Kruisgebouw, Noorder
straat, Uithuizen. 

O n d e r t r o u w d: 
J. J. C. SCHOUTEN (,,Harro") 

en 
ANNETTE ELISABETH ONDERWAATER. 

Huwelijksdatum zal nader worden bekend gemaakt. 
Rotterdam, 23 Augustus 1945. 
Bergschelaan 93 b. 
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Koni••rrinnedal:' in Vrijheid! 
31 AUGUSTUS 194 

Gedurende de bezettingsjaren was 

elke dag tot berstens toe geladen met 

druk, angst, verschrikking. Het volk 

van Nederland blikte in een toekomst 

zoo somber, dat er geen uijkomst 

mogelijk scheen. 

Toch vonkte nog hoop, het geloof 

aan de herrijzenis van Nederland 

konden de barbarenlaarzen niet ge

heel wegstampen. De liefde tot onze 

Vorstin bracht het trouwe deel van 

Nederland bij elkaar, ondanks drei

ging en gevaar, om te luisteren naar 

de stem van onze Vorstin, tot ons 

komend van de overkant. 

Nederland is geen land van senti· 

menten. Toch willen we het elkaar 

thans wel bekennen, wanneer we de 
stem van onze Landsvrouwe hoorden, 

hadden we moeite onze aandoening te 

verbergen. 

Nooit zijn we ons er van bewust 

geweest hoe groote liefde voor Haar 

in onze harten leefde, als in dien tijd, 

toen het onrecht over onze grenzen 

was binnengerold, verwelkomd door 

het schuim der Natie, en er voor de 

verheven persoon van onze Konin1Jin 

geen plaats meer was. 

Zij sprak van verlossing van het 

ju'k, van herboren vrijheid, en wij 

werden bevangen door een hevig ver

langen naar den dag, waarop die vrij

heid - wat is het toch een armelijk 

woord voor iets zoo grootsch - tot 

ons zou komen. 

De vrijheid kwam, wc jubelden en 

juichten, we leefden in een roes en 

konden het nauwelijks beseffen. 

Maar thans, nu op 31 Augustus, 

nu weten we pas, dat het echt is, dat 

Holland Holland weer is! Wij vieren 

de verjaardag van onze Koningin in 

Vrijheid. 

Koningin W1ilhelmina, wij brengen 

U en Uwe Regeering niet alleen 

onzen warmen dank voo1· alles wat 

Gij met vooruitzienden blik voor ons 

in den diepsten nood verkeerend va

derland hebt gedaan, wij brengen U 

de hulde van ons Volk. 

God zegene U en Uw Huis. 



f., ;· ·� ;,. .. . �· • · .. ··1 ·�: 

Rustig, als de lange deining van den Indischen 
Oceaan, was het leven van Rono di Kromo v_ergleden. 
Hij was te�reden . in z'n kleine omgeving, de desa, 
bewerkte vol ijver' telkenjare zijn sawah, was gelukkig 
met zijn Vrouw Roekminah, verafgoodde z'n dochter
tje Sitti Soeati.. .... begeerde niet meer dan "Toean 
Allah" hem schonk. 

Lui was Rono di Kromo geenszins ...... wie hem den 
buffel zag drijven van achter de ploeg, mensch en dier 
tot aan de buik door de zware, kleffe aarde, moest 
dit erkennen. 

Nauwgezet vervulde hij zijn dagelijksche godsdienst
plichten, des Vrijdags diende hij "Toean Allah" in de 
moskee. 

Hij onttrok zich niet aan de kandoeri (godsdienstige 
maaltijden betrekking hebbend op geboorte, besnij
denis, huwelijk en dood), was behulpzaam bij het be
spelen van den gamelan, was actief bij vertooningen 
van wajang-wong en wajang-koelit. 

En bij dit alles was hij een goed onderdaan van het 
Nederlandsch-Indisch Goebernemen (Gouvernement) 
hetgeen zijn houding bewees ten opzichte van den 
loerah (hoofd van de desa). 

Zoo was het algemeene beeld van den lnheemsche. 
Indië, land van· veiligheid, van orde en van rust! 

Nergens ter wereld vond men verhoudingsgewijs een 

zoo geringe militaire, politioneele macht tegenover 
een zoo talrijke bevolking! 

Zoo wàs Indië. 
Dan valt na de bezetting van Nederland, als een 

zware slagschaduw over dit zonnige land de aan
houdende dreiging van Japan. Tot de laatstt dag 
blijft de hoop levend, dat de Gewesten in den In
dischen Archipel buiten het oorlogsgeweld zullen blij
ven. Als de botsing onvermijdelijk is, toonen blank en 

bruin geen vrees en vallen als David, als eersten, 
Goliath aan. 

De krachten der oorlogvoerenden zijn te ongelijk. .. 
na drie maanden is met de val van Java het lot van 
Nederlandsch-Indië tijdelijk beslist. 

Zeer zeker tijdelijk, want moge het land van de 
"rijzende zon" als een poliep zich naar de landen in 
en om de Pacific hebben uitgestrekt, er wordt een 
halt geboden én langzaam wordt het terug gedreven 
naar de basis van uitgang, wordt het Moederland 

Japan zelf het kind van de rekening. 

De illusie, dat bruut geweld gaat boven recht is 
vervlogen met de kruitdamp van het laatste schot van 

· den, bewon�r van NippÓn.
En inmiddels zijn bijna vier lange jaren van be

zetting over de volkeren van Indonesië heen gegaan,
jaren waarvan de historie getuigenis zal afleggen van
den grooten nood, waarin de bevolking verkeerde, zal
gewagen van de tol, welke het schoone Insulinde heeft
betaald, geestelijk én materieel aan den· overheerscher,
die geen middel heeft onbeproefd gelaten om zijn
machtswellust op "blank en bruin" bot te vieren.

Rono di Kromo buigt zich dieper voor 1
1
Toean

Allah", die alles zoo heeft beschikt. Rono heeft den
indringer, die de rust in de desa kwam verstoren 

d_oorzien, diens valsche leuzen naar waarde geschat:
diens bestialiteit verfoeid, diens roof aan den lijve
ondervonden, diens licht der bevrijding, hetwelk hij
heette te brengen, des duivels bevonden.

Tienduizenden zijn den dood ingedreven, gemarteld 

in kampen, als slaven weggevoerd om te worden te
werk gesteld in dienst van den overweldiger.

Rono· is maar een eenvoudige desa-man, doch hij
heeft de gave des onderscheids en treft vergelijkingen 

tusschen den bezettingstijd en voorheen.
Voorheen'...... ook toen is in de desa het woord 

"onderdrukking wel eens genoemd onder het gezelsen
(babbeltje onder elkaar), maar wie van de Kromo's
heeft ooit gedacht, dat de Japanner hun die in al
z'n phasen, in z'n naakte werkelijkheid eens zou doen 

gevoelen?! 
En in de stilte van den tropenavond, tusschen de

vervolgingen door heeft Rono di Kromo menigmaal 
gepeinsd en verlangd naar de veiligheid, de recht
vaardigheid van den Blanda, de rust van de desa van
weleer.

De rust in de desa zal eenmaal terugkeeren. Maar 

nog heerscht er de onzekerheid, die volgt op dagen
van druk en rechteloosheid, zooals wij in Nederland
dat weten en ervaren.

De eerste taak van Nederland zal moeten zijn de
wonden, die ginds geslagen zijn, te helpen lenigen en 
verzachten.

Daar wacht ons een zwaren taak op stoffelijk en

geestelijk gebied. 
Tezamen met het volk van Indonesië. 

GOEROE KAPALA. 

DE BERG EN D E MUIS 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus
mus ('Roraitius). 

De bergen zijn in barensnood . . . . .

doch er zal een belachelijke muis 
worden geboren. 

Aldus schreef de Romeinsche dichter Horatius 
eenige jaren voor Christus' geboorte en zijn woorden 

vertolken ons hedendaagsèh gezegde: veel geschreeuw 
en weinig wol. En van zelf denk ik dan aan de ..... . 

Juist nu ik het woord wil neerschrijven word ik 

plotseling bevangen door een huivering en ik, die met 
moed en vaart in mijn machinale pen was geklauterd, 
wil niets liever meer, dan weer stilletjes langs die pen 
naar beneden glijden...... De taart, die ik nl. wil aan
snijden is al zoo vaak aangesneden - en. zonder 
succes -, dat iedere verdere operatie meer moed ver
eischt. Ik wil eigenlijk zeggen, dat die taart de Zuive
ringscommissie voor ambtenaren is, maar daar een 
vergelijking van de zuiveringscomm1ss1e met een 

taart nog een aangename gedachte zou verwekken, 
zeg ik liever, dat die comm1ss1e is: de berg, die in 
barensnood verkeert, maar ilechts een belachelijk 
muisje voortbrengt. 

Laat ik U eerst vragen of U zich het idiote wilt 
voorstellen : een berg, het doet er niet toe hoe hoog, 
die in barensnood is. Heel de wereld ziet met span
ning toe. Wat zal daaruit worden geboren? De berg 
steunt en kreunt, zoodat iedereen het hoort en rond
schreeuwt: ,,Komt en ziet!" Vol verwachting wachten 
we het proces af: zal er een rots geboren w-0rélen, die 
uitsteekt ver boven zijn omgeving? Zal er iets ge
boren worden, dat de moeite van zoo veel en zoo 

verschrikkelijke weeën waard is? En na veel pijn .en 
leed baart die hartroerend-schreeuwende berg een ... 
muis! Teleurgesteld gaan we weg en laten de berg 
schreeuwen. Zijn we daarnaar gaan zien? Hebben 
we daarvan zooveel verwacht? Van een berg verwach
ten we een berg en geen muis, zooals we van een 

zuiveringscommissie verwachten een ·zuiver ambte
narencorps en geen college van weerhaantjes. 

Het is zoo moeilijk erover te schrijven, vooral als 
je als ambtenaar lid bent (gebombardeerd) van een 

dergelijke commissie. Je rilt en béeft �rvan. En waar
om? 

Op de eerste plaats, omdat de voorschriften, waar
·aan de Z.C. zich moet houden, zoodanig zijn, dat er
wem1g gezuiverd behoeft te worden. Op de tweede 
plaats, omdat 11men11

1 wanneer we de vinger op een 
wonde durven leggen, deze vinger in gedachte reeds 
ziet grijpen naar de ontstane vacature en ten derde, 
omdat zoo vaak de meening wordt geuit, dat de ont
slagenen, geschorsten of gedegradeerden niet alleen 
een haat zullen krijgen tegen degenen, die hun dit 
hebben ·. aangedaan, maar ook een aparte kaste-van
haat zullen gaan vormen tegen de regeering. 

Hoeveel er over de zuivering reeds is gesproken 

of geschreven weet ik niet. Wel weet ik, dat onze 

hoofden al lang voor 't einde van den oorlog vol waren 
van de zuivering. Als we de waarschuwende woorden 
van onze overzeesche (wettige) regeering hoorden, 
dan kregen we een rilling en voelden we ons aange
spoord sterk te blijven staan en te blijven (tegen)
werken, ondanks ,dies. Ik herinner me uit dien tijd 

twee groepen van ambtenaren: de eene groep dacht 
en zei "Makkelijk praten aan de overkant; ze weten 

niet hoe de knoet hier boven onze schedels zweeft!• 
t�rwijl de andere groep de aanmaning doelb1wust 
overwoog, de consequenties aanvaardde en dacht: zij, 
die zich niet aan deze woorden storen, zullen zich 
later hebben te verantwoorden en...... gaan er uit! 

En na de oorlog gingen we naar elkaar toe, be
legden vergaderingen, waaruit dt! Z.C. werd samen
gesteld: eerst een groot/ commissie en daaruit zoo 
dan de eigenlijke Z.C. worden gekozen. Deels illegaal 
en deels legaal. Later kregen we het benoemings
besluit thuis (weet U nog?): De Militaire Commissaris 
enz. enz. gelet op enz. enz. gelast de aanstelling van 
_Pieterse als lid van de Z.C. 

Een groot deel der rapporten was al opgemaakt 
vóór de bevrijding. Jammer was dat, want het bleek 
nutteloos werk te zijn geweest. Want herinnert U 
zich nog, dat we toen ook richtlijnen thuis gestuurd 

kregen, richtlijnen, die ons prompt na het voorlezen 

van ieder rapport werden voorgehouden? Was me dat 
even een klap op mijn hoofd! Ik zag geen zuivering 
meer maar sterretjes. Toch hadden die sterretjes nog 
een voordeel, want door hun licht werd mijn verstand 

verlicht: de menschen, waarvan we ons ambtenaren
apparaat moesten zuiveren, zaten allang.in het gevang! 
We behoefden alleen nog maar te zeggen: die en die 
gevangene schorsen we in zijn ambt en klaar was 
Kees. Zwakkelingen vielen immers niet onder de be
rechting, want "ingeval van zwakke houding is noodig 
de politieke houding, van betrokkene in haar geheel 
te beoordeelen" (Richtlijnen). En hun politieke hou-
ding in haar geheel was goed, dus ...... bom! Hand-
haven dien kerel! Volgende zaak! 

Als iemand dan nog, na een paar maal geslikt te 
hebben opmerkte, dat de zwakke · houding van dien 
politiek-betrouwbaren man oorzaak is geweest van een 
globaal zwakke houding van het geheele ambtenaren
corps of iets dergelijks, dan wordt prompt "Je main
tiendrai" (Bevrijdingsnummer 1945) te voorschijn ge
haald, waarin Prof. W. Pompe o.a. zegt: een goed 
ambtenarencorps kan ,vel een zwakken collega ver
dragen en: zorg, dat door de zuivering het ambte
narencorps niet· wordt verlamd, m.a.w. we moeten nog 
ambtenaren overhouden. 

Kijk, dat zijn nu twee zinsneden, die goed bedoeld 

worden maar die terstond bij iedereen de vraag op
roepen: Waarom? Waarom kan een zwakke collega 
in een sterk ambtenarencorps gehandhaafd worden? 
Het antwoord kan niet anders zijn dan: alleen omdat 
het nu vrede is, alleen omdat de kwalificatie zwak of 
sterk in het verzet nu niet meer van belang is, omdat 
er geen vijandelijke bezetting meer is. Inderdaad, en 
daarom alleen kan een sterk ambtenarencorps op het 
oogenblik nog wel een zwakkeling in zijn midden 
verdragen. Maar dan komt de tweede vraag: kan ook 
de Staat dien zwakkeling nog verdragen? Het ant
woord is dan: neen en nog eens neen. Want die 

zwakke staatsdienaar heeft blijk gegeven, dat hij dien 

Staat niet kan of durft dienen in moeilijke omstandi�
heden, zooals van een overheidsdienaar wordt ver
wacht. Als ik een huisknecht heb, een trouw dienaar, 
die alleen steelt tijdens mijn afwezigheid, dan hand
haaf ik dien man niet, ook al heb ik mij voorgenomen 
niet meer op reis te gaan. Die man is voor mij onbe
trouwbaar gebleken, derhalve: er uit met hem! Afge
loopen. Punt twee: zorg, dat we nog ambtenaren over
houden. Het zou er voor een gemeente inderd.::ad 
slecht uitzien als al haar ambtenaren weggezuiverd 
zouden worden . We voelen echter wel dadelijk, dat een 

wegzuivering van het grootste deel van het ambte
narencorps een fictie is. Maar neem het geval, dat het 
in een bepaalde gemeente zou voorkomen, dan biedt 
de ambtenarenmarkt - waar steeds meer aanbod is 
dan vraag - direct goede vervangende krachten. Ik 

voor mij - en zoo zullen er wel meer zijn - vind 

het immers een belachelijk standpunt om alleen amb
tenaren weg te zuiveren als ze gemist kunnen worden. 
Dan krijgen we immers het geval, dat in gemeente 
A met voldoende ambtenaren, eenigen weggezuiverd 

zullen worden, die, als ze in B hadden gewerkt, waar 
een gebrek is aan personeel, gehandhaafd zouden 
moeten blijvèn. Of dat een N.S.B.-ambtenaar, die -
zooals in kleine gemeenten vaak voorkomt - moeder
ziel alleen op de secretarie zit, alleen daarom gehand
haafd moet worden. Consequent doorgevoerd, zouden 

we dan ook van een secretarie, waar alle ambtenaren 
verkeerd zijn, eenigen moeten schorsen, doch de rest 
handhaven, omdat er toch nog ambtenaren moeten 

overblijven. We moeten ohs niet door dergelijke over-



wegingen laten leiden; het allerzuiverste standpunt is: 
verkeerd is verkeerd, of je gemist kunt worden of 
niet. Bovendien is de zuivering geen saneering van 
teveel-aan-personeel, maar een saneering van onvaste 
lieden. 

Zoo zitten we ook nog in onze maag met het woord 
politiek betrouwbaar, of li-ever gèzegd: ni�t ·'z6ozeer 
met het woord zelf als wel met de beteekenis er van. 
Want wat moeten we eigenlijk verstaan onder het 
woord . politiek-betrouwbaar? Zooals hierboven ge
zegd moeten we van een zwak ambtenaar de politieke 
houding in haar geheel be'Zien. Is deze houding ii:J 
haa·r geheel betrouwbaar, dan moeten we daarmede 
rekening houden bij de· beoordeeling van onjuiste (on
Nederlandsche) handelingen. Ik voor mij vind dit een 
gevaarlijk experiment, want m.i. kan een politiek be
trouwbaar man toch politiek onbetrouwbaar zijn. Het 
lijkt een contradictio, doch is het toch niet. Als iemand, 
die politiek betrouwbaar is (dus geen lid of symp. 
lid van de N.S.B. of een harer inant�lorganiS"aties) 
zich nooit gestoord heeft aan de voorschriften en 
bevelen, die hij kreeg van zijn overzeesche regeering, 
dan is hij absoluut politiek onbetrouwbaar, hoe hard 
hij ook tegen· moffen en N.S.B.-ers heeft gekankerd. 
In dien zin zijn de meeste slappelingen dan ook poli
tiek onbetrouwbaar, hoewel zij vaak gehandhaafd 
worden, omdat ze op zijn tijd toch zoo heerlijk tegen 
al wat mof of mofsgezind was konden kankeren, om
dat ze de berichten verspreiden van de B.B.C., in één 
woord: omdat ze volkomen antimofsch waren, dus . . .  
betrouwbaar. Men vergeet daarbij echter, dat anti
mofsch nog niet beteekent: zuiver-nationaal-denkend. 

Als ik al die dingen overweeg moet ik met tranen 
in mijn oogen en een brok in mijn keel toch nog 
lachen om die zuivering. Ik. herinner me een ambte
naar (hooge functie in de gemeente) tegen wien de 
klacht was ingediend, dat hij bijna alle moffenmaat
regelen had uitgevoerd. De man werd niet ontslagen, 
niet geschorst, niet gestaakt, zelfs werd er tegen hem 
geen disciplinaire straf geëischt, omdat.. .. .. hij van 
nature angstig was en een moeilijk leven achter den 
rug had. Zijn medewerking aan moffenmaatregelen 
was niet gebaseerd geweest op den grond van politieke 
houding maar van angst. Ik zou nog kunnen vertellen 
van een zwak, zeer zwak ambtenaar, voor wien hand
having in zijn functie werd bepleit, omdat hij al tegen 
de 60 liep. ,,Het zou de doodslag voor dien man zijn 
als hij er uit moest!" aldus luidde de voorloopige cor,
siderans van het bes! uit. 

De hoofdoorzaak van de moeilijkheden ligt in het 
Zuivering besluit. De Z.C. is nl. een commissie belast 
met de rechtspraak, zuivere rechtspraak, en dienten
gevolge verplicht den aangeklaagde slechts te ver
oordeelen, indien hij vrijwillig en met volle bewustzijn 

heeft medegewerkt met de moffen of de woorden der 
toenmalige regeering in den wind heeft gesJ.agep .. Even
als de strafrechter, bijv. in geval \an. moord, ·dçn 
geestestoestand van den �erdachte in aanm.erking 
neemt bij het bepalen van de straf, zoo dient men ook 
in de Z.C. met de geestesgesteldheid van den aan-

. geklaagde wel degelijk rekening te houden. Het is de 
vraag of dit juist is. Ik voor mij zie een groot onder· 
scheid tusschen de berechting van een aangeklaagde 
bij den strafrechter en bij de Z.C., en wel dit: bij 
den strafrechter gaat het om de vraag in hoeverre 
9e aatge·klaagde schuld heeft aan zijn daad, tèrwijl 
het bij de Z.C. moet gaan over de vraag, of de 
aangeklaagde zich tijdens de bezetting gedragen heèft 
in het belang van het vaderland ongeacht zijn geestes
gesteldheid. Of iemand doelbewust of alleen uit angst 
heeft medegewerkt aan de uitvoering van moffen
maatregelen, doet hier niet ter zake: hij heeft er aan 
medegewerkt en als zoodanig heeft hij blijk gegeven 
van zijn onmacht om de wettige regeering te allen 
tijde te steunen. In wezen gaat het hier dus niet om 
de schuldvraag, doch om te onderzoeken in hoeverre 
de aangeklaagde betrouwbaar is in alle opzichten en 
onder alle omstandigheden. Daar zit hem de kneep! 
Of een ambtenaar dus als positief lid van de N.S.B. 
of als angstfiguur heeft medegewerkt: het doel is gelijk 
en bereikt is, wat niet bereikt had moeten worden. 
Hierin nu voorziet het Zuiveringsbesluit niet, met als 
gevolg, dat slappelingen, waaraan de regeering totaal 
niets heeft gehad en in de toekomst ook niets zal 
hebben op hun zetel blijven alleen omdat op geen 
enkele wijze kan bewezen worden, dat ze positief 
schuldig zijn. En als de Z.C. dergelijke menschen · 
"goed" heeft verklaard, wie is dan in staat hen van 
hun post te ontheffen? Zij zijn immers heelhuids uit 
de molen van de Z.C. gekomen? 

De objectieve zuivering dreigt op het oogenblik niet 
alleen een fictie te worden, maar ook een belachelijk 
iets. Het zal nog zoover komen, dat je je zult moeten 
schamen, omdat je in de Z.C. hebt gezeten. Ik vraag 
me in allen ernst af, of het de bedoeling is van onze 
regeering, dat het chaotische Nederland zóó moet wor
den opgebouwd. Een groot huis kan niet steunen op 
een slap en waterig fundament, want vroeg of laat 
(maar eer vroeg dan laat) gaat het barsten en scheu
ren. In de oorlogsjaren werd van het Ned. Bestuurs
apparaat veel, ontzaglijk veel gevraagd, doch nog meer 
zal er worden geëischt in de jaren·, die komen zullen. 
En ik ben er van overtuigd, dat iemand, die zich in 
de achter ons liggende jaren niet als goud-zuiver staats
dienaar heeft kunnen gedragen, dit ook niet zal kun
nen in de nog moeilijker jaren, die komen zullen. 

D. v. NAALDWIJK.

Vergadering der G.A.C van 22 Augustus 1945

Spoorwegzuivering. De sectie zuivering heeft reeds 
geruimen tijd geleden protest aangeteekend bij den 
Minister over de wijze van zuiveren bij de Ned. 
Spoorwegen. De zuiveringscommissies worden n.l., be
halve de voorzitter, alleen samengesteld uit leden ge
kozen uit het spoorwegpersoneel. Op deze manier 
Wordt de zuivering een "Onder onsje", met alle ge
volgen van dien. De Minister deelde echter mede, 
dat de zuivering naar wensch verliep en er zijns in
ziens geen tennen aanwezig zijn om verandering in 
de gang van zaken te brengen. 

Zuiveri11gsco111111issies welke zijn ingesteld om naar 
de gedragingen van Hirschfeld, Frederiks, Louwes en 
Wo!tersom een onderzoek in te stellen. Aan de leden 
der GAC wordt verzocht gegevens en materiaal be
schikbaar te stellen, over de gedragingen tijdens de 
bezetting van bovengenoemde personen, ten behoeve 
van de ingestelde commissies. De voorzitter ver
zocht Mevr. v. d. Molen, de Heeren Wagenaar en 
Schoemaker (GDN) of zij zich wilden belasten met 
het verzamelen van gegevens over geno�mde personen. 

{;ruwelen en wreedheden welke door den bezetter 
zijn gepleegd. Gevraagd wordt hierover zooveel mo
gelijk feiten en gegevens te verstrekken. aan het bureau 
der GAC. Dit vooral om de bedrijvers hiervan te 
achterhalen. 

Zuivering der Staten yeneraal. Na het telegram 
der GAC aan de regeering (zie het vorige mededee
lingenblad), liet ook de NAC zich afkeurend uit over 

de gang van zaken. Na een besprekiJ1g met eenige 
leden _van het Kabinet werd toegezegd, dat de eind 
datum (25-8) waarop de zuivering beëindigd zou 
moeten zijn, zou worden verschoven. Nadat de voor
zitter der GAC had medegedeeld dat hij aan de 
zuiveringscommissie de voorwaarde had gesteld, dat 
alle kamerleden stuk voor stuk de revue zouden pas
seeren en een serieuze gang van zaken zou worden 
gewaarborgd en dit hem ook was toegezegd, kon men 
zich met d-e procedure vereenigen. 

'Verslag over toestand in de kampen. De commissie 
door de GAC ingesteld om een onderzoek in stellen 
naar de toestand in de verschillende kampen, deelde 
bij monde van haar voorzitter mede, dat zij van de 
ca. 500 grootere en kleinere kampen slechts 'n gedeelte 
had bezocht. Over het algemeen was men van oor
deel dat: 
1. de leiding van goedenwille is.
2. De houding van het bewakingspersoneel hier en

daar wel te wenschen overlaat. Ook de uitrusting
van deze manschappen is niet altijd voldoende.

3. De meeste kampen zijn overbevolkt.
4. De behuizing van de kampen in de groote steden

is tijdelijk en mede daarom dan ook onvoldoende.
5. De voeding zal ongeveer 1800 cal. bedragen.
6. De geneeskundige verzorging is meestal goed,

alleen is er een groot gebrek aan geneesmiddelen.
7. De gezondsheidstoestand laat hier en daar te

wenschen over.

N. �- C.
. Dè :besprekingen, die· in' de N.A.C. over het 

I 

tijd� 
stip der verkiezingen zijn gehouden, leidden tot een 
advies aan de regering, inhoudende het voorstel, de 
gemeenteraadsverkiezingeµ reeds in December 1945 
te doen houden, de Statenverkiezingen in April 1946 
en de Tweede Kamerverkiezingen eveneens in April. 

Wat overigens de zuivering van de Kai:ners en de 
samenstelling van het noodparlement betreft, kan 
medegedeeld worden, dat de zuiveringscommissie, on
geacht de in het KB. gestelde datum voor het be
èindigen der werkzaamheden, van plan is alle leden 
dl!r Kamers a11n een onderzoek te onderwerpen. Dit 
is dus al veel gewonnen. Een wetsontwerp over samen
stelling en werkwijze van het noodparlement is in 
bewerking en zal in de N.A.C. besproken word�n. 

C. B.

Wist U .... 

dat alle ex-krijgsgevangenen elke week in het 
borrw "Ons Huis", Gouvemestraat, Rotterdam, 
rantsoen van 40 cigaretten kunnen halen; 

ge
een 

dat de Regeering destijds van uit Londen heeft 
bevolen, dat militairen zich niet mochten melden voor 
krijgsgevangenschap; 

dat sommigen er zich niet aan gestoord hebben en 
toch gegaan zijn, waarbij zij automatisch weer in het 
genot kwamen van hun militaire wedde; 

dat anderen gedaan hebben wat gedaan moest 
worden, zich niet meldden en onderdoken met alle 
zorgen van. dien; 

dat een dier onderduikers zich gemeld heeft te Rot
terdam bij het genoemde adres, van meening, dat de 
categorie van militairen, die de bevelen der Regeering 
gehoorzaamde, niet achter behoeft te staan bij hen, 
die zich wel vrijwillig meldden voor krijgsgevangen
schap; 

dat hij ten antwoord kreeg niet in aanmerking te 
komen voor de cigaretten; noch voor de andere sur
prises, bestemd voor de ex-krijgsgevangenen. 

Wij weten, 
dat er daar iets scheef zit!! 

8. In de kampen in de steden wordt niet gewerkt;
dit is funest voor het moreel.

9. Aan de reclasseering wordt niets gedaan.

'Vrijlating politieke gevangenen. In verband met de
mededeeling van de regeering, dat men voorzieningen 

· moet treffen voor evtl. behuizing van ongeveer 120000
gevangenen en de onmogelijkheid om deze alle onder
te brengen, vroeg de regeering de meening van de
GAC, over een evtl. vrijlating van politieke gevan
genen. Het zou er op neer kamen, dat ongeveer de
helft van het aantal gevangenen zou moeten worden
l,psgelaten. Na zeer lange en heftige discussies kwam
men tot het besluit, door drie afgevaardigden een nota
aan de regeering te laten overhandigen van de vol
gende inhoud:

1. Zij acht onaanvaardbaar, dat zonder eenigerlei
vorm van proces een aantal of percentage gedeti
neerden zou worden vrijgelaten.

2. Zij meent dat voor die vrijlatin,g geen algemeene
nonnen zijn te stellen.

3. Zij is van oordeel, dat ten spoedigste voorloopige
beslissingen over al of niet vrijlating moeten wor
den genomen, door voor elk kampement in te stel
len commissies van niet meer dan drie personen.

4. commissies mogen zich niet laten leiden door de
al of niet mogelijkheid van behoorlijke onderbren
ging van gevangenen, dat is een zaak van regee
ringszorg, doch louter en alleen door den meer of
mindere ernst van de voorhands bewezen ten
laste gelegde feiten.



HET NEDERLANDSCH VERZET 

RECAPITULATIE-: 
Hoofdstuk l . De streberei naar de wereldhegemonie der detrtsche aatioo 

is al tien eeuwen oud. 
Hoofdstuk '.2. Eerst in de beide wereldoorlogen 14/18 en 39/45 is daar

tegen een wereldverzet georganiseerd, waaraan Nederland pas is ga.an 
deelnemen toen het op 9/10 Mei '4-0 werd aangevallen. 

HOOFDSTUK 3. Nederland onder dCè duitsche verdrukking. 

Zooals de duitsche geschiedenis militair zich toespitst naar de ontwikkeling 
tot het "volk itt waffett" tegenover Napoleon, en vanhier weer naar het voor 
den· ,,ahsoluten •oorlog" georganiseerde volk (mannen, vi:ouwen en kind�r�n) 
anno 1944/'45, - en staatkundig naar de verahsoloteenng der staatsleid1n!J
volgens pruisisch model via de frederiksche en bismarksche opvattingen, - tot 
het nazi-systeem, dat de regeering boven ett over het volk door middel van een 
streng gedisciplineerd ambtenarencorps perfectioneerde door een partei-orga
nisatie in de ambtenarij in te vlechten en partei-kontrolle in ambtenarij èn 
maatschappij met en zonder spionage te verweven, - zoo is er ook een 
ontwikkeling (en gelukkig ook een verloop) in het stelsel der duitsche ver
drukking over Nederland vast te. stellen. 

Die verdrukking komt hier alleen - milita.ir binnenvallen in den nacht en 
vroegen morgen van 9/10 Mei 194-0. 

In het reichsgesetzblatt van 18 Mei wordt dan door den führer de instelling 
van een rijkscommissariaat voor het bezette Nederlandsche gebied bekend 
gemaakt, - waardoor Nederland evenals Noorwegen maar in tegenstelling met 
België en Frankrijk een duitsch "civiel" bestuur heeft gekregen. Per 25 Mei 
doet seyss-inquart in een "oproep aan het Nederlandsche volk" mededeeling, 
dat hij "hoogste regeeringsgezag in het civiele ressort in Nederland" heeft 
overgenomen. 

Daar bleef dus tevens een "militair ressort" in Nederland; naast seyss stond 
christiansen en deed met zijn drie soorten kriegsgerichte zijn onderdrukkings
macht gelden. 

Maar door de ambtenarij van seyss' ,,civiele ressort" is de partei heenge
werkt, deels voor het ambtenarenwerk zelf, deels voor strengere controle en 
spionage. 

En seyss zelf, hoewel partei-functionaris, moet voortdurend in den persoon 
van hans rauter, den "befehlshaber der sicherheitspolizei und des s.d.11

1 
zijn 

ambtenaar doch tevens zijn controleur voelen. 
Voor Nederland als bezet gebied was hierbij een afwijking van het in 

duitschland zelf opgezette systeem in zooverre dat "sicherheitspolizei" en 
"sicherheitsdienst" hier tot één corps waren saamgevoegd. In Nederlandsche 
termen zouden wij hier spreken van "recherche" en "politieke staatspolitie" en 
van duitsche zijde werd mij deze samenvoeging beschreven als abnormaal, 
alleen voortvloeiend uit de bezettingsomstandigheden. 

Daar staat echter tegenover, dat voor een nationalistische duïtsche staats
organisatie volgens leidersprincipe (ook al noemt deze zich terwille van de 
militaire doeleinden en eigen bestaanszekerheid en terwlle van de hierbij 
noodige propaganda nationaal-socialistisch) dat voor zulk een nationalistische 
staatsorganisatie, zoodra zij buiten de eigen grenzen optreedt, de bezetting als 
de normale gedragslijn is aan te wijzen: de leidersverheerlijking en -vergodde
lijking binnenslands is niet vereenigbaar met een pariteits-verhouding van zulk 
een leider ten opzichte van vertegenwoordigers van andere landen: hitler err 
mussolini konden met elkander overleggen en ieder den ander in zijn eigen hoog
heid laten zoolang ieder op eigen terrein afzonderlijk kon werken, - maar toen 
de duitsche corpsen in Noord-Africa en italië stonden, verdroeg hitlers hoogheid 
nog slechts een gedegradeerden mussolini; - en op plaatsen waar de gelijk
waardighèid niet verwijderd kon worden, zooals b.v. in den Volkenbond, kon 
duitschlands führer niet blijven: na zijn optreden in Januari '33 moèst hij wel 
spoedig duitschlands uittreden uit den Volkenbond doen volgen: zelfs de mo
gelijkheid van een politiek verlies in de Volkenbondsvergadering was niet 
vereenigbaar met de hoogheid van een door den nazi-führer geleid duitschland. 

Bezetting van het buitenland, niet: overleg op voet van gelijkgerechtigheid, 
dàt is de normale houding van nazi-duitschland. En daarom was ook de samen
voeging van recherche-dienst en geheime staatspolitie, sicherheitsdienst en s.d., 
voor het bezette gebied normaal. 

Normaal was ook, dat deze tak van dienst, s.p. und s.d. onder rauter, 
centraal het bezettingsapparaat beheerschte, voorzoover dit niet als militair 
allereerst naar de centrale militaire leiding zich te richten had. 

En hiermee hield ook verband, dat het de gecombineerde s.p. en s.d. van 
rauter was die op critieke momenten, bij de stakingen in Februari/Maart '41 
en in Mei '43, tenslotte ook bij het geleidelijk wegtrekken van het "civiele 
ressort" na 6 Juni '44, vooral na "dollen Dinsdag" in September '44, als de
representant van het nazi-duitsche bezettingsregiem in Nederland optrad. 

In deze s.p. en s.d. (voor zoover thans kan worden nagegaan: méér nog 
dan bij seyss en diens "civiel ressort") lag ook het contact met de verradersgroep 
der n.s.b. en politieke collaborateurs. De aard van het werk bracht dit mede. 
En typeerend is, dat de inschakeling van de bureaux der "beweging" in het 
"civiel ressort" van seyss, ook nà de formeele erkenning (op papier) van 
mussert als "leider" van het Nederlandsche volk, nooit van beteekenis is 
gebleven. 

(4) 

rn,,,. A. e. §. u.àn. 'P.JUJ.l>.ddij, 

De duitsche verdrukking van Nederland is een echte daitsche n,is1u1cking 
::�- Hoe komt dat? 

Met allerlei vriendelijkheid werd begonnen: de krijgsgevangenen werde,1 
"grossmüthigH door den fährer vrijgelaten, seyss prees bevolkin� en soldaten
beide; ,,er is niets, wat ons zou kunnen hinderen, elkaar met eerbied te gemoet 
te komen• durfde hij te zeggen, maar vergat daarbij, dat dergelijke eerbied 
voor ons juist onmogelijk was jegens het duitsche volk, namens wie hij sprak! 

Hoe kon hij dat vergeten? 
Met zijn duitschers scheen seyss hier een prachtkans te hebben: in de 

massa van het volk werd publiek toen nog met afkeering gesproken over het 
vertrek der Koningin en haar ministers. Niemand minder dan een man als 
Colijn had er eveneens publiek zijn afkeuring over uitgesproken. Waarom zijn 
deze kansen door de bezetters verzuimd? 

Wi\<lrom hebben zij nagelaten, een "betere" reportage van het bombarde· 
ment en den brand van Rotterdam te geven, en dan politiek zich aan te sluiten 
hij de hier aanwezige ontevredenheid over het fungeeren der parlementaire 
instellingen in de voorafgegane jaren, de crisisorganisati.es, de afwezigheid der 
hooge regeerings-instanties na 14 Mei? 

Churchill heeft hitler geplaagd met zijn uitspraken, dat Engelands successen 
voor een belangrijk deel mede te danken waren aan hitlers fouten. Reeds nu 
mag ik op de beschrijving van het verzetswerk vooruitloopende opmerken, 
dat van duitsch standpunt een fout (voor ons: een zegen!) is geweest, dat men 
de hier levende voorstellingen over het bombardement van Rotterdam niet 
tactischer heeft bestreden en de hier bestaande ontevredenheid niet handiger 
heeft benut. 

Toen in Juni '4-0 en volgende maanden bommen vielen op den Helder, 
Rotterdam, Haarlem enz. was de spontane volksroep: dat hebben de moffen 
gedaan! Toch hadden de duitschers niets specifieks gedaan wat die algemeene 
beschuldiging kon steunen. 

Maar wat zij aan het begin zelf der bezetting hebben verzuimd: het tactisch 
opvangen en elimineeren der psychische gevolgen van hun inval en oorlogs
handelingen, het tactisch benutten der volkshezwaren tegen vroegere en re
cente regeeringshandelingen, heeft in die critieke periode belangrijk gunstigen 
invloed voor de Nederlandsche zaa.k uitgeoefend! 

Ik moet nu komen tot een eenigszins drooge opsomming, die echter voor 
de realiseering der duitsche bezettings-activiteit kwalijk gemist kan worden. 

Onmiddellijk hij den militairen inval sloot aan, dat men als "normale
militaire oorlogsgevolgen" zou kuunen betitelen: beperking en uitsluiting der 
bevoegdheid van nederlandsche regeerings- en bestuurs-organen, invoering van 
duitsch bestuur en rechtspraak, instelling van het Opbouwfonds, toepasselijk
heid der duitsche strafwet, verhooging der waarde van het duitsche gèld met 
25 °/0 (mark van 60 cent verhoogd tot 75 cent), regeling der vergoeding voor 
inkwartiering, pers- en radio-cencuur, - al deze in 1940 getroffen maatregelen 
sloten bij oude oorlogsgebruiken aan. In zooverre waren zij nieuw, dat zij 
vanaf 1933 in nieuwe vorm waren gegoten met gebruikmaking der bezettings· 
ervaringen uit 1870 en 1914/1918 en dat zij door een nieuwen geest waren 
bezield vanuit de machtervaringen welke de nazi-genooten voor en na 1933 
in duitschland en elders zich hadden ten nutte gemaakt. 

Om één voorbeeld te noemen: in de uitgave van het strafgesetzbuch, dat bij 
de vervolgingen voor de duitsche gerichte vanaf 1940 in Nederland gebruikt 
werd, vindt men ruim dertig speciale vervolgingswetten (bijlage nos. 12/44a) 
uit den tijd van 1933/'4-0, boven en behalve de vanaf 1933 in het strafgeseh:
buch zelf aangebrachte tvijzigingen voor hetzelfde doel. 

Reeds terstond echter ging de bedoeling vèrder: niet slechts een aiiJi.tairc
bezetting voor den oorlogsduur, doch een dienstbaarmaking van Nederland en 
het Nederlandsche volk en inschakelittg in de duitsche oorlogsmachine, - plus 
bovendien een omvorming van ons volk en staatsbestuur tot een onderdeel ol 
aanhangsel van het nazi-geheel, heeft men vooraf beoogd en voorbereid en in 
groeienden omvang trachten te verwerkelijken. Het plan werd schematisch bloot 
gelegd in een der eerste verordnungen (4/40) d.d. 3 Juni 1940. 

Vier opmarschroutes waren hierin voor seyss' trawanten omschreven: het 
gebied van "verwaltung und justiz" onder leiding van generaal-kommissar 
wimmer, - onder de kwalifikatie van sicherheitswesen onder führung van hans 
rauter, - voor financien en wirtschaft onder bevel van fischboeck, - en voor 
,,besondere verwendung" onder den reichsamtleiter frits schmidt. 

De verdere officieele ontwikkeling is in het hier volgend gecomprimeerd over
zicht gegroepeerd rondom de verordnungen en dergl. van het duitsche regiem 
en zijn behulpsels, en door mij gerubriceerd naar vier vervolgings-onderwerpen: 
1. goederen, 2. personen, 3. joodsche menschen en belangen, 4. de Nederland
sche volksgemeenschap en alle openbare leven.

Allereerst zijn als vervolgingsobject te noemen de 'Nederlandsche goedere11.
De enorme voorraden uit onze veemen; alle gouden munt en alle goudvoor
raden; alle internationaal verhandelbare effecten; alle koper en ander oorlogs
materiaal, zilver- en bronsgeld; auto's (vracht- en personen-wagens, met ben
zine-, anthraciet-, hout- en turfgas-motoren); radio's; fietsen; enorme fabrieks
en winkelvoorraden; boter en kaas, vee, groenten, de houdbare aardappel
soorten, enz.; dit alles werd vanaf t 94-0 geroofd en weggevoerd. 

(Wordt vervolgd) 

HET IS NIET NOODIG 
dat wij voor onze Mededeelingen een groote 
propaganda-actie op touw zetten. 

Begrafenis Wim Hoogerwerf kwam toen als eerste officiële instructeur bij de KP 
te Rotterdam Diverse KP-ploegen heeft hij op sabo
tage en wapenkennis geïnstrueerd. Vanaf half Novem
ber verzorgde hij, met Ludo samen, de instructie van 
de NBS. 

Maar het is 
NOODZAKELIJK 

dat elke L.0.-er ons blad ontvangt, 
dat alle gastheeren en -vrouwen nu een kijkje 
nemen achter de schermen, 
dat iedere onderduiker op de hoogte komt van 
de organisatie die hem hielp. 

KORTOM 
Onze Mededeelingen moeten door heel onze 
L.0.-kringen worden gelezen.

Op 10 Augustus 1945 werd het stoffelijk overschot 
van onzen vriend en medewerker Wim Hoogerwerf -
in KP-kringen bekend onder den naam Wim Dropp 
of Indische Wim - op de algemeene begraafplaats te 
Hilversum ter aarde besteld. 

Wim was in 1941 of 1942 via Italië naar Engeland 
vertrokken en verbond zich aldaar aan het Bureau Bij
zondere Opdrachten (BBO). 

In September 1944 is hij tegelijk met Ludo (Rot
terdam) en Ben (Utrecht) boven ons land afgegooid en 

Begin 1945 werd hij op zijn correspondentie-adres 
gearresteerd en kort daarop als represaille voor Rau
ter gefusilleerd. Wim muntte uit door zijn grote een
voud, rust en prettige kameraadschap. Zijn begrafenis 
vond met militaire eer plaats. Verschillende sprekers 
voerden het woord, terwijl een neef van den overledene 
namens de in Indië vertoevende ouders bedankte voor 
de betoonde belangstelling. 



T opvergadering L. K.P.

Notulen van de op 20 Auglli"ius 1945, in Hotel "De 
Jlosthoom" te Epe gehouden TOPvergadering LKP. 

Op deze vergadering waren aanwezig: 
BOB (Voorzitter), FRITS (Secretaris), BEN (Gro

ningen), WIM (Friesland), COR (Overijssel), OOM 
HEIN (Drenthl:), JAN (Gelderland), KEES (Utrecht), 
PIERRE (Noord-Holklnd), WIM 1 (Zuid-Holland), 
MATH. (Noord-Holland), WIEL (Limburg) en ver
scheidene bezoekers, w.o. Peter-Zuid, een delegatie 
uit Boskoop, Martin, enz. 

JAN (Gelderland) opent de vergadering en gaat 
\"Oor in gebed. 

Daarna deelt BOB mede van MAX bericht te heb
ben ontvangen, vooral de aanwezigen te adviseren de 
jongens dienst te laten nemen bij de Stoottroepen. 
Deze week kunnen de jongens zich nog melden, na
dat ze van te voren een telegram naar Weert ge
zonden hebben. 

In afwachting van de komst van FRITS wordt ver
V'?lgens gevraagd welke onderwerpen men behandeld 
wenst te zien. 

MARTIN geeft een verslag van de pensioenrege
ling, zoals deze door Sectie IX is vastgesteld. De ver
gadering is van oordeel, dat deze pensioenregeling 
over het algemeen te laag is. 

WIM (Friesland) brengt verslag uit van de werk
zaamheden van de Stichting in de provincie Fries
land. Tevens kwam de collecte ter sprake, die door 
de Stichting gehouden zal worden voor de onder
steunden. Deze collecte mag zeer zeker geen aanstoot 
geven. Wellicht is het voor vele nagelaten betrekkin
gen pijnlijk om op dez.e manier geholpen te worden. 

OOM HEIN stelt voor de KP-ers een wapenvergun
ning te geven. PETER-ZUID zal zich hierover met de 
betrokken instanties in verbinding stellen. 

Vroeger was het zo, dat alleen jongens met een 
einddiploma HBS of Gymnasium voor officiersoplei
ding in aanmerking konden komen, terwijl jongens, die 
wel de capaciteiten hadden, doch geen diploma hadden 
kunnen halen door huiselijke omstandigheden, hiervoor 
niet in aanmerking kwamen. 

Na de oorlog, aldus ANDRe (Noord-Holland) zou 
iedere jongen voor officiersopleiding in aanmerking 
komen. Nu is, volgens spreker, wel de goede wil aan
wezig, doch het blijkt, dat jongens met �en algemene 
ontwikkeling toch weer in de eerste plaats in aan
merking komen, alleen al door het feit, dat de op
leiding in Engeland plaats vindt en de instructies in 
het Engels gegeven worden. 

PETER-Zuid deelt hieromtrent mede, dat er momen
teel in Holland geen instructeurs zijn. Deze worden 
thans in Engeland opgeleid om zodoende hun kennis 
t.:".t. hier te kunnen benutten om ook jongens zonder 
d1pl?ma, doch die wel in staat geacht worden de op
le,dmg te kunnen volgen, aan de officiersopleidings
kampen Jes te geven. 

Na een discussie over het al dan niet lid worden 
,·an de GOIW en GAC, geven BOB en ANDRe nog 
een kleine uiteenzetting over de gehouden vergadering 
van de RVV met Minister Meynen. 

Beiden zijn van oordeel, dat lang niet alle punten 
behoorlijk zijn uitgepraat. Er waren te veel mensen 
aanwezig, die ieder een vraag mochten stellen. Ten 
aanzien van salariëring had de minister, volgens de 
aanwezigen der vergadering van de RW, een foutief 
standpunt. 

WIM (Friesland) deelt mede, dat in Friesland· ge
bleken is, dat enkele KP-ers, die op hun politie
uniform een KP-insigne hadden, hiermede last kregen. 

De vergadering is algemeen van oordeel, dat derge
lijke insignes. die plaatselijk uitgegeven blijken te zijn, 
niet gedragen ...... eten worden. Wat het dragen en 
accepteren van onderscheidingstekenen betreft, lopen 
de meningen nogal uiteen. Men is algemeen van oor
deel, dat het beter zou zijn bepaalde organisaties of 
groepen in zijn geheel een onderscheidingsteken te ge
ven, alhoewel hieraan ook weer moeilijkheden ver
bonden zijn. 

Wel zal er een voorstel van de KP uitgaan de 
vrouwen van gefusilleerden der illegaliteit een onder
scheiding te geven. 

Op een vraag van COR (Overijssel) of een jonge
lllan, die momenteel door zijn illegale werk niet in 
staat is de militaire dienstplicht te vervullen, nader
hand wel opgeroepen zal kunnen worden, waardoor 
zijn werk weer wordt gestagneerd, antwoordt PETER
Zuid, dat zulks niet het geval zal zijn, gezien de 
leeftijd van den jongeman (23 jaar). 

Er wordt besloten, dat iedere Provinciale KP-Leider 
zijn kas overdraagt aan de landelijke kas, en wel zo 
spoedig mogelijk. 

Na een diner ten huize van Jan Zeegers, wordt de 
vergadering met dankgebed gesloten. De eerstvolgende 
vergadering zal gehouden worden te Weert op 6 Sep
tember a.s. te 10 uur. 

Provincie Groningen 

Abonné's, die hün abonnementsgeld over het deràe 
kwartaal nog niet hebben voldaan en dit niet kunnen 
doen over het plaatselijk contact, kunnen het per post
wissel overmaken aan de L.O., gebouw Pictura, St. 
Walburgstraat 1, Groningen, bij voorkeur vóór t Sep- • 
tember. 

\(f;}K 
-:ZE BIIKK'EII VAIIEHI 

PRAKTIJKEN UIT HET K.P. -WERK 
Over onze stoeren - helaas gesneuvelden - KP-er 

Van Zanten (alias Van Buuren) uit de Betuwe heb
ben wij in ons vorig nummer een artikel opgen'omen. 

Van Zanten was een man, die nooit stil zat en op 
alle mogelijke manieren "kraakjes voorbereidde" en 
uitvoerde. Hij had er slag van zich op allerlei wijze 
te camoufleren en bezat bovendien een enorme te
genwoord_igheid van geest. Hieronder volgen enkele 
grepen mt zijn verzetspractijken. 

Van Zanten moest een vergadering in Utrecht bij
wonen. Daartoe trok hij een oud boerenpakje aan, 
zette een mand met eenden op een transportfiets en 
vertrok �aar de vergadering. Hij overnachtte bij 
Tante W1en te Amersfoort en deponeerde zijn mand 
in de hal. De volgende dag, na zijn vertrek, was op· 
de plaats in de hal het nodige achtergelaten. 

In Tiel zou de KP een transport tussen het station 
en het postkantoor van distributiebescheiden overval
!en. Van Zanten had de algehele leiding. Hij stond 
m de stad de zaak te regelen in het zwart met lioge 
hoed, geheel gekleed als een Dominee. 

Na de overval op het Bevolkingsregister te Tilburg 
waarbij 105.000 controle-zegeltjes werden buitgemaakt: 
fietste Van Zanten met een zoojuist gekocht dik 
N.S.B.-boek (kleuren: rood/zwart) achterop zijn\ ba
gagedrager naar een bloemist in Tilburg. Hij kocht 
daar een hortensia in een grote bloempot. Bij een 
kennis haalde hij de hortensia uit de pot, deed zijn 
pistool er onder in en de plant er boven op. Het 
papier_ werd er weer zorgvuldig omheen gewikkeld en 
er mee onder zijn arm vertrok Van Zanten naar het 
station. Op het station stonden 12 politie-agenten om 
de overvallers op te vangen. Van Zanten stapte van 
zijn fiets en ging, met de plant nog steeds onder zijn 
arm, gezellig tussen de heren agenten op de trein 
staan wachten. 

Van Zanten werd op een gegeven ogenblik met 
enkele huisgenoten gepakt. Men beschuldigde hem van 
hulp aan piloten, van overvallen enz. In een kamer 
tegenover hem zat een SD-officier, naast zich had hij 
een kachel. Het raam stond open. De SD'er had zijn 
pi�tool naast zich neergelegd, onmiddellijk in zijn be
reik. Op welke wijze het gelukt is, weten wij niet, 
doch Van Zanten zag kans de kachel zo hard op te 
stoken, dat de SD-officier indommelde. Van Zanten 
kreeg op deze manier gelegenheid de SD'er neer te 
slaan of dood te schieten. Dit deed hij echter niet. 
�!j na_r_n het pistool in zijn rechterhand en richtte op
z11n v11and. Vervolgens gaf hij met zijn linkerhand 
een harde klap op de tafel, waardoor de SD'er wak
ker schrok en in de loop van zijn eigen pistool keek. 
De SD'er schrok natuurlijk hevig. Van Zanten richtte 
het woord tot den SD'er en zei: ,,Als ik een misdadi
ger of een partisaan was, wat had ik dan gedaan? 
Zeker zou ik je doodgeschoten hebben en door het 
raam zijn verdwenen." - -

De officier - zeer geschrokken - beaamde dit en 
kreeg zijn pistool terug, met de woorden: ,,Heb ik nu 
bewezen, dat ik onschuldig ben?" Hij redde niet al
leen het leven van hemzelf, doch ook het leven van de 
overige gevangenen. De volgende dag werden ze vrij
gelaten. 
MEDEDEELING AAN DE LEZERS 

Het grootste en zwaarste deel van het werk ver
eist voor de verschijning van het Mededeelinoe�blad 
wordt verricht door werkers, die de laatste ja;en dag 
in dag uit in de weer zijn geweest en· vooral het laa
ste jaar geen oogenblik rust hebben gehad. 

Om hen in de gelegenheid te stellen een oogenblik 
rust te krijgen, zal het Mededeelingenblad de volgende 
week niet verschijnen. 

In den tusschentijd hopen wij maatregelen te kunnen 
treffen, waardoor het mogelijk zal zijn het blad aan
merkelijk vroeger bij de lezers te bezorgen. 



TOP /DISTRICTLEID�l_t�VERGA DERI NG 

Behand�1.-l.e punten: 

1. Stichting.
II. Gedenkboek.
III . ....:uivering, waaronder a: G.A.C. en b: N.A.C.
IV. N.V.H.
V. Herdenkingsdag L.O. en gefusileerden.
VI. Tocht pater Gardiaan en Ds. Slomp.

Voorzitter H. van Riessen.
De Heer H. van Riessen opent de vergadering met

gebed. Daarna geeft hij onmi�dellijk het woord aa_n
Prof. vari Roay, ter gedachtenis aan Pater Bleys, die
op Aug. bij Gorkum is verongelukt en kort daarna
overleden. 

Hierna ·sprak Ds. Slomp woorden van herdenking
aan Pater Bleys,

Op voorstel van den voorzitter wordt het 6e couplet
van het Wilhelmus staande gezongen.

Daarna een korte inleiding vali den 'Reer 'R. van 
Riessen. 

Wij hadd"en graag gehad, dat wij eerder bij elkaar 
waren gekomen, om beslissingen te ko'?.en nemen 
over de afwikkeling en andere belangnJke zaken, 
maar dat ging moeilijk, o.a. om verkeersredenen. 

Wij hadden ook sneller uit elkaa�. wille�. gaan als
L.O. Misschien is het zoo, dat WIJ part11 moesten
kiezen in het probleem van ·9nze dagen . . Het probleem
idealisme-realisme, het probleem vooruitstrevend-con
servatief en in dit opzicht hebben wij argwaan ge
koesterd voor de menschen die naar het "oude" terug 
wilden. Wij vreesden voor een reactie, de sociale pro
blemen zouden niet opgelost worden zooals wij hoopten 
dat het zou gebeuren, als wij ons niet . aane�nsJote�.
'1../lij moeten echter goed weten, wat de 11legal1te1t wel 
en wat zij niet mag doen. 

Hoe komt het dat de illegale werker halsstang vol
houdt, dat hij zoo vastaaneengesloten blijven wil m�� 
zijn illegale groep, in dit geval de L.O.? Omdat . h11
een vastomlijnd programma heeft? Ik geloof er mets 
van. 

Ik geloof wel dat het komt doordat wij iets geleerd 
hebben in deze tijd. Wij hebben iets geleerd van de 
ware democratie, je onder een gezag stellen, terwijl 
je jezelf daar vrijwillig onder schaa:t, vrijwillig omdat 
je weet waarom het gaat, omdat Je weet om "welke
zaak het hier gaat. Wij hebben geleerd, dat WIJ kon
den discussieeren en dat wij het tenslotte altijd eens 
konden worden, dat niemand halsstarrig op een stand
punt bleef staan. 

Wij hebben ergens voor geleefd en ergens voor ge
werkt en misschien hebben wij wel nóóit zoo intens 
geleefd als die jaren. . En nu dit alles opzijgeschoven wordt, komt er 111 
ons een wantrouwen, dat alles niet meer zoo zal gaan. 
Wij zijn bang dat er tegenstellingen komen die niet 
meer opgelost kunnen worden. Ik kan mij niet voor
stellen dat wij het op een vergadering niet eens kon
den w

1

orden over een bepaald practisch punt; nu zijn 
er scherpe tegenstellingen, botsingen komen voor en 
wij zijn bang dat het niet goed meer zal gaan, maar 
wij mogen niet bang zijn voor tegenstellingen, dat zijn 
vaak gezonde peilers voor de opbouw van een volk. 

'1/lij móeten niet gaan veclJten .voor dingen, waar
voor de illegaliteit als zoodanig niet vechten moet. 

1 aken der illegaliteit zijn: 
I. De Stichting, dit is een eereplicht.
Il. Onze onderduikers, die nog verder verzorgd moe

ten worden. 
III. De Zuivering, die wij moeten uitvoeren, met de

noodige karaktervastheid en wijsheid.
Een van de middelen die wij hebben om mee te
werken aan de zuivering is de gebundelde illega
liteit en zoolang die nog niet geheel en overal
een voldongen feit is, kan de L.O. niet opgelost
worden.

IV. 'J-Tet gedenkboek.
Na deze inleiding deelt H. van Riessen mee, dat

de Heer de Jong, Directeur van de Stichting 1940-
1945 een besprekihg zal houden over dit orgaan. 

De Stichting 
Dr. de Jong meent niet de taak te hebben de L.O. 

menschen voor het Stichtingswerk op te wekken. Dit 
zal niet noodig zijn. 

Over het technisch-organisatorische werk wordt 
medegedeeld: Het ho.ofdbestuur heeft een tijdelijk 
karakter. Een definitief hoofdbestuul"' zal gevormd 
worden wanneer het geheel is opgebouwd en als alle 
medewerkers zijn ingeschakeld. Eerst dan zal het 
mogelijk zijn om van onder uit, op te bouwen een 
plaatselijk, een provinciaal en een hoofdbestuur. 

Het is niet mogelijk in het heele land een oproep 
te richten tot de illegale werkers en ze direct een 
plaatselijk en een hoofdbestuur te laten kiezen. 

De menschen die begonnen zijn met dit werk zijn 
in een bestuur bijeengekomen en zoo aan- het werk 
gegaan. 

Men heeft besloten: 
A. Een bureau in te stellen;

op, V.!iijdag. 24 lluf}-U6tU6, 1945 

B. Overal vestigingsplaatsen te kiezen.
Daarvoor zijn aangewezen gedelegeerden, die ge
kozen zijn op aanwijzing van plaatselijke illega
liteitscolleges en soms heeft men ook wel wille
keurig een gedelegeerde moeten benoemen, omdat
die colleges niet aanwezig waren. Er zijn nu wel
bijna overal plaatselijke besturen. Een plaatselijk
bestuur heeft o.a. 1 vertegenwoordiger van de
illegaliteit. Het kunnen vrij groote colleges wor
den. In Amersfoort bestaat het pl. bestuur bijv.
uit 13 personen.

Het is de bedoeling dat diegenen die in de illegali
teit het werk hebben gedaan ook dit werk ten einde 
brengen. 

Het is niet de bedoeling dat · het Stichtingswerk 
gedaan wordt door bestuurscolleges of regentencolle
ges, maar in hoofdzaak komt het neer op de mede
werkei::.s, die dan werken onder leiding van de colleges. 

Bespreking Stichting 

'Van 'Reek, Wat doet men met studenten, die zich 
gegeven hebben voor het illegale werk: Ik weet een 
geval waarin deze jongens een beurs hebben aange
vraagd, men verwees hen toen naar de gemeente Am
sterdam. Kan men hier niet helpen? 

De Jong: Dit is in strijd met de aanwijzingen. Der
gelijke gevallen worden op de volgende manier ver
zorgd: De Stichting verleent hun de gelden die zij 
noodig hebben voor levensonderhoud. 

De Stichting maakt gebruik van het crediet dat het 
N.S.F. bij het departement van Finantiën heeft. 

Alva: Geldt dit ook voor Joodsche studenten, die 
ondergedoken zijn? 

De Jong: De Stichting werkt voor Nederlanders, 
die door daad of houding aan het Binnenlandsch Ver
zet hebben medegewerkt. Dit is slechts onderduiken 
om lijfsbehoud en geen illegaal werk. 

'Van Riessen: Dit is nog een moeilijk punt. Kan 
men de Joodsche onderduiker beschouwen als princi
pieel onderduiker en dan nog, worden de principieele 
ónderduikers geholpen door de Stichting of door 
N.V.H.? Wij vinden dat de princ. onderduiker moet
worden geholpen door N.V.H., volgens afspraak.

De Jong: Voor de orthodox-Joodsche menschen is 
een adres waar zij volledige hulp kunnen krijgen. 
Dit is: American Joint distribution Committee, 

Johannes Vermeerstraat 18, 
Amsterdam. 
Tel. 20326. 
Naam directeur of leider 'Wittelis.

Jan Sprey: Wij hadden zoo graag een duidelijke 
uitspraak van de Stichting, of de principieele onder
duiker nu onder de Stichting valt of niet. 

'Van Riessen: U weet <lat op de Topvergadering 
steeds is gezegd: Principieele onderduiker voor N.V.H., 
illegale werker voor de Stichting. Hiervoor hadden wij 
2 redenen: 

1. Wanneer ook de principieele onderduiker wordt
behandeld door de Stichting dan zou de illegale wer
ker in het gedrang kunnen komen. 

2. De Stichting zou zich enorm moeten uit�reiden
om in staat te zijn èn illegale werker èn principieele 
onderduiker te 41elpen. 

Tot onze verbazing hebben wij gehoord, dat Stich
tingsbestuur besloot dat de principieele onderduiker 
zou vallen onder de. Stichting en dat dit zou zijn ge
beurd op aandringen van de L.O. Dit is beslist niet 
waar, en wij zijn er zelfs op_ tegen. 

De Jong: De statuten van de Stichting die de 
verzorging laat uitstrekken over al diegenen die door 
daad of houding tot het Binnenlands verzet hebben 
bijgedragen, wijzen uit, dat de principieele onderduiker 
behoort tot de Stichting. 

Het hoofdbestuur is van meening, dat de princi
pieele qnderduiker behoort onder de Stichting en ik 
pers. sta daarachter. 

Doucfué: Misschien is het goed dat ik even vertel 
hoe de stand van zaken was tijdens de bezetting. Als 
ik mij wel herinner is het zoo geweest dat toen het 
plan F er nog was en ook daarna de zorg voor de 
onderduiker en ook voor de principieele onderduiker is 
afgewezen door de Stichting. Daarom is de L.O. be
gonnen N.V.H. op te richten en daarin zitting te 
nemen. 

De Jong vraagt of er voortaan iemand van de 
Top-LO. in het hoofdbestuur van de Stichting wil 
komen om te praten. 

7,!an Riessen vraagt of er iemand in de vergadering 
is die het met de meening van de Topleden niet eens 
is, dat de principieele onderduiker moet worden ge
holpen door N.V.H. en de illegale werker <loor de 
Stichting. • 

Merer: Niet alleen N.V.H. heeft een taak hierin 
maar ook C.B.V.O., die moeten zorgen voor de nage
laten betrekkingen van de principieele onderduiker. 

Aanstaande Woensdag is er een vergadering van 
het hoofdbestuur van de Stichting. Dan zal dit punt 
verder worden besproken. 

. 'Van Riessen: Het is gebleken dat de groote massa 
niet weet wat de Stichting precies is en zeker niet, dat 
de Stichting is voortgekomen uit de illegalitet en in 
nauw verband staat met die illegaliteit. 

'Van Barneveld: Hoe is de finantieele basis van de 

Stichting en hoe zal die basis zijn? Blij�en wij op 
deze wiize voortgaan? Ik ben bereid deze collecte te 
stinmleeren, 'maar het i5 toch hopelijk niet de bedoe
ling dat on:ze nagelaten betrekkingen zullen worden 
verzorgd d.m.v. de opbrengst van collecten? Dan zijn 
zij. wel· diep te beklagen.·· 

De Jong: Er komt in ieder geval een basis-grond
uitkeering van. Rijkswege. Deze uitkeering zal geschie
den door het C.B.V.O. (Cen:tr. Bur. voor oorlogs
slachtoffers). De Stichting zet alle zeilen bij om te 
bewerken dat de Stichting zal optreden als de aange
wezen tusschenpersoon,. dat de Sticliting op haar 
beurt de rekening zal indienen bij het C.B.V.O. 

Dit dus wat betreft de grond-uitkeering. 
Dat wat uitga.at boven de bovengenoemde uitkee

ring van het Rijk, want deze is te laag, zal d.m.v. 
particuliere bijdragen bijeen gebracht moeten worden. 
De Stichting stelt zich tot taak, een herstel van het 
oorspronkelijk levenspeil. Gevraagd wordt of, wanneer 
het op den duur zoo is, dat men afhankelijk is van 
wat men ieder jaar ontvangt, dit niet verkeerd zal 
gaan? Kan men het niet een beetje vast leggen. 

De Jong: Dit alles wordt meer vastgelegd, wan
neer de Stichting precies kan opgeven hoeveel uitkee
ring zij jaarlijks noodig heeft. 

Opgemerkt wordt dat de blanco enquete formulieren 
voor het einde van de volgende week ingevuld moeten 
worden ingestuurd. 

Uit de vergadering wordt nog opgemerkt (C. Haeck), 
dat door de Stichting gedelegeerden zijn benoemd, 
zonder advies van de illegaliteit, dat in een plaats 
bijv. Andijk zelfs tegen het advies in is gehandeld. 

Wat de collecten betreft, er zal nu in het vervolg 
een vertegenwoordiger van de Stichting de vergade
ring van N.V.H. bijwonen, zoodat dan van te voren 
afspraken kunnen worden gemaakt, met betrekking 
tot de collecten. Nu staat er o.p de agenda, dat van de 
bijeen gezamelde gelden tot nu toe 50 % is voor 
N.V.H. en 50 % voor Stichting. Dit geldt waar
schijnlijk ook voor de gelden die binnenkomen voor
de Strchtingsweek, wat natuurlijk niet helemaal juist
is, maar wat nu moeilijk anders geregeld kan worden.

De vergadering wordt heropend 0111 2 u_ur ' middags.

Na eenige dicussie wordt besloten dat elk district 
zooveel mogelijk moeite zal doen om de geestelijk
heid in de diverse plaatsen te bereiken, zoodat deze 
op de hoogte is van het werk van de Stichting, van 
haar ontstaan, van haar doel enz. 

De geestelijkheid moet worden opgewekt, om een 
warm woord van aanbeveling te spreken. 

Gedenkboek 
Medegedeeld wordt, dat elk district de stof kan in

leveren bij het C.B. der L.O. Westermarkt 2. 
Door Ds. Slomp wordt hog opgemerkt, dat, wanneer 

er menschen zijn, die brieven willen afs aan die ziJ 
hebben ontvangen van familieleden die gefusilleerd 
zijn, deze in het gedenkboek kunnen worden opgeno
men. De brieven die onze jongens vlak voor hun <loog 
hebben geschreven zijn van groote waarde. De jaren 
'40-'45 zijn jaren waarin geschiedenis is gemaakt en 
wanneer wij t!r niet over schrijven zullen stràks boe
ken op de markt komen, die al w'at er deze jaren is 
voorgevallen in �n valsch daglicht stellen en kant 
noch wal raken. Ds. Slomp meent dat er gewerkt 
moet worden. Wij mogen niet zeggen, het kan niet. 
Het moet en dan kan het. 

'Victor: Ds. Slomp heeft gelijk. Het heeft mij altijd 
verwonderd, dat er gezegd werd dat het wel 2 jaar 
kon duren voordat het gedenkboek klaar was- en nu 
zie ik dat alles zoo ontzettend lang duurt. Ik ben 
bang, dat wanneer de provinciale vertegenwoordigers 
eindelijk eens opgegeven zijn, het weer twee maanden 
zal duren voordat de copie ingeleverd wordt. Om het 
bijeenkrijgen van de stof snel te doen verloopen kan 
men de contacten laten afreizen, al de copie laten op
halen en centraal verzamelen. Dan doorsturen naar 
het C.B. Men kan ook iemand aanstellen met een be
paalde journalistieke opleiding, deze gaat verschillende 
menschen interviewen en stelt de copie samen. Dit 
zijn allemaal mogelijkheden om de stof snel te ver
zamelen. 

Ds. Slomp stelt voor d�t alle copie wordt ingeleverd 
op 4 September of voor dien datum. 4 September is 
er een vergadering van de redactiecommissie. 

Zuivering 
1. Zuivering van de N.S.
2. Zuivering van de Staten-Generaal.
3. Een kort verslag over de kampen en het vrijlaten

van politieke gevangenen.
1. AI ongeveer anderhalve maand geleden is in de

sectie zuivering de zuivering van de N.S. ter sprake 
gekomen. Ik meen dat er een regeling was getroffen 
door den minister met de directie van de N.S. Deze 
regeling hield in: De zuivering zou plaats vinden door: 

a. Twee leden aangewezen door de personeelssaad.
b. Twee leden uit het bedrijf zelf.
c. Uit de directie.
Door ons, is direct opgemerkt dat dit niet juist kon

zijn, daar de directie zelf niet gezuiverd was. Het vol
gende schema was door ons voorgesteld: 

a. Twee leden uit het bedrijfsleven.
b. Twee ledm van buiten het bedrijfsleven .
c. Ook uit het bedrijfsleven .. . .. . . .  .
Dit geheel zou getoetst moeten worden door de ille

galiteit. Hierover is geschreven aan de minister, maar 
deze heeft bericht, dat hij de zuivering van de N.S. 
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prachtig vond en dat hierin geen verandering behoefde 
te worden aangebracht. 

Wij ztdlen nogmaals naar de regeering gaan, maai 
intusschen hoorden wij al veel klachten uit het land 
over de zuivering van de N.S. en eveneens van de 
P.T.T. 

Gevraagd wordt daarom, wanneer U bepaalde ver
keerde gevallen over de zuivering van de N.S. weet, 
stuur dan de gegevens naar het C.B. Dan kunnen wij 
dit aan den minister toezenden. 

Men is algemeen van meening dat de lijdelijke rol 
die veel zuiveringscommissies aannemen fout is. De 
opvatting is" wacht maar ·af tot er klachten binnen
komen en als dat zoo doorgaat zitten wij over een 
paar jaar nog in de zuivering. Vooral omdat er geen 
klachten genoeg binnenkomen. 

Wanneer er moelijkheden zijn, wend je dan tot den 
provincialen commissaris. Wend je eerst bijv. tot de 
plaatselijke commissies, zoo noodig tot de provinciale 
commiss�s en helpt dit alles niet, dan kan nog de 
hulp van het C.B. worden ingeroepen. 

Het is niet de bedoeling dat men wacht op klachten, 
men moet het hele personeel nagaan, bijv. aan de 
hand van vragenlijsten. 
Zuivering van de Staten-Generaal 

Voorgesteld wordt deze zuivering te doen geschieden 
door: 

a. Voorzitter Ie en Ile kamer.
b. Vice-voórzitter Raad van State.
c. Voorzitter N.A.C.
d. Voorzitter G.A.C.
Men was het er niet mee eens, dat de zuivering

niet werd overgelaten aan de N.A.C. en de G.A.C., 
zooals men verwacht had, daarom is het volgende 
telegram aan de regeering gezonden: De vergadering 
der G.A.C. heeft met verwondering kennis genomen 
van de beslissing van de regeering, waarbij de zuive
ring van het parlement wordt toevertrouwd aan een 
commissie, bestaande uit de vice -president van den 
Raad van State, de voorzitters van de eerste Kamer, 
de Tweede Kamer, de N.A.C. en de G.A.C. De ver
gadering is van oordeel, dat het aangewezen ware ge
weest de N.A.C. te kennen in de procedure der zui
vering en haar zoo mogelijk deze zuivering zelve op te 
dragen. Alvorens haar standpunt nader te bepalen, 
wenscht zij het oordeel van de N.A.C. ter zake af te 
wachten. 

Intusschen is gebleken, dat de N.A.C. het volkomen 
met ons eens was. De regeering had medegedeeld dat 
deze zuivering 25 Aug. klaar moest zijn. Het is on
mogelijk de zuivering goed te doen geschieden wan· 
neer het op zoo korte termijn moet gebeuren. 

Er is den minister medegedeeld, dat wij zitting zul
len nemen in dit college onder voorwaarde dat a. de 
zuiveringstermijn langer wordt gesteld; b. alle kamer
leden de revue zullen passeeren. 
. Het is wel van groot belang dat er klachten worden 
mgebracht over Ie en Ile kamerleden. Indienen bij het 
C.B. - L.O. of rechtstreeks bij het bureau der G.A.C 
Vri,Pating Politieke gevangenen 

Er is een commissie benoemd namens de G.A.C. 
welke tot taak heeft de verschillende kampen af te 

De Geschied beschrijving 
Bij de volken der vroegste oudheid is van ge

schiedbeschrijving nog geen sprake. Wel verhalen 
dichters uit die tijden over wonderlijke dingen, die 
zouden gebeurd zijn, maar deze liggen meestal in de 
sfeer van het bovenmenschelijke. Eerst ten tijde der 
Grieken is het mogelijk over Geschiedenis als weten
schap te spreken. Namen, zoals Herodotus en Thy
cidides zeggen hier voldoende. 

Het is de taak van de geschiedenis om na opspo
ring van en onderzoek naar al het gebeurde, de 
resultaten hiervan vast te stellen, die niet slechts ge
documenteerd moeten zijn, wat betreft plaas en tijd, 
maar waarvan ook het oorzakelijk verband en de 
psychologische motivering duidelijk moet komen vast 
te staan. Vooral dit laatste is van groot belang, al 
111oet men zich niet de illusie sch�ppen, dat men hier
mee de diepste zin der historie verstaat. Immers alleen, 
Wie in God gelooft, zal iets begrijpen van de ware 
zin cler historie, al zal hij stellig ook wel eens met 
een variant op een dichtregel van de Genestet de 
verzuchting slaken: ,,Niet omdat alles Uw liefde ont
dekt, maar ondanks veel, dat twijfel wekt". 

Wanneer we, om een concreet voorbeeld te geven, 
kennis nemen van onze opstand tegen Spanje, dan 
gaat het ons niet alleen om de reiten in hun onder
ling verband, maar ook om de psychologische ver· 
klaring er van: We leren daardoor als diepste oor
zaken van deze strijd kennen, de afkeer van een 
vreemde heerschappij, die Nederlands belangen wilde 
dienstbaar maken aan de hare, onze gehechtheid aan 
onze volksvrijheden, waardoor we als vanzelf in bot
sing kwamen met 't Spaanse despotisme en dan als 
misschien de allerbelangrijkste, onze afkeer van ge
wetensdwang en geloofsvervolging, waardoor deze oor
log als vanzelf een strijd is geworden voor de heilig
ste goederen der mensheid, vrijheid van geweten en 
vrijheid van geloof. 

Zo zal ook eens de geschiedenis van het Verzet 
tijdens de vreemde overheersing door de Duitsers in 
de jaren 1940-1945 worden beschreven. Zoals bij 

gaan om de toestanden daar op te nemen. Zij kwa
men tot de conclusie dat er ongeveer 500 kampen 
en kampjes zijn van 5000 tot enkele honderden men
schen. Het aantal gevangenen is op het oogenblik on
geveei: 80.000 en zou groeien tot 120.000. 

Het blijkt wel dat de kampen niet overal in orde 
zijn. In Amsterdam is het voorgekomen dat de men
schen zich bevinden in groote loodsen (50 tot. (50 man 
in een loods). Zij liggen daar de hele dag in het stroo 
en hebben nog niet gewerkt. De algemeene gezond
heidstoestand was niet slecht. Alleen in Ommen zijn 
enkele gevallen van typhus voorgekomen. 

In de Harskamp leven Hollandsche s.s.-ers onder de 
grond. De voeding is ong. 1800 calorieën per dag. 

Geneeskundige hulp was aanw,ezig. Wel gebrek aan 
geneesmiddelen, maar dat is ook bij ons zoo. 

Dan komen wij tot het vraagstuk hoeveel menschen 
nog onschuldig zitten. Dit zou zijn van 1 tot 10 %. 
Dit zijn dus menschen die totaal onschuldig zitten. 
Geoordeeld wordt dat dit nu niet meer dan 2 tot 3% 
zal zijn. 

Minister Schermerhorn heeft in zijn rede betref· 
fende -àe vrijlating van politieke gevangenen gezegd, 
dat de G.A.C. al een meening hierover uitgesproken 
had. Dit is onjuist. 

De minister is van meening dat vele gevangenen 
zouden moeten worden vrijgelaten. De voornaamste 
reden hiervan is dat wij ze deze winter niet zullen 
kunnen herbergen. 

Nu is het volkomen te begrijpen dat, wanneer men 
inderdaad een zoo groot aantal menschen zou vrij
laten, groote moeilijkheden zouden ontstaan. De ver
ontwaardiging over dit voorstel was groot. In Amster
dam zijn al moeilijkheden voorgevallen, doordat 
enkele N.S.B.-ers waren vrijgelaten. Hieruit blijkt 
wel dat het niet gewenscht is zoomaar een aantal 
N.S.B-ers vrij te laten De leden van de N.A.C. is 
geheimhouding opgelegd. Wel is bekend dat men zeer 
ver zal gaan bij het vrijlaten van gevangenen 

Door de G.A.C. is hieromtrent voorgesteld: 
Voor elk kamp een commissie te kiezen en deze 
commissie de verschillende gevallen te laten be
oordeelen. Deze commissies krijgen een admini
stratief-rechtelijke taak. 
3 personen zijn met het rapport van de G.A.C. 
naar den minister gegaan en zouden een monde
ling onderhoud het hem hebben. 

In de vergadering wordt er op gewezen, dat het 
plan van vrijlating van politieke gevangenen practisch 
onuitvoerbaar is. De huizen van N.S.B.-ers in verschil
lende plaatsen zijn in beslag genomen. De meubels 
eveneens. Er wonen al weer andere menschen in 

De Minister heeft in zijn redevoering geklaagd, dat 
zooveel menschen bedanken om zitting te nemen in 
het tribunaal. Opgemerkt wordt dat uit N.W. Utrecht 
12 namen zijn opgegeven. Op de lijst die aan de 
Koningin was voorgelegd kwam geén der 12 namen 
voor. 

Er wordt op gewezen dat het aanbeveling verdient, 
alvorens een politiek gevangene vrij te laten, zich in 
verbinding te stellen met de illegaliteit uit de plaats 
zijner inwoning, of het mogelijk is een bepaalden ge
vangene in vrijheid te laten. 

alle geschiedbeschrijving zal ook hier moeten worden 
begonnen met het nauwkeurig onderzoek naar en het 
in tijdsorde vaststellen der feiten, Maar ook de psy
chologische gronden, die tot de daden van het verzet 
hebben geleid, zullen logisch uit deze geschiedenis 
moeten voortvloeien en hierin worden verwerkt. Bij 
vele verzetsacties zullen stellig de diepste motieven 
dezelfde geweest zijn, al treden deze· ook bij een groep 
als de LKP. stellig scherper geaccentueerd naar voren, 
omdat er nu eenmaal een heel andere psychische en 
vaak ook physische instelling vereist werd bij een han
deling, als het kraken van een gevangenis, als b.v. bij 
het schrijven van een artikel in een illegale krant. 
Deze typische KP.-mentaliteit zal ook in de geschied
beschrijving tot haar recht f110eten komen. 

Uit deze verzetsgeschiedenis zal door een uiterst 
objectieve en in logisch verband samengesteld feiten
complex duidelijk en klaar moeten blijken, dat deze 
strijd niet alleen is voortgesproten uit onze afkeer 
van een vreemde overheerser, maar in z'n diepste kern 
een geestelijke strijd is geweest tegen 't moderne hei
dendom, gehuld in de doctrines van het Nationaal 
Socialisme, een strijd dus om het behoud van geeste
lijke waarden, gewetens- en geloofs- en staatkundige 
vrijheid. Laten we echter niet vergeten, wanneer wij 
thans niet uiterst nauwkeurig te boek stellen alle fei
ten betreffende het ontstaan, de groei en de arbeid 
onzer landelijke knokploegen, in nauw verband met 
de acties van de L.O., de groep Albrecht, de C.I.D., 
e.a., dan worden deze feiten zo gemakkelijk verdoe
zeld, hetzij niet opzettelijk of wel. Dit laatste is heus 
niet denkbeeldig. Partijzucht en egoïsme hebben ook 
bij de Geschiedbeschrijving zo vaak een rol gespeeld, 
al wordt ook meestal weer, al is het na eeuwen, over 
deze geschledbeschrijving de staf gebroken. Ik denk 
aan een partijdige Vaderlandse Geschiedenis, zoals 
van Wagenaar deze heeft geschreven, of aan een 
Belgische Vaderlandse Geschiedenis, die ik eens in 
mijn handen kreeg, waarin de 10-daagse veldtocht als 
een grote overwinning der Belgen wordt beschreven 
of om nog een voorbeeld te geven, aan een Duitse 
geschiedenis, vol van historische onwaarheden, waarin 
de grote Keurvorst de belangrijkste vorst van zijn 

. Door Henk van Riessen wordt nogmaals gevraagd, 
klachten in te dienen over leden Eerste en Tweede 
Kamer en over personen als Louwes, Fredèriks. 
Hirschfeld, enz. 

Naar aanleiding van de verse.tillende klachten die 
in de vergadering wordei:i geuit over de Stichting stelt 
de vergadering der L.O. van Provinciale en J;)istricts
vertegenwoordigers uit het geheelè land met het C.B. 
bijeen te Utrecht op 24 Aug. 1945 vast: 
1. dat er nog veel verwarrihg bestaat op het gebied
van de verzorging van de nagelaten betrekkingen der 
gevallen illegale werkers, welke . verwarring, die hier
en daar in den lande bestaat, voor een gedeelte is
ontstaan uit het gebrek aan vertrouwen 111 het bestuu1 
van de Stichting '40--'45. 
2. dat, met waardeering voor dit bestuur in zijn
werk van tijdelijk bestuur de huidige samenstelling 
nie� geacht kan worden op _bevredigende wijze alle
deelen van ons land te vertegenwoordigen.
3. dat op zeer korten termijn de onderbouw \<an de
Stichting gereed moet komen en daaruit uiterlijk 
1 Januari 1946 een nieuw Hoofdbestuur moet worden
gekozen. 
4. dat in de verwachting dat aan vorenstaande con
clusie gevolg zal worden gegeven, het de plicht is
van iederen oud-illegale werker, zich ten volle in te 
zetten voor het werk van de Stichting 1940-'45.
5. dat iedere afzonderlijke vorm van Stichting voo1
de. verzorging van de nagelaten betrekkingen van de 
gevallen illegale werkers als onjuist moet worden aan
gemerkt en in het nadeel van die nagelaten betrek
kingen zal zijn.

Deze resolutie zal ter kennis van het Bestuur en den 
Directeur der Stichting 1940-'45 gebracht worden. 

Het wordt zeer betreurd, dat waar op deze ver
gadering zooveel over de Stichting is gesproken, de 
Heer Nelissen niet aanwezig is. 

Ds. Slomp vraagt nog wat er met de Stichting ge
daan wordt na de St. week. Moeten er contribuanten 
worden geworven, ja dan nee? 

Wordt de kerkelijke collecte vastgelegd voor elk 
volgend jaar? 

'.Henk van Riessen, Over deze dingen is met het 
Stichtingsbestuur nog niet gesproken, maar m.i. moe
ten wij dit zeer aanbevelen. 

Ds. Slomp stelt voor een apart studiefonds te stich
ten bij de St. 1940-'45, om de kinderen van onze 
gefusilleerde illegale werkers, in staat te stellen die 
studie te volbrengeg, waartoe zij anders i'n de gelegen
heid zouden zijn geweest. 

'.Finantieën: Weer wordt onder de aandacht ge
bracht, dat het van veel belang is, dat er gelden bin
nenkomen voor het C.B. Uit Waterland is f 25.000.
ontvangen. 

7rfededeelingen, Er wordt op aangedrongen copie 
te zenden. Menschen, die in Concentratiekampen heb
ben gezeten zullen ook wel eens behoefte hebben 
een en ander te vertellen van hun belevenissen. Dit 
wordt zeer op prijs gesteld. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 
Ds. Slomp gaat voor in dankgebed. 

eeuw genoemd wordt, terwijl een Lodewijk XIV en 
een stadhouder-Koning Willem lil slechts 2de rangs 
figuren worden genoemd. 

Laat ons daarom waken, dat ook de geschiedenis 
van de LKP niet eenzelfde lot ondergaat. J,,tet de
zelfde geestdrift, waarmee we tegen de Duitsers
bebben gestreden, moel;en wij meewerken aan de 
vaststelling der zuivere feiten. 

Hoe beter wij onze taak verstaan, des te doel
treffender en schoner zullen de resultaten zijn. Laat 
ons daarom onze taak opvatten als een heilige roeping. 
Het nageslacht zal er ons dankbaar voor zijn . 

L. K. P.

VERANTWOORDING 20 tot en 
PLAQUETTES: 

met 25 Aug. 

Van diverse plaatsen, districten 
vincies 
MEDEDEELINGEN: 

en pro-

Gelderland ................................ . 
Zuid-H9Iland ............................. . 

PROVINCIALE BIJDRAGEN: 
Drenthe ...................................... . 
N.W.-Utrecht

REClTIFICATIE: 

f 3059.20 

f 2000.
f 2500.-

f 1500.-
f 500.-

Het bedrag van Rotterdam was niet van het Af
wikkelingsbureau van de Gezamenlijke Plaatselijke Il
legale Organisaties, doch van [.0.-Rotterdam.

POSTGIRO 3 7 0 4 4 9 
JAC. HEUVINGH 

Westermarkt 



Roelof Gjalt Radersma 
O,,erl. 19 Sepf 1944

Half weggedoken in een crapeau hoorde hij het 
voorstel aan: ,,Voel je er voor, mee te werken aan de 
oprichting van een ondergrondsche organisatie?" 

Hem werd uitgelegd hoe en in welke geest. 
,,Ik ben, meen ik, geen held," luidde zijn antwoord, 

"maar ik weet, dat <Îit werk gebeuren moe!. Dit werk 
is een nationaal werk. Toch zie ik het voor mijzelf 
graag als een daad van gehoorzaamheid jegens Jezus 
Christus. De verdrukte moet geholpen worden. Ik doe 
mee!" 

Zo begon Roelof Radersma zijn ondergrondse taak. 
Zijn dappere vrouw steunde hem zoveel mogelijk. 

Weldra gaf Roel de leiding, rustig, verstandig, vast
beraden, vanuit de vanzelfsprekendheid van zijn ge· 
loof. 

De ondergronds werkende groepen geraakten van 
elkaars bestaan op de hoogte. De topfiguren vonden 
elicaar. Eerst van drie en later van vijf groepen. 

Vanaf dat ogenblik groeide het Groninger verzets
werk uit tot een krachtige organisatie en kwam het 
tot bloei. . 

Roelof Radersma vertegenwoordigde in de provin
ciale top zijn groep vanaf pl.m. eind November 1943. 

Van hem viel op de vastberadenheid. Hij weifelde 
nooit. Hij zag zijn weg steeds duidelijk voor zich. 

In zijn arbeid was hij bovendien uiterst reëel. Het 
ondergrondse werk geeft aanleiding te over tot on-

·9
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369. Cornelis Has, geb. 31-1-'97. Laatste plaats
Amersfoort gev. nr. 7049. Doorgestuurd. Daarna 
naar Sachsenhausen. Oraniënburg. Einde Sept. 
zou hij in een ziekenhuis bij de Heinkel-fabr. 
gestorven zijn. 

370. Jacob Krüse, geb. 7-7-'05. Sept. '44 uit Venlo
spoorloos. 

371. Herrk Baarschers, geb. 5 Aug. 20. Gearr. te
Winterswijk op 23-5-44. Arnhem. (Huis v. Be
waring). Amersfoort, 2 Sept. 44 naar Vught. 
Daarna niets meer bekend, dan de mogelijkheid 
dat hij op 49-44 gefusilleerd is. 

372. Hendrik Hondius, geb. 20-12-92. Eind Nov. 4'4
uit Amersfoort naar Dtsl. Gearr. in Amsterdam. 

373. Cornelis Hakkert, ge�. 28-4-11 te Schiedam.
Laatst gezien ong. 13-4-45 in kamp "Sand
borstel" in Duitschland. 

374. Wim de Jong, geb. 5-11-18. 4-2-44 van Huis van
Bewaring in Groningen naar Vught. Juli 44 naar 
Neuengamme. Blok nr. 36034. 

375. Willem Wielink, geb. 27-9-23. 2-8-44 gearr. te
Lochem. 18-8-44 naar Arnhem. 8-9-44 Amers
foort. Vandaar naar Neuengamme, nr. 49253, 
blok 2 B. 

376. Hem1an Gerhard Bnmtink, geb. 22-3-02. Op
9 Oct. van Amersfoort naar Neuengamme. 
Laatst gezien in Januari 45 in een ziekenlager 
in Neuengamme. 

377. Lammert Huizing, geb. 27-1-16. Van Vught naar
Oraniënburg en vandaar naar Neucngamme. 
Zou 25-11-44 overleden zijn. Vught nr. 10479, 
blok 15. 

378. ). H. de Roos, geb. 15-8-20. Was gevangene in
het Kriegswehrmachtsgefangnis te Paris-Fres
ner, tijdens bevrijding van Parijs. Vermoedelijk 
in Juli 44 gearr. in Parijs. 

379. Duco Meijer, geb. 20-4-21. 15-1-44 gearr. Febr.
naar Amersfoort. Vandaar naar Neuengamme. 
Later naar Hüzum. Zou aldaar overleden zijn.

De Administratie van het C.B.-L.O. 
verzoekt alle Plaatselijke-, Districts- en Provinciale 

L.O.·Leiders met spoed afzonderlijke rapporten in te 
dienen van: 

1. wat er gedaan kon worden voor uit gevangen
schap teruggekeerde L.0.-ers, hun aantal en hun 
huidige werkzaamheden. 

2. wat verricht werd voor de boven water gekomen
onderduikers, hun aantal en hun werkkring van 
nu. 

3. de situatie van N.V.H., H.A.R.K./Landelijk Her
stel, de werkzaamheden en het aandeel van LO.
hierin. 

4. de opbouw van de Stichting 1940-'45 en wat
L.0.-ers daarin doen.

5. de registratie van onze gevallen vrienden en de
zorg voor hun nabestaanden. 

6. de stand van zaken betreffende de zuivering.
7. hoe de bundeling verloopt.
Spoed is gewenscht opdat op de volgende Top

vergadering verschillende zaken kunnen worden be
sproken aan de hand van concrete gegevens. 

Druk. H. J Ko.::rs�c F-- Zn ..• \'..fa.m 

gezonde motieven. Wie de romantiek te pakken kreeg 
of de zucht naar avontuur, vond in hem echter ei:n 
besliste tegenstander. Hij wilde slechts werken om te 
helpen. 

Opmerkelijk was ook zijn eerlijkheid en karakter
gaafheid. Ondergronds was evenveel klein-menselijk 
gedoe aan te treffen als er boven. Roel stond daar los 
van. Daarom gaf hij ook in dit opzicht leiding en 
genoot hij het vertrouwen van al zijn vrienden. Ieder 
was ervan overtuigd, op hem te kunnen bouwen. 

Begin September 1944 kwam bezoek van twee 
heren. Roel meende, dat er geen reden voor ongerust
heid was en ontving hen onbevreesd. Deze bezoekers 
maakten een einde aan zijn illegale loopbaan. Hun 
boeien sloten om zijn polsen en ze voerden hem weg. 
Een korte tijd strekte het Scholtenshuis hem tot ver
blijf. Toen raakte elk spoor van hem kwijt. 

Kort geleden werd zijn lijk opgegraven uit een 
massagraf in Exlo (Dr.). Vermoedelijk reeds op 19 
September 1944 werd hij gefusilleerd. 

Op Vrijdag 3 Augustus j.l. vond zijn begrafenis 
plaats. Voorop ging de baar, gedragen door twaalf 
vrienden uit de illegale beweging. Daarachter volgde 
zijn vrouw, zijn oudste zoon, zijn familie en een zeer 
lange rij van hen, die hem deze laatste eer wilden 
bewijzen. 

Dr. J. C. Roose, Ned. Hervormd Predikant te Gro
ningen, leidde de rouwdienst. 

Verschillende personen voerden het woord. Van de 
L.O. sprak Eric v. d. Laan, namens zijn naaste mede
werkers Klaas Beks.

380. 
381. 

382. 

Wie heeft P. ). Meijer Jr. voor het laatst in 
Asschaffenburg gezien. 
Wicher Dam, geb. 8-12-19. Lid K.P. Gearr. 
29-6-44. Vervoerd naar Arnhem. Later Vught.
Sept. 44 naar Duits!. Werkte in Ratenau. Heeft 
in een kranken-Revier in een nood-lazaret in 
Sachsenhausen gelegen. Is van pl.m. medio Febr. 
tot 20 Maart 45 verpleegd door Dr. Herschet te 
Utrecht. 
Gerrit Molesteeg, geb. 14-7-13. Gearr. 12-7-44.
Naar Rotterdam. 21 of 24 Juli naar Amersfoort. 
7 of 11 Oct. 44 naar Neuengamme. 23-4-45 zou 
hij nog in leven zijn in Sandborstel. Verder niets 
meer vernomen. 

383. Roelof Appelhof, -geb. 12-3-14. 16 Jan. 45 uit
Assen naar Neuengamme. Zou op 24-2-45 over
leden zijn en begraven te Ohlsdorf bij Hamburg. 

384. Frans Blink, geb. 3-12-20. Begin Sept. uit Vught
naar Oraniënburg. 5-2-45 vanuit Klinkert naar 
Bergen-Belsen of Nordhausen. Heeft opvallend 
rood haar. 

385. Waar is familie van Kareltje, een joodje van
pl.m. 6 jaar. Momenteel in Hoogeveen. 

386. Waar is Mr. Dik v.1 Veen (Schuilnaam) vriend
van Mr. Theo Eskens (doodgeschoten). 

387. Arie Willem Schouten, geb. 6-10-14. Gearr.
8-2-45 te Hilversum. Naar Weteringschans Asd.
naar Amersfoort en op 14-3-45 naar Neuen
gebracht. Vandaar naar Scheveningen. 7-3-45 
gamme bij Hamburg. 

388. Cornelis Homburg, geb. 30-11-24. Gev. nr.
Amersfoort 6948, blok 9 A. Werd op Sept. 44 
vanuit Amersfoort naar Neuengamme gebracht. 
Zou vandaar naar werkkamp bij Husum ge
bracht zijn. 

389. Jacobus Willem Hendrik Rotteveel, geb. 30-7-24.
Gearr. in Glimmen begin Sept. Amersfoort. 
Vandaar naar Hamburg. 

390. Leendert Miedema, geb.- 3-f0-1920. Gearr.
10-1-45. 5 Maart van Weteringschans Amster
dam naar Amersfoort. 14-15 Maart naar 
Neuengamme. Later naar Bergen-Belsen, Lud
wigslust. Zóu in hospitaal in Ludwigslust ver
toeven. 

391. Johannes Hoek, geb. 6-2-20. Gearr. 10-7-44 te
Ouddorp. Haagsche Veer Rotterdam. 6-9-44 uit 
Vught naar Sachsenhausen. Vandaar naar Ora
niënburg. Moet momenteel met voetwond in 
ziekenhuis liggen te Wistoc, tusschen Lubeck en 
Berlijn. 

VAN HET C.B. - L.O. 
De eerstvolgcr1dc Top-vergadering wordt gehouden 

op 11loe11sdng en Donderdag 12 c11 13 September n.s.
te Zwolle in Hotel Geitenbeek, tegenover het station. 
Woensdagavond om 8 uur zal de vergadering beginnen 
en op Donderdagmorgen om 9 uur worden voortgezet. 
.C.0.-Zwolle zorgt voor logies. 

Hier worden verwacht alle Oud-'Joplci.fe11, de Pro
vinciale- en de Inter-Provinciale Leiders, terwijl ook 
de Districtleiders enz. enz. van harte welkom zijn. 

(Geitenbeek was één der eerste plaatsen waar 
"Frits" interprovinciale besprekingen voerde; het is 
dus voor de L.O. een historische plaats) 
Spreekbeurten 

Door het plotselinge heengaan van Pater Bleijs zijn 
Ds. Slomp en het C.B. voor groote moeilijkheden ge
plaatst betreffende de regeling der spreekbeurten. 

Daar gebleken is, dat er zeer veel belangstelling 
bestaat voor een uiteenzetting van den geest van ons 
verzet, wordt verzocht aan het C.B.-L.O., Wester
markt 2, Amsterdam, schriftelijk op te geven, waar 
reeds plannen zijn opgevat tot het !Jeleggen van derge
lijke avonden. 

Het C.B. wil trachten een regeling te treffen. 

BEGRAFENIS 

Pater Lodewijk Bleijs 
Dinsdag, 21 Augustus j.l. werd in het zwaar ge

havende Roermond het stoffelijk overschot van Pater 
Bleijs ten grave gedragen. 

In de Munsterkerk werd de plechtige Requiemmis 
opgedragen door Pater Mol, Provinciaal der Redemp
toristen. Deze mis werd bijgewoond door Z.K.H. Prins 
Bernhard, officieren van zijn staf, de Bisschoppen van 
Roem10nd en 's Hertogenbosch, vele geestelijke en 
wereldlijke autoriteiten, een buitengewoon groot aantal 
vertegenwoordigers van de illegaliteit. 

Voor de kerk was het Munsterplein afgezet door 
Militaire politie; de aanwezige etrecompagnie Stoot
troepen werd door Prins Bernhard geïnspecteerd. 

Na de mis trok een eindelooze stoet door de half
stokvlaggende straten van Roermond naar het kerkhof 
bij de Kapel in het Zand. Ook Prins Bernhard volgde 
te voet de lijkkoets. Bij de groeve werd alleen door 
den Prins gesproken. 

Hulp aan geteisterde gebieden 
Van het Commissnriaat 'Noodvoorziening voor hulp 

aan onze geteisterde provincies vernamen we dat e,· 
een groot gebrek is aan arbeidskrachten, speci�I voor 
de bouwvakken in de ruimste zin. 

Hier is dus iets voor KP-ers, die nog niet aan de 
slag zijn. We zouden zelfs een beroep willen doen 
op allen, die nog zonder werk zijn, om zich hiervoor 
beschikbaar te stellen. 

Jiet zal onnoodig zijn op de urgentie ervan te 
w1Jzen, wanneer ge bedenkt, dat er duizenden zijn die 
vóór de winter geholpen moeten worden. 

Bovendien zal hier voor velen een kans liggen om 
later in een behoorlijke functie te komen. 

Oo'k ongeschoolde krachten komen in aanmerking. 
Het C.N.V. is doende om gunstige loonvoorwaarden 

te verzekeren, terwijl ook aan voeding en huisvesting 
alle aandacht besteed wordt. 

Sollicitaties met vermelding van capaciteiten wor
den ingewacht bij de Provinciale vertegenwoordigers 
der LKP. 

C.B.-L.O. Afd. Financien
Willen alle plaatselijke-, districts- en provinciale

L.0.-Leiders ons mededeel en:
1. Of er nog bankbiljetten van 100 gulden na den

termijn van indiening boven water zijn gekomen. 
l Welke bedragen van de diverse kassen geblok

keerd zijn onder toezending van de kwitanties. 
We zullen trachten, de bedragen thans te de-blok

keeren. 

1 Augustus 1945 hebben zich verloofd: 
G. A. WIERSEMA 

en 
C. BEEN

Spijk (Gr.), F 41. 
Utrecht, Hoogen-oord 1. 
Ondertrouwd: 

J. ). C. SCHOUTEN (,,Harro")
en 

ANNETTE ELISABETH ONDERW AA TER 
Huwelijksdatum zal nader worden bekend gemaakt. 
Rotterdam, 23 Augustus 1945. 
Bergschelaan 93 b. 

Oud-illegaal werker vraagt te huur of te koop een 
woonhuis met bouwland (land-tuinbouw of fruitteelt· 
bedrijf), liefst in West-Friesland. Is in het bezit van 
een tuinbouwdiploma en heeft voldoende practische 
ervaring. Is bereid tot een transactie over te gaan 
zodra het geld gestabiliseerd is. Brieven onder nr. 39 
bureau van dit blad. 

Ex-onderduiker, 22 jaar, volgt cursus P.B.N.A. met 
goed succes, zoekt werk als opzichter of tekenaar. 
Eventueel betonbouwkunde. Brieven onder nr. 38 bur. 
�nilithl�. 

Op 4 November 1944, een dag voor zijn 25ste ver, 
jaardag, heeft de Heere tot zich genomen, vanuit het 
concentratiekamp te Schwesing, onzen zeer geliefden 
zoon, broer, zwager, oom en verloofde, 

EVERT HENDRIK JAN BOVEN 
Nico, Prov. leider L.O., Afd. Gelderland) 

Hij werd begraven te Husum, SchleswigerchaU6se�. 
De woorden van de 23ste Psalm waren zijn troost 

en sterkte. 
fn de grootste smarten, 
Blijven onze harten 
in den Heer ge.-ust. 

Groningen, Augustus 1945. 
Celebesstraat 31 a. 

). Boven 
M. Boven-Zwarts
II. Boven
M. Boven-Dutmer
H. J. Boven 
). T. Boven-Tameling
G. de Glint-Boven
H. de Glint
Chris. F. Boven 1 

Gerry Boven
Eefke Dijkema (verloofde),

neefjes en nichtie, 
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Herdenking in Vught. 
Ruim 500 mensen hadden zich de 5e September in

Vught verzameld om gehoor te geven aan de oproep
der G.A.C., de illegale werkers, die hier een jaar ge
leden gevallen waren te gedenken. De kampcomman
dant bracht het gezelschap eerst naar de beruchte
bunker, van waaruit in enkele dagen tijd, met als
hoogtepunt 5 September, groep na groep tot een totaal
van 560 mannen, naar het vuurpeleton gebracht wer
den. Op het binnenplein van de bunker gaf de kamp
commandant in sobere woorden weer, hoe hier de
vaak door willekeur aangewezen gevangenen in groep
jes van 8 hoogstens 16 personen in een vrachtauto
werden geladen om naar de plaats der terechtstefüng
te worden gereden. Daarna nam Dr. Brute! de l;,
Rivière het woord om namens de G.A.C. enkele
woorden ter herdenking te spreken. ,,Wij moeten onze
gedachten laten uitgaan naar hen die vielen. Hier
kunnen wij daàr beter aan denken, dan waar ook. Zij
die vielen gaven hun leven en wij moeten ons reken
schap geven van de betekenis van dit offer. Hun lot
als gevangene, was het gedoemd zijn tot niets doen,
de onmogelijkheid om actief verzet te plegen. Naast
om:ekerheic! over eigen lot was er de on'.:ekerheid over
vrienden. Zouden zij het werk doorzetten? Is het ver
zet het offer waard, wanneer de strijd niet wordt
voortgezet? Dat is geen theorie, maar het zijn de 
reële gedachten geweest van hen, die hier wachtten -
op de dood. Neen, het offer is niet tevergeefs ge
weest. Van Uw offer gaat een krachtige opwekking,
een bezieling uit tot het gebruiken van Uw erfenis,
een erfenis getypeerd door een geesteshouding en een
gezindheid.

In deze plechtige ure willen wij de belofte afleg
gen, dat wij hun werk zullen voortzetten."

Hierna nam Ir. H. van Riessen het woord. 
"5 September 1944 in Amster.dam gaf het beeld van

onzekere Duitsers en vluchtende N.S.B.-ers. Aan de
horizon werden reeds de vanen der vrijheid ontrold,
de nieuwe dageraad brak aan. Maar op diezelfde dag
ging in Vught de man met de zeis rond. Ruw ge
snauwde bevelen, een vuurpeleton. Helden traden aan
voor een laatste saluut. De zon ging hier onder over

het grauwe leven der martelaren.
En nu is het 5 September 1945. En in Nederland

heeft het leven gewonnen over de dood der slavernij.
Maar wij zijn hier om te gedenken, dat hier in Vught
de dood het won van het leven. En wat overblijft is
het spoor der herinnering, waarvoor de toekomst al
tijd weer een muur opricht.
-Er schijnt een kloof te gapen tussen vrijheid en

dood. Is dat zo? Toen de vijand onze geestelijke vrij
heid wilde roven traden mannen in slagorde om hun
kostbaarst bezit te verdedigen. Een nieuw leven begon
voor hen. De grens tussen dood en leven vervaagde.
Men ging er langs de rechte lijn.

En, die heeft altijd maar twee ei;dstations: de vrij
heid of de gevangenis en de dood. Leven is eerst echt,
als de zaak waarvoor men leeft ook waard is ervoor
te sterven. Die zaak was de vrijheid. In de harten
dier mannen is die nooit verloren gegaan. Ze namen
haar hier mee tot in de dood.

Zo heeft hun dood onze vrijheid betaald. Vrijheid
en dood zijn onlosmakelijk verbonden. En wij ge
denken hier, dat wij één zijn met hen die vielen.

Een jaar geleden hebben mannen als wij, hier op
hun weg van verzet en vrijheidsstrijd de dood ont
moet; op een ontstellend lichtzinnige en wrede wijze
is hen het leven ontnomen.

Een wonderschoon getuigenis kregen wij over. hen
van diegenen, die het leven er af brachten.

Met opgeheven hoofd, hand in hand dikwijls, en
zingend tezamen met heq, die in de cellen achterble
ven, stonden ze op deze binnenplaats en traden ze de
dood tegemoet. In hun gebeden voor onze vrijheid en
den vijand beide, toonden ze te weten, dat zijzelf een
betere vrijheid verwachten. Zo is er een diepere ver
binding tussen vrijheid en dood. Door de dood heen
verwierven onze vrienden de ware vrijheid waarvan
wij door Gods genade thans de schaduw �ogen be
leven. Alleen God komt de eer toe, dat onze vrien
den de kracht kregen tot in de dood toe trouw te
blijven. Vrouwen en meisjes van hen, die hier vielen,
als we hen gedenken, die door hun strijd hier geval
len zijn, moeten we zeker denken aan U, die voor

onze strijd zoveel geleden hebt. Het gedeeld oefenen
in de grootste spanningen, het lange wachten is veel
zwaarder te dragen, dan de actieve strijd. Wij bren
g�n U hulde voor de dappere steun, die gij in alle
eenvoud en stilte aan onze strijd gegeven hebt. Dat
juist gij dit offer moest brengen, zal nooit te verkla
ren zijn. Gods weg is in 1het verborgene, zijn voet
stappen worden niet bekend. En steeds weer zult gij
dit offer moeten brengen. Soms zal er de zekerheid in
Uw hart zijn, dat dit de weg was, die gij gaan moest
en dat gij niet anders zoudt willen, dan dat hij trouw
zou zijn tot in de dood. Dat zal U sterk maken.

Vrouwen zijn het hart van een volk, heeft iemand
gezegd. Gij zijt dat nu meer dan iemand anders. Gij
moet zeker. op de bres staan voor onze geestelijke
vrijheid, opdat het offer, dat gij gebracht hebt, niet
tevergeefs zal zijn.

God sterke U in Uw grote nood en Hij steune U
en ons allen om het kostbaar bezit der vrijheid, waar
voor Uw geliefden hun leven lieten, te bewaren en te
verzekeren."

Dan gaat de stoet de weg, die de gevalJenen een
jaar te voren per auto aflegden. Hun laatste weg. Een
verschrikkelijke gedachte, die nog geaccent'ueerd werd
door de schoonheid van de natuur om het kamp. Een
kilometer buiten het kamp begint de brede strook zand
en hei in het bosch, aan het eind waarvan de fusil
lering plaats had. Een eenvoudig kruis was daar op
gesteld. Hier zijn mannen de dood ingegaan met op de
lippen een laatste betuiging van trouw aan het Vors
tenhuis, aan het Vaderland, met een gebed, ofwel
psalmen zingçnd.

Toen het gezelschap zich da_ar verzameld had, sprak
de heer H. van Randwijk:

Deze ruwe plek is een opdracht: dat wij telkens op
nieuw de prijs van onze vrijheid on$ herinneren. Zij,
die vielen, hebben op deze plek nog de visioenen ge
had van betere tijden, van een grootsche vrijheid.
Ouderen en jongeren, eenvoudigen en geleerden, rijken
en armen, elk op hun wijze hebben zij die vrijheid ge
zien. Aan ons de taak om die visioenen tot werkelijk
heid te maken. 

Nadat namens de G.A.C. en de L.O. een krans ge
legd was, ging men merkbaar onder de indruk van de 
verschrikkelijke gebeurtenis, die hier herdacht was,
uiteen.
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Autobiographiën 
van KP-ers 

* 

Van ongeveer driekwart der KP'ers ontvingen wij 
tot nu toe een levensbeschrijving. De termijn van in
levering is ten behoeve van enkele leden en op ver
zoek van vele KP-lerders enige tijd verlengd en wel 
tot eind September. Op die datum is de termijn ook 
absoluut verstreken. 

Enkele leden vergaten 2 pasfoto's in te sluiten. Zij 
worden verzocht dit alsnog te doen. 

Op veler verzoek herplaatsen wij in dit nummer het 
laatst de eisen waaraan een autobiographie moet vol
doen. 

Voor de juiste registratie van alle KP'ers moet elke 
KP'er vóór 31 September a.s. bij zijn Provincialen 
KP-Leider, mede ondertekend door zijn rechtstreek
sen ploegleider of conunandant, hebben ingediend een 
EIGENHANDIG GESCHREVEN EN ONDERTE
KENDE levensbeschrijving. 

Deze levensbeschrijvingen moeten, na ballotage door 
een commissie van drie, door den Provincialen KP
Leider worden ondertekend en vóór 15 October a.s. 
ingediend zijn bij ons Afwikkelingsbureau te Amster
dam. 

Zij dienen, alhoewel zakelijk, toch zo uitvoerig mo
gelijk te zijn. 

Elke autobiographie moet bovendien vergezeld zijn 
van 2 pasfoto's, die moeten voldoen aan dezelfde eis 
als een pasfoto voor een persoonsbewijs. 

In ieder geval moeten de volgende gegevens ver-
meld worden: 

te. Naam; 
2e. Voornaam; 
3e. Geboortedatum; 
4e. Geboorteplaats; 
5e. Woonplaats; 
6e. Adres; 
7e. Schuilnaam; 
Se. Nummer P.B.; 
9e. Burgerlijke staat; 

10e. Aantal kinderen; 
11 e. Beroep; 
12e. Mil. dienst geweest? Zo ja, welke rang; 
13e. Genoten onderwijs; 
14e. Behaalde diploma's; 
15e. Werkzaamheden gedurende de periode van 15 

Mei 1940 tot het tijdstip, waarop deze levens
beschrijving wordt ingediend (hierbij o.m. ver
melden actie's, waaraan in KP-verband werd 
deelgenomen, duikadressen, eventuele gevangen
schap, enz.); 

16e. Richting welke bij voorkeur wordt verlangd. 
Hierbij vermelden of deze richting al dari niet 
op eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

FRITS. 

S. T I C H T I N G 1 9 4· 0 - 1 9 4 5
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten, 

vooral wanneer verschillende belangstellenden zich met 
een zaak bezighouden. 

Begrijpelijkerwijze kunnen haastige naturen niet 
nalaten zich daarover op te winden. Hiertegenover 
zullen echter de bedachtzamen niet uit het oog ver
liezen, dat voor wat de Stichting betreft die verschei
denheid van belangstelling verklaarbaar is uit het feit, 
dat de Stichting is voortgeko�en niet uit de éénheid, 
maar uit de verscheidenheid van de illegaliteit. Een 
verscheitlenheid, waarbij verschil van persoonlijk in
zicht en gevoeligheid niet altijd even gemakkelijk bij 
het zakelijk belang wordt achter gesteld. 

Men constateert dit trouwens even goed bij instel
lingen als C.B.V.0.; N.V.H.; H.A.R:K: en andere, die 
toch ook tot doel hebben, elk op haar eigen wijze, 
getroffen Nederlanders te helpen. 

Waneer het erom gaat, inderdaad verdienstelijk 
werk te doen, is men geneigd aan te nemen, dat een 
ieder, - om aan die verdienstelijkheid geen afbreuk 
te doen - steeds zal trachten verschillen te voorko
men of met onderlinge tegemoetkomendheid op te los
sen. Dit is echter te idieel gedacht. 

Wie bijv. meent, dat het C.B.V.O. het zoo maar 
zonder meer aan de Stichting overlaat haar haak als 
omschreven in haar statuten, te vervullen en onder be
paalde garanties haar daarvoor door de regeering ge
fixeerde gelden te foumeeren, vergist zich. 

Dat het particulier initiatief i.c. de Stichting, zij het 
ook door subsidie gesteund, bij het werk, dat het tóch 
te doen heeft, als eigen verzorgend instituut, econo
mischer en beter kan werken dan de uit 's rijks kas 
puttende bureaux en ambtenaren, is voor het C.B. 
V.O. nog volstrekt geen uitgemaakte zaak.

Wat de prioriteit tusschen Stichting en N.V.H. be
treft, deze zal vanzelf in de practijk wel hoe langer 
hoe meer haar bevredigende oplossing vinden. 

De beperking van de taak van de H.A.R.K. tot de 
inzameling en de distributie van roerende goederen is 
nog lang niet overal doorgevoerd. Toch kan ook hier
tegenover de Stichting zich niet geheel afzijdig hou
den. 

Dat men over en weer elkanders taak waarneemt, 
waar en zoolang dit door bepaalde omstandigheden 
gewenscht is, kan uiteraard niet anders dan worden 
toegejuicht. Maar het terugtrekken op eigen terrein, 
zoodra dit kan, gaat in den regel niet zonder slag of 
stoot. 

Intusschen zijn of moeten ook worden opgelost de 
vragen, hoe eigen verzorgings-instituten, onderge
bracht in Landelijk Herstel, Stichting Friesland, Sectie 
IX Medisch Contact e.d. binnen het kader van de 
Stichting 1940-1945 kunnen worden opgenomen. 

Niet minder aandacht vrjagen de quaesties van 
scholing, herscholing en plaatsing van arbeidskrachten, 
rechtsherstel, de pensioen-normen, die het Rijk be
paalt, registreering, documentatie e.d. 

Een laat, hopelijk niet te laat aan de orde gestelde 
vraag is: zijn de herstellingsoorden, in nauwe ver
wantschap met de Stichting, financieel geheel te ver
antwoorden of krijgen zij gelijk, die het onderbrengen 
van eigen patiënten in andere eerste klas inrichtingen 
voor de Stichting meer passend vinden. 

Al deze aangelegenheden, waarbij ambtenarij en 
vervoersmoeilijkheden zich ook in niet geringe mate 
doen gelden, vragen veel tijd en arbeid van bestuur en 
bureau van de Stichting. Dat hi�rdoor hçt directe prac
tische werk herhaaldelijk meer in het gedrang komt 
dan wie ook wenscht, is niet te verwonderen. Maar 
evenmin mag het verwondering wekken, dat hiertegen 
,gekankerd" wordt door hen, die bij hun illegale werk 

gewoon waren dwars door alle gevoeligheden heen te 
s>aan, wanneer het erop aan kwam hen, die in moei
lijkheden verkeerden, te helpen. 

In elk geval heeft dit "gekanker" een nuttig effect. 
De Stichting wordt erdoor gestimuleerd haar aan-

dacht zeker niet op de laatste plaats aan het direct 
practische werk te wijden. En op haar beurt maakt zij 
dan den ontevrede1_1 oud-illegalen telkens weer opnieuw 
duidelijk, dat voor een snel en goed slagen van de 
Stichting hun intensieve medewerking niet kan wor
den gemist. 

Gelukkig deed op het juiste oogenblik Frits de 
Zwerver, die evengoed Jacobus de IJveraar zou kun
nen heeten, zijn stem in de vergadering van het 
hoofdbestuur "schallen" en stelde -hij voor een Stich
tings-week te houden. Mede hierdoor werd tot het or
ganiseeren van de Herdenkingsweek van 25 tot 31 . 
Augustus besloten. In deze week moest de Stichting in 
de pers, door de radio en in de kerken op zoodanige 
wijze worden besproken, dat aan geheel Nederland 
goed duidelijk werd, wat de Stichting 1940-1945 fei
telijk beteekent. 
. pit . resultaat is ongetwijfeld bereikt. Een belangrijk

fmanc1eel succes is stellig ook behaald, doch alle ge
gevens dienaangaande zijn nog niet door het bureau 
V<).n de Stichting ontvangen. 

Het is duidelijk, dat ook het slagen van deze Her
denkingsweek vooral heeft afgehangen van de mede
werking en activiteit van de oud-illegale werkers resp. 
van de plaatselijke Stichtingsbesturen en bureaux door 
hen gevormd. 

De eerste indruk is, dat op de kleinere plaatsen 
over het algemeen het succes grooter is geweest in 
verhouding dan op de grootere plaatsen. Vermoedelijk heeft de overijldheid, waarmede gewerkt moest worden, zich op de grootere plaatsen het sterkst doen 
gelden. 

De klaroenstoot, waarmede de Stichting zich aan 
het _Nederlandsche volk presenteerde, heeft geklonken 
en is gehoord. Maar een ieder begrijpt, dat er door
geblazen moet worden. Een telkens terugkeerende 
voorlichting zal aan de Stichting meerdere bekendheid moeten geven. Het is gebleken, dat degenen die zich daarvoor hebben ingezet, deze opgaaf verstaan. Het 
n_ioet zóó worden, dat voor een ieder het woord Stichtm� �!!een reeds de herinnering wakker roept aanVn1w1llig Verzet, dankbaarheid, schenking. 

Maar zelfs de beste algemeene bekendmaking heeft onvoldoend.� practisch effect, wanneer het werk vande plaatseltike organisaties te wenschen overlaat. De daad, welke de illegaliteit stelde door de Stichting_ 1940-'45 in het leven te roepen is van zoodamge aard, dat men hiertegenover niet de vraag moet stellen, wie .is de eerste of de grootste maarwel wie is de beste 
V??r �e Stichting moeten op iedere plaats de beste en tJvengste menschen worden aangewezen en de juiste man als leider worden gekozen. Aan het hoofd van de controle-bureaux zullen mannen moeten worden geplaatst, die organisatie-vermogen bezitten en 

zich geheel aan hun taak geven. Meer en meer wint 
o.i. terecht de gedachte veld, dat deze functionarissen,
waar gewenscht, behoorlijk moeten worden gehono-
reerd.

Alleen als in de gemeenschap der oud-illegale wer
kers een ieder naar vermogen medewerkt, zal het 
bureau van de Stichting binnen korten tijd gelijk 
noodzakelijk is, beschikken over de noodige gegevens 
(ingevulde enquête-formulieren!) en kan over het ge
heele land een apparaat tot stand komen, waardoor 
een nieuw en duurzaam contact met het Nederland
sche volk in stand gehouden kan worden, en behoeft 
niemand uit onze · verzetskringen, die hulp noodig 
heeft - in welken vorm ook - aan de aandacht van 
de Stichting te ontgaan. 

Met een kleine variatie moge hier aan Sallustius' 
woord herinnerd worden, dat zelfs de schoonste en 
sterkste zaak te gronde gaat, waar eendrachtig samen
werking ontbreekt. Niet zonder reden schrijven wij 
daarom tot slot hier neer: .'.Mane '.Jbekel Pbares.

N. 

Kan de ille;:aliteit 
reeds worden 
;:eliqmdeerd? 

Onmiddellijk na de capitulatie van het Nederland
sche leger in Mei 1940, hebben hier en daar in ons 
land individueele personen zich opgemaakt om tot ver
zet over te gaan. Pas langzamerhand werd gevoeld 
dat voor een werkelijk effectief verweer organisatie 
noodig was. Vooral ook door de steeds sterker wor
dende pogingen om onze instellingen te nazifigeeren, 
groeiden de organisaties in aantal maar tevens in de 
diepte. 

Wat een prachtige geest werd veelal aangetroffen. 
Ondanks velerlei moeilijkheden, die zich voordeden, 
werden vriendschapsbanden gelegd, die voor het leven 
zullen blijven bestaan. Groepen van de bevolking, die 
voor 1940 sterk afgesloten waren van de rest, ontdek
ten meer en meer de band, die allen bond: de liefde 
voor het vaderland. 

Ondanks de vele verzetsgroepen was het toch nog 
niet ideaal. Het bleek steeds meer noodig, dat die on
derscheidene groepen tot nauwere samenwerking wer
den gebracht. Na diverse mislukte pogingen werd de 
G.A.C. opgericht, waarin de illegale organisaties fede
ratief werden samengebundeld; voor de bevrijding 
werden alleen de grootere groepen toegelaten, daarna 
zijn alle belangrijke landelijk of interprovinciaal ge
werkt hebbende organisaties daarin vertegenwoordigd. 

Intusschen was het Zuiden bevrijd. Ook daar werd 
behoefte gevoeld aan nauwere samenwerking. Langs 
een geheel andere weg heeft men daar getracht dit 
doel te bereiken; de G.0.1.W. werd opgericht op basis 
van individueel lidmaatschap. 

Na de bevrijding van het Westen bleek, dat de 
G.O.I.W. ook in het Oosten en Noorden vasten voet 
aan de grond had gekregen en dat in Friesland de 
Vereeniging 1940-1945 was . ontstaan. Zoo was de 
situatie, toen de L.O. in Zwolle haar eerste Top-ver
gadering hield. 

Zooals bekend, heeft de L.O. daar eenige bezwa
ren ingebracht tegen de grondslag en tegen sommige 
doelstellingen der G.0.1.W., maar na diverse vriend
schappelijke samensprekingen, waarbij de G.O.I.W. 
groote tegemoetkomendheid heeft betracht, heeft de 
Top gemeend haar leden te kunnen adviseeren aller
wege aan de oprichting van plaatselijke afdeelingen 
mee te werken . 

Intuschen is gebleken, dat in het Westen de G.O. 
I.W. toch niet die invloed heeft gekregen welke aan-
vankelijk was verwacht. 

' 
De strijd om de individueele of federatieve bunde

ling is dientengevolge nog steeds niet ten einde. Ge
lukkig wordt van beide zijden alles gedaan om de 
eenheid naar buiten· te handhaven; in de G.A.C. zijn 
vertegenwoordigers van de provincies opgenomen en 
thans wordt ook door de G.O.I.W. de G.A.C. alge
meen als de landelijke vertegenwoordiging der illegali
teit erkend, al blijven er diverse wenschen over. 

De bevrijding van ons land ligt intusschen reeds 
weer enkele maanden achter ons en het is geen won
der d�t thans hier en daar de vraag gaat rijzen of de 
kwestie hoe de bundeling der illegaliteit dient te ge
schieden, nog wel van zoo primaire beteekenis is. Van 
meerdere zijden wordt thans gevraagd, of niet veeleer 
èi:t v?or ,de G.A.C. met de bij haar aangesloten orga
msaties en voor de G.0.1.W. het probleem dient te 
worden besproken, of de tijd niet dáár is om langza
me[.hand tot liquidatie van de geheele · illegaliteit over 
te �aan. 

Deze kwestie willen wij thans alleen vragender wijze 
aan de orde stellen. Een officieel standpunt van de 
L.O. is er dienomtrent niet, daarover kan uiteraard
alleen de Top beslissen. Maar het heeft zin die vraag
althans op te werpen, zoodat daarover allerwege kan 
worden nagedacht; ook alleen zoo kan straks de behan
deling van dit probleem meer doordacht geschieden. 

Waarom bundelden wij ons; hetzij federatief hetzij 
individueel? 

Het was in hoofdzaak om als illegaliteit een drietal 
practische doelstellingen gezamenlijk te bereiken; wij 
wilden het N.V.H. en de Stichting 1940-'45 orga
niseeren en voorts de Zuivering zoo goed mogelijk hel
pen doorvoeren. 

Willen wij nu de vraag beantwoorden, of de tijd 
reeds gekomen is om tot de definitieve liquidatie van 
de illegaliteit te geraken dan hebben wij o.i. na te 
gaan, of deze drie practische doelstelingen reeds vol
doende zijn gerealiseerd dan wel of deze kunnen wor
den overgelaten aan intusschen reeds opgerichte of nog 
samen te stellen organen. 

Wat het N.V.H. betreft meenen wij te mogen zeg
gen, dat dit lichaam langzamerhand overal in het land 
is opgericht en dat haar werkzaamheden - ondanks 
allerlei moeilijkheden, die een gevolg zijn van schaar
ste aan materialen en goederen - vrij gunstig loopen. 
De illegaliteit is in dit lichaam plaatselijk, provinciaal 
en landelijk sterk vertegenwoordigd en de geest kan 
over het algemeen niet onbevredigend worden ge
noemd. De Raad van Beheer van N.V.H. heeft onder 
meer in een circulaire de voorrangspositie van den 
principieelen onderduiker erkend en ook anderszinds 
is de situatie vrij hoopvol. 

Als georganiseerde illegaliteit hebben wij in dit 
lichaam dus eigenlijk geen taak meer; de zeer vele oud
illegale medewerkers aan het N.V.H. kunnen wel zor-



gen, dat onze geest daarin zooveel mogelijk blijft door
werken. . .De organisatie van de Stichting 1940-'45 is niet
zoo snel uitgegroeid. Over de oorzaken behoeven wij 
hier niet in den breede uit te wijden. In hoofdzaak lag 
dit wel aan de arrestatie van het grootste deel van het 
Hoofdbestuur, waardoor de voorbereiding in de ille
gale periode in het gedrang is gekomen. Thans con
stateeren wij gelukkig allerwegen een sterke activiteit: 
de Stichtingsweek is daar een bewijs voor. In diverse 
provincies is de Stichting reeds vanaf de plaatselijke 
afdeelingen op democratische wijze opgebouwd en wan
neer dit in alle provinciën voor elkaar is en het hoofd
bestuur dan kan worden samengesteld uit de vertegen
woordigers der provinciale afdeelingen, dan is naar 
onze meening de taak van de gebundelde illegaliteit 
ook in dit opzicht afgeloopen. Be Stichting 1940-'45 
zal dan evenals het N.V.H. geheel op eigen beenen 
kunnen staan en de verzorging van onze illegale wer
kers en hun nagelaten betrekkingen volledig op zich 
kunnen nemen. 

Met de zuivering staat het niet zoo eenvoudig. Ze
ker, er is wel wat bereikt, maar uit verschillende dee
len van ons land komen bij ons nog steeds klachten 
binnen, _ dat het hiermede niet gaat, zooals wij dit. 
gaarne wilden. Zelfs de bestuurszuivering laat nog 
heel wat te wenschen over. Wij zullen hier dan ook 
nog vöorloopig onze volle aandacht aan moeten blij
ven besteeden. 

Toch rijst ook hier de vraag of wij ook in dit op
zicht niet langzamerhand aan het eind van onze taak, 
zijn gekomen. Immers niet de illegaliteit zuivert, zij 
adviseert daarover alleen de betreffende autoriteiten. 
En nu constateeren wij eenerzijds, dat die autoriteiten 
onze adviezen maar al te vaak naast zich neerleggen, 
maar anderzijds ook dat er in dit opzicht een zekere 
matheid over ons is gekomen. 

Hoe dikwijls komt het in de laatste tijd voor, dat 
wij onze medewerkers hebben opgeroepen om rappor
ten met klachten in te zenden over bepaalde met name 
genoemde groepen van personen; slechts zelde11 komen 
die gevraagde rapporten evenwel binnen. Daar komt 
bij: als de iddegaliteit op alle mogelijke wijzen geadvi
seerd heeft om een bepaald persoon te schorsen of te 
staken en de betreffende autoriteiten gaan daarop niet 
in, ook niet na herhaalde aandrang, dan moeten wij 
ons langzamerhand afvragen of een verder aandringen 
nog wel zin heeft. De verantwoordelijkheid ligt uit
eindelijk bij de betreffende zuiveringsorganen en de 
laatsten moeten die verantwoordelijkheid en daarmede 
de consequenties ook maar dragen. 

Dit alles overwegende vragen wij ons af, of inder-

daad de illegaliteit, hoe dan ook georganiseerd, zich 
niet langzamerhand moet gaan afvragen hoe zij haar 
werkzaamheden zal beëindigen. Het is moeilijk daar
voor een nauwkeurig eindpunt aan te geven. Wij voor 
ons hebben de laatste tijd dikwijls gedacht, of het 
bijeenkomen van het nood-parlement daarvoor niet een 
geschikt tijdstip zou zijn. De regeering is dan weer 
verantwoording verschuldigd aan het parlement en 
daarmee aan het volk. In dit nood-parlement zullen na 
de zuivering bovendien ongetwijfeld ook een aantal 
illegalen worden opgenomen. 

Wanneer dan nog desiderata over de zuivering en 
over andere kwesties die de illegaliteit raken zijn over 
gebleven - dat zal zeker wel het geval zijn - dan 
zouden wij die kunnen overbrengen aan de kamer
leden en deze zouden na onderzoek die wenschen ter 
kennis kunnen brengen van de Regeering. Dan zijn 
wij eindelijk weer aangeland bij de meer normale 
wijze van samenspreken tusschen Regeering en Volk. 
Wellicht is dit de beste wijze om onze democratische 
instellingen in ons land weer zooveel mogelijk in oude 
luister te herstellen. 

Wij weten het wel: de liquidatie van de illegaliteit 
zal bij velen nog bezwaren ontmoetén; het valt niet 
mee om gegroeide vriendschapsverbanden op te hef
fen; het illegale werk is ons lief geweest, meer dan 
iemand ooit zal kunnen voelen, als hij die arbeid niet 
mee heeft verricht. Is het niet de liefde voor het Va
derland die ons de illegale strijd heeft doen strijden? 
En moet diezelfde liefde voor ons land ons er niet toe 
brengen, om ons als illegalen weer zoo snel mogelijk te 
voegen in het gareel? Daarvoor i� de liquidatie van de 
illegaliteit nu eenmaal noodzakelijk; laten wij er maar 
zorg voor dragen dat de onderscheidene organen zoo
veel mogelijk met onze sterk-vaderlandsche geest wor
den doordrenkt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. 

Afgezien van het bovenstaande, rijst de vraag of 
het niet gewenscht is, dat wij na de liquidatie van de 
illegaliteit en dus ook van onze eigen organisatie een 
soort reunistenorganisatie ván de L.O. in het leven 
roepen, welke alleen beoogt oude vriendschapsbanden 
in stand te houden. Die reunistenorganisatie zal dan 
ook zorg kunnen dragen voor het tot standkomen van 
ons Gedenkboek, - - zoolang dit nog noodig is voor 
het verschijnen van ons Mededeelingenblad. 

Wij beoogen met dit artikel er slechts toe bij te 
dragen om ons als L.O. op bovengenoemde vragen 
te bezinnen. Zooals reeds gezegd laten wij uiteraard 
aan onze Top over om die vragen in de naaste toe
komst te beantwoorden en zulks alleen nog maar 
voorzoover het onze eigen orgamisatie betreft. 

A. J. M. 

Verslag van de TOP-vergadering LKP. 
Van de op Dinsdag 6 September j.l. te Weert, in 

de kazerne van de Stoottroepen: 
De leiding van de vergadering berustte bij Bob. 
Door Max werd met gebed begonnen, terwijl Hans 

met dankzegging eindigde. 
De volgende onderwerp<ï1 werden behandeld: 

G.O.I.W.N. 

De meningen over de Qemeenscbap Oud-111ega1e
'Werkers, '.Nederland, lopen zeer uiteen. 

Van verschillende zijden wordt met sympathie over 
de G.0.1.W.N. gesproken, anderen staan er absoluut 
afwijzend tegenover. 

Er worden enkele voorbeelden genoemd van plaat
selijke afdelingen der G.0.1.W.N., waarin tientallen 
leden zouden zijn opgenomen, terwijl het algemeen be
kend is, dat er ter plaatse practisch geen illegaal werk 
is gedaan. 

Voorts wordt de vrees geuit, dat de G.0.1.W.N. 
zich zal gaan mengen in regeringszaken en zich zal 
gaan bemoeien met politiek. 

De vergadering is van mening, dat zij moeilijk haar 
leden kan binden aan een bepaald besluit t.a.v. het 
zich al of niet aansluiten bij de G.0.1.W.N. De 
omstandigheden in de verschillende provinciën zijn 
bovendien van zeer uiteenlopende aard. 

Een ieder is volkomen vrij in zijn doen en laten. 
Voor KP.-ers, die zich als lid der G.O.I.W.N. laten 
of hebben- laten inschrijven, geldt het advies, dat ze 
moeten trachten te bereiken, dat de G.0.1.W.N. zich 
niet bem�t met zaken, hierboven _besproken. 

In veróänd met enkele opmerkingen over de op
voedkundige taak van de illegaliteit, wordt opgemerkt, 
dat deze taak door de G.A.C. wordt behartigd. Voorts 
wordt aangedrongen op individuele houding en voor
dracht. 

Het geschiedenisboek, dat zal worden samengesteld, 
zal in dit opzicht ook veel goed werk doen. 
Propagandafilm/reunie. 

Op verschillende eerder gehouden vergaderingen is 
ter sprake gekomen, de wijze waarop men het onder
ling contact der leden :kan onderhouden. Op de vo
rige vergadering is een ogenblik stil gestaan bij de 
gedachte om periodiek een reunie te houden. Hier
over is men toen niet tot een beslissing gekomen. 

Op deze vergadering wordt in verband hiermede 
een voorstel ingediend om KP.-avonden te organise
ren, waarop, naast enkele voordrachten over het KP.
werk, een film zal worden vertoond over het KP.
werk. De bedoeling van deze avonden · is, daf zij' 
dienen om: 

te het onderling contact van KP.-ers te onderhou
den c.q. te verstevigen. 

2e om het Ned. volk over het KP-werk van juiste 
voorlichting te dienen. 

3e het stichtingswerk te activeren en stimuleren; en 
4e bezoekers te winnen, en contacten te maken, 

voor het sociale werk van het Afwikkelingsbureau. 
De avonden zullen min of meer hetzelfde karakter 

dragen als die van de LO., waar Frits de Zwerver 
over de geestelijke achtergrond van het verzetswerk 
spreekt. 

De bedoeling is op deze wijze tevens gelden te ver
zamelen voor het Afwikkelingswerk. 

De vergadering gaat accoord met dit voorstel. De 
organisatie zal door enkele heren van het Afwikke
lingsbureau verder ter hand worden genomen. Een 
beoordelings- en controle-commissie wordt gevormd 
waarin zitting nemen: André, Bob, Charles Cor e� 
�� 

Op de eerstvolgende vergadering zal nader rapport 
door Frits worden uitgebracht. 
Stichting 

Be�loten wordt in de plaats van Max, die met een 
batalion Stoottroepen naar Indië hoopt te vertrekken 
tante Wien te Amersfoort voor te stellen als lid va� 
het hoofdbestuur van de Stichting. Het is bekend, dat 
het hoofdbestuur dit voorstel zal toejuichen. 

Er worden enkele vragen gesteld over de herstel
lingsoorden. 

Max zegt, dat ook medewerkers hiervoor in aan
merking kunnen komen; bovendien komen de kosten 
van verpleging enz., van medewerkers ook ten laste 
van de Stichting. 
Stoottroepen. 

Op alle mogelijke TOP- en andere vergaderingen 
der LKP. is reeds gesproken over de vorming van een 
keurregiment stoottroepen. 

Max herhaalt de volgende mededelingen en richt 
een laatste oproep tot alle KP .-ers: 

1n bet Regiment Stoottroepen kunnen alleen worden 
opgenomen zij, die aan de volgende voorwaarden 
voldoen, 
le voortkomen uit 't Strijdend Gedeelte der BS; 
2e in enig_erlei vorm daadwerkelijk aan het 
verzet hebben deel genomen; 
3e · de lange verbandacte tekenen. (Naar ver
wacht wordt, zal dit ongeveer l of l ''2 jaar 
dienst betekenen), hoogstens duurt de dienst"',
tijd. 3 jaar. • · ., · ' .,, 

Met als achtergrond de verzetsdaden in de 

bezettingstijd, is hier een keurregiment, dat 
uit zijn geschiedenis kracht put voor de toe· 
komst. 

Midden September vertrekken twee batal· 
jons Stoottroepen naar Ned. Oost-Indië, terwijl 
begin October een derde bataljon zal volgen. 

Zij, die momenteel in een L.I.B. zitten, kun
nen, indien zij aan bovengenoemde voorwaar· 
den voldoen, alsnog naar het Regiment Stoot· 
troepen overgaan. Men moet daartoe een ver· 
zoek bij zijn commandant indienen. Deze zal 
zich dan met den commandant van het Regi· 
ment Stoottroepen te Den Bosch in verbinding 
stellen. 

Onze KP.-ers, die als militair naar Indië wil· 
len, horen in dit onderdeel, dat door eigen 
mensen wordt gecommandeerd, thuis. 

Jlfwikkelingswerk. 

Frits doet enkele mededelingen over het werk van 
he1; Afwikkelingsbureau. 

1. KP.-ers, die onmogelijk een beroepskeuze kun
nen maken, kunnen· op kosten van onze organisatie, 
zich psychotechnisch laten testen. De provinciale 
KP.-leiding beoordeelt, op voordracht van zijn com
missie van drie, wie hiervoor in aanmerking kunnen 
komen. 

2. Reeds meerdere malen is den provincialen ver
tegenwoordigers gevraagd, verslag- uit te brengen over 
de financiële stand van zaken. 

Enkelen hebben hieraa11 nog steed.s geen gehoor ge
geven. 

Nogmaals wordt er op aangedrongen ten spoedigste 
aan dit verzoek te voldoen. · 

Het is vrijwel onmogelijk om een contributieregeling 
te treff�n en een begroting te maken zonder een over
zicht te hebben over alle provinciale kosten. 

Vastgesteld wordt, dat alle provinciale vertegen-· 
woordigers vóór 20 September e.k. verslag zullen uit-
brengen. 

Onder de aandacht wordt gebracht, dat het van veel belang is, dat er gelden worden ingezameld;voor het Afwikkelingsbureau. 
3. Abonné's voor de mededelingenbladen moeten

vóór 1 October e.k. zijn opgegeven; de verzending 
zal anders worden geregeld. 

Uit verschillende brieven, die op het Afwikkelings
bureau binnen komen blijkt, dat sommige leden nog 
nooit een mededelingenblad ontvangen hebben. De 
provinciale vertegenwoordigers zijn ervoor verantwoorc 
delijk, dat de bladen onder alle leden en medewerkers 
worden gedistribueerd. 

De provinciale mededelingen kunnen ook in het 
mededelingenblad worden gepubliceerd. De copy hier
voor moet vóór Vrijdags worden ingediend. 

4. '.Fr�ts vestigt er nog eens de aandacbt op, dat,
zolang de registratie van de leden nog niet voltooid 
is, bet contact van den XP.-er met het Aftvikkelin_(/s
bureau voor a 1 1  e XP.-zaken, via den provincialen 
XP.-leider moet lopen. Sollicitaties, autobiograpbiën, 
enz., kunnen, zonder bandtekening en stempel van den 
provincialen vertegenwoordiger, n i et worden aan
genomen. 

Rondvraag. 

Er blijken nog steeds op allerlei terrein wantoestan
den in ons land te bestaan t.o.v. bijv. benoemingen, 
zuiveringen, bevorderingen, e.d. 

Een voorbeeld wordt genoemd van enkele KP.-ers 
uit de Marechaussee! die eertijds principieel gewei
gerd hebben een Dmtse maatregel uit te voeren en 
daarna - gedoken zijnde - regelmatig KP.-werk 
hebben gedaan. Deze heren moeten thans een ver
zoekschrift bij den Min. van Justitie indienen om weer 
b!) de Mareschaussee te;U� te mogen komen, terwijl 
b1Jv. de marechaussee, die m Schalklaar in nationaal
socialistische zin is opgevoed, vol glorie gehandhaafd 
blijft. 

Bovendien zijn op last van het M.G. alle rangsver
schuivingen ongeldig verklaard, zodat vele wacht
meesters weer zijn teruggesteld in hun oude rang. 
�ierbij i� echter voor de Groepscommandanten een 
mtzondermg gemaakt, terwijl deze Groepscommandan� 
t�n in bezettingstijd een mondelinge loyaliteits-verkla
nng hebbe? afgelegd, toen zij als zodanig werden aan
gesteld. Hierover heerst zeer grote ontevredenheid. 

Bob dringt erop aan van deze en dergelijke toestan
den uitvoergie rapporten op te maken. Deze kunnen 
dan naar de G.A.C. worden gezonden, waar serieuze 
behandeling gewaarborgd is . 

Van de op 31 Augustus j.l. gehouden openlucht
voorstelling van het Ned. Verzetswerk in het Stadion 
te Amsterdam, was geen onzer op de hoogte gesteld. 
Vele. KP.-ers hebben tevergeefs moeite gedaan een 
toegangsbewijs te bemachtigen. 

Bij de G.A.C. zal er op worden aangedrongen 
voortaan bijtijds de illegale organisaties op de hoogte 
te stellen en toegangsbewijzen te reserveren. 

Enkele vertegenwoordigers van de TOP zullen 
dezer dagen een vergadering hebben met de advies
commissie voor de LKP. te Den Haag. 

De vergadering besluit deze heren het erelidmaat
schap aan te bieden als blijk van waardering voor 
hun medewerking en adviezen, gedurende de bezet
tingstijd. 

Verschillende onderwerpen, onze- organisatie, onze 
leden en onze afwikkelingswerkzaamheden betreffende, 
zullen tegelijkertijd besproken worden. 

FRITS. 



In Memoriam 
,,NICO" 
Evert Hendrik Jan Boven 

,,Het is onnoemelijk groot en zwaar, 
Om hierin te berusten, Heer, 
Zijn dood schijnt enkel willekeur 
Van menschen, maar Uw hand stond klaar 
Om hem te voeren naar Uw rijk, 
Zoo is hij moedig heengegaan, 
Maar o, de leegte die hier is ontstaan." 

Dit is het laatste gedeelte van het gedicht, dat ge
maakt is voor onzen vriend Nico. Te vroeg gemaakt, 
en naar wij hoopten, na de bevrijding, voor niets ge
maakt. En toch nog werkelijkheid geworden. De slag 
is gevallen en het is onnoemelijk groot en zwaar o� 
hierin te berusten. Wie Nico gekend heeft kan dit 
begrijpen. Die weet wat dit sterven beteekent voor 
Gelderland. Wie hier in Gelderland L.O. zegt, zegt 
Nico. 

Hij is het geweest, die met Tante Riek de L.O. 
heeft groot gemaakt. Die met zijn groote talenten en 
onvermoeide werklust, een groep werkers in Gelder
lan<;l heeft verzameld, die met hem geworden zijn de. 
dragers van het verzet. 

Hoe kwam het toch, dat die naam Nico zoo'n bij
zondere klank had voor ons? Waarom hielden we 
toch zooveel van hem? Wie zal het zeggen? 

Wie zal onder woorden kunnen brengen de warme 
toegenegenheid en vriendschap, die allen zonder on
derscheid voor hem hadden? Kwam dit door zijn 
organisatorische talenten; waardoor hij in eiken kring 
een overwicht had? Was het zijn rustige persoonlijk
heid, waardoor hij velen, die met hem in aanraking 
kwamen, wist te overtuigen, dat het geen avontuur 
was, waarvoor hij streed, maar' een heilige plicht? 
Was het zijn onvermoeibare ijver, zijn gedegen ken
nis, zijn kalme houding in de moeilijkste omstandig
heden, zijn warme vriendschap? 

Eén ding weet ik: hij was een werker en leider van 
groot formaat. Eén met groote gaven en bijzondere 
talenten. Met een geloofsovertuiging, die hem in de 
grootste gevaren deed zeggqn: ,,De Heer is mijn Her
der, mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtkens 
naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.". 

17 Aug. 1944. De dag waarop hij werd gearres
teerd. 

De avond voor zijn arrestatie waren we nog tesa
men, en we voelden beiden het groote gevaar, dat hem 
omringde. We besloten dan ook, de volgende dag weg 
te gaan uit de plaats waar we vertoefden. Hij zou 
een groot deel van zijn werk overdoen. Dat was voor 
Nico een groote strijd, want dat werk had de liefde 
van zijn hart. En het werk moest doorgaan. 

Hij was met het L.O:-werk samengegroeid. En nu 
moest hij zich van wat hijzelf met de grootste moei
ten en gevaren had opgebouwd, los maken. Dat was 
moeilijk. Maar het moest, dat voelde hij ook. 

Zijn broer Chris was een week tevoren reeds in 
handen der S.D. gevallen, en wij wisten, dat die S.D. 
reeds meer dan een jaar ijverig naar "Nico" zocht. 

Wij wisten die avond niet, dat er van onze plannen 

niets meer zou komen. Dezelfde nacht deed de S.D. 
een inval op de boerderij, waar Nico vertoefde. Die 
nacht hebben ze hem niet kunnen vinden. Hij sliep 
met enkele onderduikers in een schuilplaats onder een 
hooimijt op het erf. De S.D. bleef echter tot 's mor
gens op de boerderij en plaatste een wacht tegen
over de hooimijt. Doordat één te vroeg de schuilplaats 
wilde verlaten, werd ook Nico gearresteerd en wegge
voerd, naar Arnhem. De S.D. juichte. Bij ons heerschte 
diepe verslagenheid. Want we vreesden terecht het 
ergste. Zwaar en moeilijk heeft hij het gehad. In 
Arnhem, daarna in de bunker van Vught, en later in 
het concentratiekamp in Duitschland. 

Maar hij was strijder, hij was soldaat van het ille
gale front. 

Met de wegvoering naar Duitschland begon onze 
hoop te herleven. Misschien komt hij terug. Er was 
hoop. De schoten waren nog niet op hem losgebrand, 
en zijn naam en vonnis stonden nog niet in de krant. 

Onze gebeden liebben zich vermenigvuldigd. On�e 
hoop werd de bodem ingeslagen. En hoewel het eerste 
gedeelte van het gedicht "de vrouw van den gefusil
leerde" (dat na zijn arrestatie speciaal over hem ge
maakt is) niet letterlijk is uitgekomen, wat betreft het 
middel tot zijn dood, helaas zijn onze sombere voor
gevoelens bewaarheid. 

Met hem is weer één van Neerlartds grootste zonen 
heengegaan. Wat zullen we zeggen? Waarom, o God, 
moest dit veelbelovende jonge leven worden we·ggeno
men? De vriend, die wij zoo noode missen. 

Op 4 Nov. 1944, de dag vóór zijn 25ste verjaar
dag, heeft de Heere hem weggenomen, vanuit het con
centratiekamp te Schwesing. 

Op de iaatste dag van zijn 2-lste levensjaar is hij 
heengegaan, opdat hij de dag van zijn nieuwe levens
jaar, mocht zijn bij hem, die gezegd heeft: ,,Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw". 

Wij zullen Code zwijgen en met omfloerste blik ge
denken wij onze Prov. Leider "Nico". En de vraag 
naar het "waarom" maakt plaats voor berusting, en 
ook voor dank, voor wat God in hem aan ons schonk, 
en hem zulke rijke gaven en talenten gaf. Trotsch 
zijn we, dat God Nederland zulke helden gaf, wier 
leven stond in het teeken van het offer. 

Zijn offer is niet tevergeefs geweest. Nico is in het 
huis des Heeren tot in eeuwigheid, want God heeft 
hem geleid in gerechtigheid. Wij weten dat dit de 
troost is van zijn verloofde, ouders, broers en zusters, 
moge dit ook onze troost zijn. Leer ons allen hierin te 
berusten. 

"Want o, de leegte die hier is ontstaan.u 
Gelderland, Aug. '45. JAN S. 

NEDERLANDSVOLKSHERSTEL 

Op 29 Augustus 1945 is in de Rolzaal te 's Graven
hage de Bestuursraad van het N.V.H. officieel door 
den Regeeringsgemachtigde Mr. E. E. MENTEN. ge
ïnstalleerd. 

Zooals bekend voert deze Raad het oppertoezicht 
over N.V.H.; zij bestäat uit ten minste veertig leden 
onder Voorzitterschap van HARE KONINKLIJKE 
HOOGHEID PRINSES JULIANA; de leden worden 
benoemd door diverse kerkelijke en sociale insteU;n
gen. Volgens de Stichtingsacte worden door den Groe
ten Raad der Illegaliteit ten minste vijf\ leden in de 
Bestuursraad aangewezen; daarvoor zijn benoemd een 
vertegenwoordiger van L.O., N.S.F., M.C., Stichting 
1940-'45 en van de Vrije Groepen. 

In de installatierede zette Mr. MENTEN uiteen, 
hoe N. V.H. historisch is gegroeid door samenwerking 
van de illegaliteit en diverse vooroorlogsche sociale 
organen, terwijl hij tevens mededeelde, dat hij thans als 
Regeeringsgevolmachtigde en daarmede tev�ns als 
Voorzitter van den Bestuursraad aftreedt. 

Daarna werd de vergadering geopend door H.K.H. 
Prinses JULIANA. ZIJ wees in het bijzonder op den 
groeten nood van ons Vaderland en sprak de hoop 
uit, dat N.V.H. in staat zal ziin door eendrachtig sa
men te werken die nood zooveel mogelijk te lenigen. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door Zijne Ex
cellentie W. DREES, Minister van Sociale Zaken. 
O.m. werd door hem gewezen op de moeilijkheden, die

zich nog steeds voordoen bij de terreinafbakening van 
N.V.H., H.A.R.K., C.B :V :0 :, en Stichting 1940-
1945. Door de diverse Departementen worden onder
handelingen gevoerd om uit de irnpane te geraken. Wij
zullen hopen, dat thans met spoed, in dezen klaren
wijn zal worden geschonken. Veel te veel tijd gaat ver
loren bij het zoeken naar oplossingen voor alle com
petentie-vragen, die hier rijzen.

Op voorstel van H.K.H. Prinses JULIANA werd 
vervolgens den voorloopigen Raad van Beheer van 
N.V.H. definitief als zoodanig aangewezen met dien
verstande, dat daarin ook zitting zal nemen Mr. MEN
TEN, die tevens als Vice-Voorzitter van den Bestuurs
raad zal optreden.

Zooals bekend mag worden verondersteld, vormt den 
Raad van Beheer het dagelijksch Bestuur van N.V.H. 
en hij bestaat uit tenminste zeven door en uit den Be
stuursraad aan te wijzen leden. Het L.O. en het 
N.S.F. zijn in dien Raad van Beheer vertegenwoordigd. 

Als Voorzitter van den Raad van Beheer is aange
wezen Mr. in 't VELD, Burgemeester van Zaandam, 
die deze benoeming aanvaardde. 

Als Algemeen Secretaresse van de- Raad van Be
heer en tevens als Directrice van het Landelijk Bureau 
is benoemd Mejuffrouw Mr. M. TJEENK WILLINK 
Wij kunnen dit niet anders dan toejuichen, daar ons 
gebleken is, dat Mej. Tjeenk Willink haar arbeid in 
N.V.H. steeds met groote kennis van zaken en met veel
enthousiasme heeft verricht.

Aangenomen werd nog een voorstel om een advies 
aan den Ministerraad te zenden betreffende de coör
dinatie van collectes en propaganda-acties. 

Een hoogtepunt van de vergadering werd de toe
spraak van een vertegenwoordiger van "AMERICAN 
WAR FUND"; deze sprak namens het Amerikaan
sche volk een woord van sympathie voor ons zoo 
zwaar getroffen Vaderland, terwijl deze tevens er op, 
wees, dat zijn instelling alle krachten zal inspannen 
om ons in materieel opzicht zooveel mogelijk te hel
pen; 

Besloten werd, dat de Bestuursraad over ongeveer 
veertien dagen weer bijeen zal komen om uitvoerig van 
gedachten te wisselen over allerlei vraagstukken, waar-
mede N.V.H. te maken heeft. ·, 

A.}. M. 

Er bestaan hiervan twee soorten en dus moet ter 
verduidelijking opgemerkt worden, dat het hier de 
N.S.B.'ers etc. betreft. 

Veel is daarover te doen geweest de laatste weken 
in de pers, in regeeringskringen en bij het M.G. Wij 
krijgen zoo den indruk dat het hele geval een zeepbel 
was, die op het oogenblik alweer uit elkaar gespat is. 
"Veel lawaai voor niets" zou het onderschrift van dit 
artikel kunnen zijn. Het lust ons niet de historie hier
over volledig na te pluizen. Wie zich daarin verdiept 
komt fouten tegen, beleidssalto's, politiek effectbejag en, 
hopelijk ook veel misverstanden. Wel is het noodzake 
lijk duidelijke uitspraken te doen, wanneer bepaalde 
instanties ten onrechte de zondebok worden. En daar
over een enkel woord. 

Het ging hier over de vraag of er voldoende acco
modatie zou zijn dezen winter voor de politieke ge
vangenen. (80000 en 30000 nog te arresteeren). De 
regeering betwijfelde dit en overwoog nieuwe nom1en 
voor de vrijlating waardoor men sneller en op grooter 
schaal de kampen zou kunnen ontruimen to ongeveer 
40.000. 

Hiertegen is de Groote Advies Commissie opi!ek•
men met de volgende motie: 

1. De G.A.C. acht onaanvaardbaar, dat zonder
eenigerlei vorm van proces een aantal of percentaee 
redetineerden zou worden vrijgelaten. 

2. Zij meent, dat voor die vrijlating geen ali:emee
ne normen zijn te stellen. 

f Zij is van oordeel, dat ten spoedigste voorlee
pige beslisingen over al of niet vrijlating moeten wor
den genomen door voor elk kampement in te stellen 
commissiën van niet meer dan drie personen. 

4. De commissiën mogen zich niet laten leiden
door de al of niet mogelijkheid van behoorlijke onder
brenging der gevangenen - dat is een zaak van Re
geeringszorgen - doch louter en alleen door de meer 
of mindere ernst van de voorshands bewezen geachte 
ten laste gelegde feiten. 
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Ook de Centrale Advies Commissie, die het M.G. 
in deze zaken vanwege de illegaliteit adviseert, kwam 
tot een advies, waarin het standpunt der regeemig be
streden werd. Het zeer uitgebreide rapport der com· 
missie is uiteraard niet voor publicatie bestemd. 

De N.A.C., zulks in tegenspraak met de pers, heeft 
zich niet in dien geest uitgelaten. De beschikbare tijd 
was daar te kort om tot een nauwkeurig advies te 
komen. 

Onlangs is vanwege het M.G. medegedeeld, dat in 
de kampen boven 1000 personen in totaal plaats ge
maakt zal kunnen worden voor 93000 personen. Daar
mee valt het argument der regeering dus weg. 

Intusschen heeft de regeering een uitspraak gedaan, 
die er op neer komt, dat geen massale vrijlating in 
haar bedoeling ligt. 

Tot zoover de feiten. 
Thans doet men het echter voorkomen of dit ge

heele standje uit de koker van het M.G. komt. In "De 
Waarheid" van 5 September, wordt in dit verband 
zelfs gesproken van een "yerlos ons van het M.G.u 

Het zij dan opgemerkt, dat het standpunt van het 
M.G. in deze kwestie in groote trekken in overeen· 
stemming was met dat der G.A.C. en C.A.C. en niet 
met dat der regeering. Het M.G. meent nog steeds aan 
de bestaande normen voor vrijlating van 27 Januari
1945 te moeten vasthouden. 

De meening van Prof. van B'emmelen werd door het 
M.G. niet gedeeld. Het verwijt van "De Waarheidn 

is dus onjuist en moet berusten op verkeerde gevolg
trekkingen.

Ook overigens, maar dit tusschen haakjes, deelen 
wij het inzicht niet, dat het M.G. het er zoo slecht 
heeft afgebracht en daar� zoo snel mogelijk moet 
verdwijnen. Onze ervaring is, dat het M.G., hoewel 
het met middelen en menschen moest werken, die n.iet 
altijd berekend waren voor hun taak, met veel begrip 
voor de situatie, met veel takt en met enthousiasme zijn 
plicht gedaan heeft. Er was over het algemeen een 
open oor voor klachten en een sympathiek optreden 
van dit lichaam. Mocht dit in het Zuiden an<ler\ gc
w.eest zijn, in het N00Hlt11 hrdt .lr tllr,11l1tr11 wrl 
waardeerint-t voor het M l,. 

Na dit intcnnczzo is het goed te hl•,luttcn rnct o.,,, 
standpunt over de zaak der politieke gevangenen. 

Men moet de machine smeren, waar ze vastloopt w'rl 
niet elders met wringen en geweld ingrijpen. Welnu de 
z�ak zit vast op de bcrecbting. En ze zit niet alleen 
vast op de huisvesting, ze 111a4 er ook niet op vast 
zitten. 

In het Zuiden zijn duizenden rcl'ds hijna een j:iar 
opgesloten. Dat is geen voorarrest meer. Velen zullen 
hun straftijd al uitgezeten hebben en wellicht zijn er 
daar nog, maar zeker hier in hel Noorden. die heéle
maal niet in het kamp thuishooren. Dat alles is on· 
recht. 

Het M.G. stelt voor kamprecherches in te stellen, 
die zorgen, dat de dossiers sneller compleet worden. 
Dal is al heel veel gewonnen. Dan moet veel meer be
kendheid worden gegeven aan de vrijlatingsnormen van 
het M G. Daaraan hapert het nogal. Het M.G. zal 
verder overal per district P.O. vrijlatingscommissies 
instellen (in veel gevallen dus ter vervanging der A.C. 
M.C.'s) voorzoover die nog niet aanwezig is. Het is
o.i. de plicht van iedere Nederlander, die daarvoor ge
vraagd wordt, zitting er in te nemen. Hoe sneller be·
gaan onrecht hersteld wordt, hoe beter.

En dan zal als de tribunalen er toch moeten komen, 
deze instelling met de grootste spoed overal in wer· 
king dienen te treden en de wetgeving daarover moe· 
ten worden gecompleteerd. 

Versnelling van het onderzoek, snelle en duidelijke 
rechtspraak, dat is het eerste. 

En het tweede is, dat wij ons goed bewust moeten 
zijn, dat voorzoover deze gevangenen eens in de maat· 
schappij terug zullen komen, zij geen paria's mogen 
worden. Daartoe moet thans reeds aandacht besteed 
worden aan de wijze van intemeering, de reclassee
ring en de inschakeling in de maatschappij. 

In 't algemeen is deze zaak der politieke gevange
nen reeds aardig op weg een ziekelijk abces van onze 
samenleving te worden. Dat komt mede omdat de 
doorsnee Nederlander er te gemakkelijk mee klaar is 
in zijn denken en praten: ,,Ze zitten nu, straks krij
gen ze straf en 't is van ons af. Desnoods later naar 
Nieuw-Guinea." Maar zoo eenvoudig is het niet. 
Dit is geen oplossing maar struisvogelpolitiek. En als 
enopgelost probleem zal het ons als een spook blij
ven vervolgen. 

Eerst moet ons denken en spreken over deze poli
tieke gevangenen verhelderd worden. Dat dit nog niet 
zoo is, moge blijken uit het feit, dat men over het al
gemeen over deze lieden spreekt als over veroordeel
den. Maar er is nog practisch geen vonnis uitgespro· 
ken. De cisch van deze lieden, dat hen recht gedaan 
zal worden is dan ook juridisch heel wat gegronder, 
dan de zoo algemeen onder ons uitgesproken eisch om 
niemand vrij te laten. 

Het is bovenal noodig, dat ons denken hierover wer
kelijk rechtvaardig wordt, d.w.z. vrij van wraakge
voelens en verder dat wij dóór het uitgeoefend recht 
heen, barmhartig gaan denken over deze mcdemen·

schen. Bannhartig denken beteekent hier: verantwoor
delijkheid voelen voor hen wie recht is gedaan. De 
weg terug voor de N.S.B.'ers enz. moet door ons ge
plaveid worden. Dat vraagt het Vaderland evengoed 
van ons, als het van ons vroeg ze te bestrijden. 

Dat vraagt boven alles Christus van ons. 
H. v. R.

Dringende Oproep 

De belangrijkste taak van de Oud-ilJegaliteit is het 
werk van de Stichting 1940-1945. Ontzaglijk veel 
moet nog worden geregeld. Daarvoor is noodig dat de 
hoofdbestuursleden beschikken over een snelle ver
voersmogelijkheid. Wij doen met klem een beroep op 
aller medewerking. Wie stelt een auto beschikbaar 
voor het Stichtingswerk? 

Nogmaals 

,, Verweesde J ode1akinderen" 

In verband met mijn artikel over "Verweesde Jo
denkinderen" zijn verschillende stemmen opgegaan, 
die het noodig maken thans wat duidelijker te zijn, dan 
ik, volgens die �temmen was. 

Mijn bezwaar rees niet tegen een streven van dt> 
Joodsche geloofsgemeenschap om kinderen uit haar 
kring weer in dien kring terug te cischen. Integendeel, 
dat is een goed recht, dat voor iedere geloofsgemeen
schap bepleit mag worden. Wel is het onjuist als de 
gemeenschap of breeder een Joodsche volksgroep, dat 
recht op zou eischen voor Joodsche kinderen, die naar 
afkomst niet tot die geloofsgemeenschap behooren. Wie 
mijn arti-kel goed Jeest zal er ook niet meer dan dit in 
vinden. 

Wellicht is door de kortheid van het bewuste artikel, 
de zaak wat scherp gesteld. Dat is onnoodig en zelfs 
gevaarlijk. Niets is mij liever, dan dat het residu van 
het Nationaalsocialisme inzake de Joodsche kwestie in 
onze volksopvatting zoo snel mogelijk verdwijnt. Wij 
moeten binnen de Nederlandsche j?renzen, met inacht 
name van de karakteristieke eigenschappen door her
komst gegeven, hartelijk samen kunnen werken aan 
de zaak van ons geteisterd Vaderland. 

Daartoe is het noodig elkaar de waarheid te blijven 
zeggen, :zooals ik meende te moeten doen, maar niet 
zoo schero. dat men tegenover elkaar komt te staan. 
En voorzoover dat laatste dan het geval was: mijn 
excuses. 

H. v. R.

cfa &oer� ni-e� nocltg : a.fleftr) 
11c..-. oeie. ,. c.a.r6lct • jer.>euer 

•



HET NEDERLANDSCH VERZET 
p 

p: 

Bleek bij nadere kennismaking de Nederlandsche industrie niet slechts, zoo
als men aanvankelijk zei, voor halffabrikanten maar evenzeer voor eindproduc
ten bruikbaar, ook hiervoor maakte men zich de Nederlandsche arbeidskracht 
en -organisatie ten nutte, vooral toen de duitsche industrie wegens bombarde
ments-gevaar en personeel-beperking minder paraat werd, door het instituut 
der verlagerungsorder. 

Rooven en wegvoeren van belangrijke machines, voorraden en personeel 
kwam aan de orde, reeds toen men het in 1941 en 1942 bezette Russische ge
bied wilde benutten van Noord tot Zuid voor visscberij op 't Peipusmeer, in
dustrie en andere bedrijven in Kiev, Dnjepropetovsk, en vele ander veroverde 
steden, landbouw in Oekraïne, Krim enz. 

De vanouds in alle moderne oorlogen als uitbuitingsobject begeerde mijnen 
en bosschen werden, tezamen met andere bedrijven, aan een roofbouwsysteem 
enderworpen; niet toevallig is, dat in de jaren 1940-'45 de helft der toch reeds 
schaarsche Nederlandsche boschbebouwing is verloren gegaan. 

Niets van Nederlandsch eigendom en bezit was voor de duitsche begeerte 
veilig: via een speciaal hiervoor gevormde organisatie verdwenen onze textiel· 
voorraden "en massa" naar duitschland (200 millioen punten!) waar men thans 

nog daarmee beter gekleed -gaat dan wij hier. In "kleinere" massa werd linnen 
en textie1 plaatselijk bijeen gegaard door heele of halve wehrmacht-instanties. 
Ten slotte waren zelfs kinderwagens en autopeds het voorwerp van individu
eelen' roof, begeerd om de privé-qorlogsbuit gemakkelijker naar de ,heimath 
mee te kunnen voeren. En wat ze ten slotte niet mee konden voeren, trachtten 
ze zoo grondig mogelijk te vernietigen, getuige de Wieringermeerpolder! 

Naast de greep naar het nederlandsch bezit staat als tweede groep de ver
volging der 'Nederlandscbe persone1i.

Zelfs wanneer de Nederlandsche zwarte handelaren en dergelijk of nog erger 
gespuis door duitsthe instanties vervolgd werden, was dat een onrecht, eens
deels omdat ware berechting zelfs van misdadige onmenschelijke bewakers met 
Nederlandsch staatsburgerschap niet van duitschers te verwachten was, al 
scholden ze hen voor ganz gemeine gauner enz., - anderzijds sterk getypeerd 
in de houding van hef nederlandsche meisje dat wegens successieven diefstal 
van circa 20 japonnetjes en blousjes te Amsterdam terechtstónd voor den vor
sitzer van het landesgericht, tezamen met den staatsanwalt zittend als schnell
gericht, en dat alle opmerkingen en betoogen van die beide representanten 
der bezettende macht, zelfs hun inderdaad goed gemeende raadgevingen, be
jegende met permanent te zwijgen en langs hen heen te kijken. 

Onnoemelijk veel dieper heeft de duitsche terreur de duizenden en tien· 
duizenden getroffen, die voor kriegsgerichte, landesgericht, obergericht, stand
gericht, polizeigericht werden voorgeleid, en tot dood-, zuchthaus- of gefäng· 
nisstrafe veroordeeld, daarv66r en daarna door ss- en sd-angehörige mishan
deld, geslagen, geschopt, gemeen geboeid, zonder pauze veertig uren of nog 
langer door elkander afwisselende sd-ers verhoord, in 

1 

"rozentuin" of binnen
plaats geconsigneerd, gemarteld op velerlei manier. 

Wie daarvan bijzonderheden weet, durft hen, die onder zulke omstandig
heden "d�orsloegen", niet te veroordeel en. Maar des te grooter moet ook de 
achting en eer zijn, die toekomt aan hen, die onder zulke folteringen en be
jegingen wisten te verzwijgen wat verzwegen moest worden, het vertrouwen 
van hun çroepsgenooten niet beschaamden, en zelfs erin slaagden om door 
wat zij zeiden hun beulen op dwaalsporen te leiden, waar die hun tijd ver
deden aan allerlei nutteloos onderzoek. 

Als een derde en afzonderlijk vervolgingsterrein moeten de maatregelen 
tegen ons joodscbe bevolkingsdeel genoemd worden. 

Ze begonnen in Augustus en najaar van 1940 met de terzijdestelling van 
joodsche ambtenaren, het registreeren van �ndernemingen met joodsch kapitaal 
en joodsche leiding, en het oprichten van een barrière tusschen duitsche ge
zinnen en joodsch huispersoneel; hierop volgden in Januari-Februari 1941 de 
maatregelen tegen joodsche artsen, de onderscheiding van de zwarte J op de 
persoonsbewijzen, uitsluiting van joodsche studenten, de aanvallen der w.a.
"helden" op het Waterloopkin in Amsterdam, het wegvoeren en binnen enkele 
weken afmaken van enkele honderden joodsche jongemannen in het lager 
mauthausen, (wat ons voor 't eerst met het lager-sadisme in nauwere aan
raking 9racht), en de meldepf!icht voor allen die van joodschen bloede waren. 

Daarna het dragen van de jodenster, het leegrooven van joodsche onder· 
nemingen door verwalter en liquidateurs, het rooven van onroerend goed door 
grnndstückverwaltung, aanmelding van goud, zilver, geld effecten enz. enz. 
bij het met den gestolen naam Lippmann Rosenthal Sarphatistraat opgerichte 
roovershol, het uitsluiten van joden uit vrijwel alle bedrijven en beroepen, 
vereenigingen, sport, theaters, café's, bioscopen, plantsoènen, verkeersmidde
len (fietsen, treinen, trams enz.), voorspel van hetgeen waar.aan later alle
goede Nederlanders zouden komen bloot te staan, maar toen op dit kleinere 
bevolkingsdeel met veel grootere perfectie doorgevoerd. 

In 1941 begint de voorbereiding en in 1942/43 volgt het (soms met groot 
georganiseerde razzia's op straten en in huizen) in-massa-wegvoeren van jood
sche mannen, vrouwen, kinderen en babies langs den lijdensweg Hollandsche 
Schouwb�rg of Vught en Barneveld, Westerbork, Auswitz, Celle, Theresien
stadt, enz. soms met niets dan pyama. Op 26 Mei 1943 wordt in het (door 

(4) 

het ophalen der bruggen) speciaal hiervoor geïsoleerde stadsdeel Amsterdam
Centrum, en op 20 Juni 1943 op gelijke wijze in Amsterdam-Zuid en -Oost, 
een modelrazzia zonder weerga in onze geschiedenis gehouden - van ouder
wetsche programs alleen onderscheiden doordat de slachtoffers niet terstond 
individueel ter plaatse worden gedood, maar langs georganiseerden weg geleid 
naar de schandplaatsen der duitsche koeltoer: de gaskamers en vernichtungs· 
lager van answitz-birkenan, bergen-belsen, mauthausen, buchenwald, enz. 

De in Mei 1942 ingevoerde "Jodenster" op de kleeding vergemakkelijkte 
allerlei "kleinere" plagerijen zooals het verbod van bezoek van allerlei open
bare plaatsen, het verbod van aankoopen in winkels anders dan op de speciale 
,,Jocienuren", het betreden van niet-Joodsche woningen, enz. ,,kleinighedenn, 
maar die alle tezamen en met de permanente dreiging dat men door over
treding "met een S" (d.i. als Strafgeval) via de gevangenis zon worden door· 

• gezonden, het leven onder permanente terreur-schrikaanjaging plaatst.
Extra geraffineerd waren de methodes waarop een man als het hoofd der

Amsterdamsche sd-afdeeling voor Jodenvervolging erin slaagde, op eigen
houtje sommige "geprivilegeerden" tot "vrijwillige" opoffering van persoon·
lijke zelfstandigheid te brengen, zoo b.v. de gemengd gehuwden tot vrijwillige
sterilisatie (in de hoop op verlof om in Nederland te mogen blijven), en het
wegrooven der joödsche meubelen, waaraan de naam van den amsterdamschen

' transporteur, die dit voor de duitschers deed, verbonden blijft door de nieuw
gevormde werkwoorden "pulsen" en "voorpulsen".
, In Juni 1943 volgt de slot-étappe der verordeningen met die op de beeindi
ging van versicherungsverhältnissen von joden; en de slotetappe der weg
voeringen: ouden en zieken werden met auto's weggehaald en z66 getrans·
porteerd dat ze in de treinen onderweg wel sterven moesten. 

Niet minder intensief, zij het gelukkig minder effectief, was de vierde groep: 
de greep naar het nederlandsche binnenlandscbe politiek kerkelijk maatscbap-
7Jelijk en sociaal leven. 

Terstond in de eerste maanden werden de pers en de vrijmetselaars-organi
saties aangevallen; het vereenigingsleven werd onder toezicht van den nsb.
commissaris voor niet-commercieele-verenigingen gesteld; geldelijke inzamelin
gen verboden, winterhulp met zekeren dwang-tot-contribueering door bedrijven
onder-verwaltung, resp. poging daartoe tegen openbare instellingen en hun 
personeel, ingesteld; alsmede de volksdienst, een ministerie van propaganda 
(volksanfk!ärung); benoeming van nsb procureurs-generaal; verwijdering van 
alle joodsche deelneming aan het openbare leven. 

Al in Mei 1941 kwam de op naziwijze georganiseerde arbeidsdienst in de 
plaats van de opbouwdienst. 

In Juli '41 volgden de ontbinding der politieke partijen en interneering der 
vroeger leidende figuren van de politieke, maatschappelijke en sociale actie; 
de eerste maatregelen tegen het bijzonder onderwijs (voor bescherming van 
revolteerende nsb.-onderwijzers); de aanslag op de vakorganisaties. In Augus
tus '41 de instelling van "vrederechters" en het "vredegerechtshof" voor 5pe· ' 
ciale pro-nsb-vonnissen; 1 September het gemeentebestuur door "burgemees· 
ters" volgens "leider" -principe, met terzijdestelling der gekozen gemeente· 
raden en wethouders; October '41 de landstand en de ziekenfondsregelingen; 
November de cultuurraad en cultuurkamer; December '41 de artsenkamer; 
Februari en Maart '42 de dierenartsen-, tandartsen- en apothekerskamers; 
Januari '42 de aanslag op de benoemingsvrijheid bij het onderwijs; April '42 
de oprichting van het arbeidsfront; in October '42 zijn arbeidsleider. 

Het jaar 1943 gaf in Januari de studentenrazzia's met aanmeldingsbevel per 
6 Mei, opsluiting in kampen (Vught en Ommen), en wegvoering naar duitsch· 
land; eveneens in Januari de formeele inschakeling der nsb-bureaux in de be· 
stuursorganisaties van Nederland; Mei '43 besloot de voorafgegane "uitkam· 
ming" van bedrijfspersoneel (saukel-aktion Mei 1942), nu vervangen door de 
"sonderaktion der verordnung 42/43" door oproeping van "jaargangen" voor 
den arbeitseinsatz; rückführung in die Kriegsgefangenschaft; tweeërlei land
wacht-Nederland, eerst die van Maart tot October 1943, daarna de organi· 
satie onder dienzelfden naam in November 1943, die in 1944/'45 zoo berucht 
werd en in voorjaar '45 de laatste contigentjes voor de Nederlandsche ss 
leverde. 1 

Hietmee is de officieele lijst, saamgesteld met behulp der inhoudsopgave van • 
het verordnungsblatt, zoo ongeveer gesloten. 

pc 
re 

a 

:z 

v 

:z 

a 

b 

c 

d 

e 

f. 

Tal van bijzonderheden bleven onvermeld: de aanplakbiljetten. de ronse
larij, de surrogaat-burgemeester, de boerenleiders, de nsb-organisaties en ver· 
tooningen. Honderdmaal erger dan dit alles was de aanval, die in geen ver· 
ordnung zijn reglement had, maar dagelijks op ieder gericht stond: de terreur o 
van vreesaanjaging en dreiging, uitgaande van esdee-personeel en hun hand
langers uit onze eigen bevolking, - waardoor in de joodsche wijken alle men: 
schelijke wezens binnen een minuut in tempo van de straat àf en voor de 
ramen wèg binnen in de huizen verdwenen waren als 's avonds tegen het 
speciale joodsche sperr-nur de nadering van een duitsche auto gesignaleerd of 
vermoed werd. - waardoor ieder, jood en niet-jood onder de spanning der 
risico's van deutschfeindlich handelen met p.b.'s., stamkaarten, bonnen, aus· 
weisen, joden, radio's, fietsen, koperen voorwerpen, zilvergeld, vereenigings
leven, schoolzaken, predikatie, kerkelijk leven, vakvereenigingswerk, hulp aan 
onderduikers, enz. verdrukt werd. 

(Wordt vervolgd) 



,_ 

Plaats, herplaats en 

plaats het nog eens 

KP.• en 

Sabotage• 

rapport 
Van enkele KP.-Leiders ontving ik een zakelijk rap

port, vermeldende alle KP.- en Sabotageactie gedu
rende de bezettingstijd. 

Teneinde te komen tot een verzameling van aUe 
gegevens die nodig zijn om onze geschiedenis vast te 
leggen, in een boekwerk, is het noodzakelijk, dat ik uit 
elke provincie, c.q. uit elk gewest, een soortgelijk rap
port ontvang. Dit kan dan een basis vormen voor ons 
boekwerk. Alleen dan kan het plan voor de samenstel
ling van het boek ten uitvoer worden gebracht, wan
neer alle KP-Leiders en ook alle KP-ers hun krachten 
hieraan geven. 

Het ontvangen rapport bevat een summiere opgave 
van alle gepleegde actie. Het geeft o.m. - om mij tot 
deze twee voorbeelden te beperken - een opsomming 
van de namen van de gemeenten waar een distributie
kantoor en of bevolkingsregister is "gekraakt" en het 
aantal aanslagen, die op spoorlijnen zijn gepleegd. En 
zo vervolgens van alle werkzaamheden. 

Om tot een goed gecoördineerd geheel te komen, 
verzoek ik daarom alle KP-Leiders mij een rapport te 
zenden, vermeldende achtereenvolgens een opgave van: 
a. spoorwegsabotage (aantal aanslagen en bijzondere

resultaten b.v. het ophouden en voorkomen van ge-
-. vangenentransporten). · 

b. verkeers- en wegensabotage (idem).

a 
n 

e 

c. scheepvaartsabotage (idem).
d. acties tegen SD-agenten en andere provocateurs.
e. acties tegen de zwarte handel.
f. overvallen op distributiekantoren en/of bevolkings-

registers (alleen opg. van plaatsnamen en daum).
g. bevrijding van gevangenen.
h. hulp aan geallieerden piloten en "airborns".
i. droppingen.
i. sabot.-acties van andere aard dan bovenvermelde.

Ik verwacht dus niet een uitvoerig verslag maar een
r summier rapport, waarin vermelding van feiten en 

Plaatsnamen (zoveel mogelijk met tijdsopgave) als re
n gel voldoende is. Vooral moet de nadruk gelegd op 

bijzondere resultaten die bereikt werden. 
In dit verband roep ik tevens de hulp in van alle 

I<P-ers om ons afwikkelingsbureau te voorzien van alle 
krantenberichten, politiebladen en z.g. labasberichten, 
die betrekking hebben op ons KP-werk en gedurende 
de bezettingstijd zijn uitgekomen. 

Wellicht ziet één onzer kans om deze exemplaren te 
bemachtigen. 

Inzendingen steeds aan ons bureau. 
FRITS. 

MEDEDEEJLJfNGEN 
· lectificatie

In het verslag van de Top-Districtsleidersvergade
ss ring, opgenomen in nummer 59, ziin verschillende fou-

5. Onder zuivering in de zelfde kolom onder 1.
a, b, en c moet staan: 
,,a. twee leden aangewezen door de personeelsraad. 

b. twee leden, ex-illegale werkers, uit het bedrijf zelf,
door de directie aan te wijzen.

c. de voorzitter outsider door de directie te be
noemen".

en daaronder de tweede maal a.b.c. moet luiden: 
,,a. twee leden uit het bedrijf zelf, 
b. twee leden van buiten het bedrijf,
c. de voorzitter eveneens outsider".
6. In de vierde kolom onder Zuivering van de

Staten-Generaal moet geschrapt worden "en de C.A. 
C." in de zin...... ,,dat de zuivering niet werd over
gelaten aan de N.A.C. en de G.A.C. 

7. In de vijfde kolom de tweede alinea moet de
eerste zin luiden: In de Harskamp leven Hollandsche 
S.S.-ers in kuilen in de grond.

8. In de 7e allinea staat een zin "wel is bekend
dat men zeer ver zal gaan bij het vrijlaten van ge
vangenen". Hierin moet "zal" door "wordt" vervan
gen worden. 

9. In de motie, bericht aan de Stichting en ge
geven in de 8ste kolom moet het eerste punt als volgt 
luiden: 

1. De vergadering constateert: dat er nog veel
verwarring bestaat op het gebied van de verzor
ging van de n�elaten betrekkingen der gevallen
illegale werkers, een verwarring die voor eei;i •
gedeelte hier en daar in den lande ontstaan is
uit het gebrek aan vertrouwen in het bestuur van
de Stichting 1940-1945.

1 
VERANlWOORDING 27 Aug. tot en met 8 Sept. 
STICHTING: 

Landmiddag 18 Aug. Alblasserdam ... f 27.35 
Speeltuin buurtfeest 24 Aug. Harderwijk " 1585 .50 

MEDEDEELINGEN: 
Voorne-Putten ............................. . 
Districts Bijdragen C.B.-Kas Z.-Holl. A 

VRAAG: 

" 162.50 
,, 2000.-

Waarvoor stortte Utrecht f 1400.- ? (bank). 
En Bloemendaal ? (giro). 
Ook is de bestemming niet bekend van op de bank 
gedeponeerde contanten uit Abcoude.

ten geslopen die wij thans willen achterhalen. Rectificatie : 
n ' 1. In de eerste kolom bovenaan is de datum van 

het overlijden van Pater Bleys vervallen. Dit was 
e· de 17e.

2. In de eerste kolom staat onder taken der ille
galiteit III o.a. ,,één van de middelen die wij hebben 

r om mede te werken aan de zuivering enz. enz.". Deze 
zinsnecdc moet geheel vervallen daar zij niet is ge
bezigd. 

3. In de tweede kolom staat op 3/4 hoogte: Het
hoofdbestuur is van meening dat de principieele on

er derduiker behoort onder de Stichting en ik persoon
s· lijk sta daarachter". Dit moet zijn: ,,sta daar niet
s- achter".
n 4. In de derde kolom wordt onder Gedenkboek 

Il geschreven over plaatselijke vertegenwoordigers. Hier 
�) moet achter gevoegd worden "voor het Gedenkboek". 

369. Cornelis Has, geb. 31-1-'97, vervoerd naar
Amersfoort gev. nr. 7049. Doorgestuurd. Laatst
gezien in Oraniënburg. Daarna spoorloos.

370. Jacob Krüse, geb. 7-7-'05. Sept. '44 uit Venlo 

naar Sachsenhausen-Oraniënburg. Einde Sept.
zou hij in een ziekenhuis bij de Heinkel-fabr. ge
storven zijn.

392. Zwiert Buurke, geb. 3 Nov. 1901, gearr. wegens
pol.redenen; 3 Nov. 1941 in Buchenwalde; 2
Mrt. 1945 Naszweilen bij Straszburg.

393. Johan Lefrandt Waworoentoe; gearr. en ver
voerd naar Siegburg, later in Wesseling; in Sept.

' '44 vertrokken vanuit Wesseling naar onbekende 
plaats; volgens geruchten bevindt hij zich in 
Maagdenburg. 

394. Simon van Hapert, Woenselschestraat 409, Eind
hoven, geb. 28-10-1887, gearr. 17 Juni '44, op
28 Juni '44 van Politiebureau Eindhoven naar
S.D.-lager in Vught overgebracht, vandaar 6
Sept. op transport naar Sachsenhausen, nadien
niets meer gehoord.

395. Care! Bos, geb. 23-12-22 te Amstetrdam, woonde
Beethovenstr. 56 te Wassenaar, gegrepen Juli '44
zat in Haaren en werd in Sept. '44 naar Ora
nienburg overgebracht. Werkte op Klinkert, Par
gim-Schwerinziekenhuis en Lübeckhospitaal.

396. Hans Roosing, geb. 21 Maart '23, gegrepen Juli
'44, gebracht naar Haaren. Vandaar in Sept. n.
Oranienburg gebracht. Later nog vervoerd naar
Bergen-Belsen. In Febr. '45 nog in Bergen-Bel
sen gezien.

397. Lambertus de Groot, te Gemert, adres: Vossen
berg, Elsendorp, gevangen genomen 29-3-1944,
gebracht naar Den Bosch in Huis van Bewaring,
op 6 Juli '44 overgebracht naar Vught onder Nr.
10585, blok 19 B, op 5 of 6 Sept. overgebracht
naar de Heinkelfabrieken (Oranienburg); daar
gezien en gesproken in Nov. '44 en Jan. '45.
Daarna niets meer gahoord, alleen dat hij weg
gevoerd is. Burgemeester Ritmeester uit den Hel
der, weet dit ook, doch plaats van bestemming
onbekend. Onder zijn collega's bekend door zijn
lezingen over bijen. Politiek gevangene.

398. Frederik Christiaan Oostman (Schuilnaam Fred
dy), Mr. de Boerlaan 149, Deventer, geb. 23-8-
1919, op 29 Aug. '44 uit huis gehaald en naar
Arnhem vervoerd. Vandaar op 4 Sept. vertrok
ken met onbekende bestemming. Moet op 4
April '45 nog gezien zijn in kamp Buchenwalde.
Verder niets vernomen.

399. Franciscus Henricus Kap, geb. 23-4-'18, Am
sterdam, laatst gewoond te Zaandam waar
schijnlijk in Febr. '45 vervoerd vanuit éhemnitz
naar Buchenwalde.

400. Abraham Daalder, geb. 7-5-'20 Alkmaar 26-3
-'42 gevangen genomen op de Paardenm;rkt te
Alkmaar, naar. Weteringschans Cel A 3/21.
overgebracht naar Scheveningen, Cel. 551, v. 17
Dec. '42 tot 7 Oct. '43 Semenarium te Haaren
N.Br. cel 105, tot 12 Oct. '44 Amersfoort, Block
IV Nr. 2011, 3 mnd. administrateur, z.g. ver
gissing, pl.m. 60 ter dood veroordeelden op trans
port voor arbeidsdienst. 6 weken bunkerstraf.
�u.chenwalde dreigde. Geïnfecteerd met diphte
ntis. Daarna hospitaalsoldaat. Bij ontvluchtings
poging verraden. 1� Oct. '44 naar Neuengam
me. Te werk gesteld in Meppen. Bij ontvl.poging
gesnapt. Over Grosz-Bozen naar Buchenwalde.
14 Dec. '44-9 Jan '45 Buchwalde. Volgens on
betroawbaar register (Nr. 96916) overleden te
Buchenwalae op 9 Januari '45. Is dit waar?

401. Th. Heine, geb. 13-4-1899. 11 Oct. '44 van
Amersfoort naar Neuengamme. Daar gezien on
geveer 15 Maart '45. Op 4 of 5 April '45 naar
een kamp van het Zweedse Rode Kruis te Han
nover vervoerd. 

402. Harm Nijbo,er, geb. 2 Febr. 1922 te Gieterveen,
.op 12 Oct. 44 over Almelo naar Duitsland ver
voerd. Sindsdien niets meer gehoord.

403. Geert Aalje Dijkman, geb. 3-4-15, 8 Dec. '44 
opgepakt te Veenendaal. Vervoerd naar Amers
foort. 2 Febr. '45 naar Neuengamme, na 3 we
ken verder weggebracht, �rmoedelijk naar
Wöblin.

404. Roelof van Ginkel, geb. 18 Dec. 1900, gearr. te
Veene.�daal op 8-12-44. 2 Febr. '45 van Amers
foort naar Neuengamme. Na 3 weken verder
vervoerd. Vermoedelijk Wöblin.

405. Hendr�k Wolf, adres: Middelhovenstraat 10
Dieren, geb. 28 Nov. '09 te Amsterdam. 2 Juli
1944 gearr. in� Dieren, Huis van Bewaring Arn
hem. 12 Juli 1944 Vught. Bij inval Engelsen
naar Duitsland vervoerd. Vermoedelijk Heinkel
fabrieken. 7 Febr. Natswelle overleden.

406. Annelise Pepper-Frijda, geb. Wattenscheid op
6-9-21, laatste adres Huize ten Vijver, Dwars
weg 1 te Den Haag.

407. Hans Frijda, geb. te Wattenscheid, 1-9-27, laat
ste adres: p.a. E. Asscher, Valeriusstraat 13 te
Amsterdam-Z.

408. Inl. verzocht over de kinderen van de overleden
fam. Krüpfeld. Mevr. Barbara Krüpfeld was in
Febr.-Maart '44 in Huis van Bewaring te Gro
ningen. Kinderen bevinden zich te Emmen. Be
treft in bewaring gehouden goederen van de
fam. Krüpfeld.

409. Leo Dael, geb. 12-9-07 te Venlo, gearr. 24 Mei
1944, naar Vught overgebracht. Van Vught
naar Oraniënburg. Daar laatst gezien Oct. '44.
Zou alhier in een ziekenbarak zijn �rrgeble
ven.



410 Jan Dael, geb. 1 Jan. 1919 te Venlo. Gearr. 
24 Mei '44, naar Vught overgebracht. Van 
Vught naar Oraniënburg. Laatst gezien in Oct. 
'44. Bekend onder de naam "de man met de 
baard", ook wel "de man uit de Boemerang". 
Grote vriend van At,,iBROSIUS, welke ook be
kend is onder de naam van Chiel-Gabriel (Jan
Hendrikx). 

411. Derk, Jan Paradijs, geb. 13-3-80, wonende te
Ruurlo (Gld) gearresteerd wegens vinden van
wapens etc. 10 Febr. '45 weggevoerd _uit "De
Kruisberg" te Doetichem, waarschijnlijk naar
kamp Neuengamme en daarna na.ar Denemar
ken. over!. bericht ontvangen.

412. Meddens, Oscar, Bemardus, geb. 26-2-26 te
Doetichem. Ongeveer 1 >1 jaar geleden als onder
duiker gearresteerd en naar Amersfoort over
gebracht. pl.m. 6 weken later op transport naar
Gemeinschaftslager N.A.G. Bussum in plaatsje
bij Brunswijk. Werkte daar in autoindustrie.
Laatst bericht op 23-12-44.

413. Hendrik de Bie, geb. 28-3-23, op 25-8-44 in
Weesperkarspel gearr, via Hilversum naar Amers
foort vervord, vandaar op 8-9-44 naar Neuen
gamme. 14 dagen later naar Huzen en vandaar
naar Hensburg, waar hij door de Russen be
vrijd zou zijn. Ieder spoor ontbreekt sindsdien.

V e r l o o fêl: 
POLL Y LANDWEHR 

(koerierster) 
HANS VAN MEER 

H. G. 2000 M.D.K.P. 

G. W. Burgerplein 20, Rotterdam. 
Michel Angelostraat 23, Amsterdam. 

Langs deze weg willen wij voor de vele afzonderlijke 
en gezamealijke bewijzen van medeleven en geluk
wensen van de zijde van onze vrienden uit de illegali· 
teit, gedurende onze bruidsdagen en in het bijzonder 
op de dag van ons huwelijk, zeer hartelijk dank zeg
gen. 

R. G. v. d. HAAR (,,Frits") 
A. v. d. HAAR-BREMMER.

Op het Afwikkelingsbureau LKP. kunnen geplaatst 
worden: 2 vr. administratieve krachten, wonende te 
Amsterdam. Sollicitaties te richten aan: Hfd.Afw. 
Bur. L.K.P., Westermarkt 2, Amsterdam. 

Principieel onderduiker, oud 19 jaar, G.G., 15 
maanden ondergedoken voor Arbeidsdienst, Ulo
diploma, hoopt in December a.s. diploma Boekhouden 
te behalen, zoekt werk op Handelskantoor of iets 
dergelijks. Heeft enige kantoorervaring. Brieven on· 
der No. 40 van dit Blad. 

Aan onze abonne's en 
Tot hiertoe zijn de Mededelingen dank zij de 

trouwe zorg van "Albert" groepsgewijze ver
zonden. Vanaf 1 October willen we nu over
gaan op individuele verzending per post. 

Daartoe moeten de namen en adressen der 
abonné's in ons kaartsysteem voorkomen. 

Wij hebben daar echter Uw medewerking 
. voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 

pen of potlood ter hand en vul onderstaand 
formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok
schrift.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

James van Beusekom, geb. 14-5-19'.22, gewoond 
hebbende te Middelburg, Gortstraat 22, gearr. 
op 31 Aug. '44. Op 8 Sept. '44 weggevoerd van 
Amersfoort naar Neuengamme. Sinds Maart '45 
ontbreekt elk spoor. 

Arie Hess, geb. 20-10-23 te Rotterdam, Saft
levenstraat 30, Rotterdam

.i. 
9 Oèt. 1943 ver

trokken vanuit Rotterdam naar Frankrijk als 
Engeland-vaarder. Jan. 1944 gegrepen bij de 
Spaanse grens en naar Buchenwalde vervoerd. 
Daar in Block 49 en 17 onder 44309 gezeten. 
Van Buchenwalde naar Jena vervoerd, Sept. 
1944. Sindsdien geen· bericht. 

Harm Boiten (Harry), geb. 8 Mei 1920, Peizer
weg 42, Groningen, houthandelaar, 10 Maart 
'44 in Vught, Aug./Sept. Oranienburg en Sach
senhausen via Henkel, Aurich en Neuengamme. 

Jacob Klompien, geb. 25-9-1909 te Amsterdam. 
Vermoedelijk vervoerd naar Homburg am 

Rhein. Is gebrekkig aan een been. 

Geert Schoonman, geb. 31-8-1917 te Wormer
veer. Lag in Nov. '44 met schotwond in den rug 
in Kriegslazart te Dortmund. 

J. Lasken, burgemeester van Bergharen en Hors
sen. Waarschijnlijk de laatste tijd in Duitschland
gevangen gezeten.

Oud K.P.-er, van beroep vliegtuigmonteur, zoekt 
betrekking, liefst in eigen branche, doch ook tevre

. den met andere bezigheden. 
Brieven onder no. 43 van dit blad. 

Ruilen, huis te 's-Gravenhage, 4 gr. kamers, 2 kl. 
kamers en keuken. Eventueel in tweeën te bewonen, 
voor buitenhuisje voor 2 pers., omg. Veluwe. Brieven 
onder nr. 44 van dit blad. 

Het Gem. Gasbedrijf Purmerend vraagt voor spoe
dige indiensttreding een stoker in tijdelijken dienst. Bij 
gebleken geschiktheid volgt na een jaar vaste aanstel
ling. Loon voor gehuwden. f 31.20-f37.89 per week; 
voor ongehuwden f 29.50-f 35.93 per week met 6 
jaarlijksche verhogingen. Kindertoelage: voor de 
eerste 2 kinderen f 2.62 per kind per week, voor elk 
volgend kind f 3.85 per week. 

Brieven onder no. 45 van dit blad, vóór 21 Sept. 

Oud illegaal werker op de Veluwe vraagt voor zijn 
modem ingerichte werkplaats een horlogemakers
bediende. Goede gelegenheid zich verder te bekwa
men in goud en zilverwerk en optiek. Brieven onder 
No. 41 van dit Blad. 

Principieel onderduiker, gedoken Oct. 1942, voor 
L.O. gewerkt, leeftijd 25 jaar, 7 jaar erv. admin. en 
boekh., div. dip!., zoekt positie, onverschillig waar.
Brieven onder no. 42 van dit Blad.

toekomstige abonne's 
toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 
Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 
postwissel of kas het kwartaal October tot 
Januari hebben betaald, zullen het blad ont
vangen!! 

Prov. en Districtsleiders moeten voor ditmaal 
al het mogelijke doen om alle medewerkers te 
bereiken. Wij controleren aan de binnengeko
men formulieren waar gewerkt werd. 

Het formuliertje kunt U verzenden In een 
enveloppe met 1 1/J cent postzegel. 

------------ -------------·- --

(Hierlangs afknippen) 

Naam en voorletters: 

Straat· ................................ ·-··---···---····----.. ·---·-------··-................. Nr ....... _ ........................... ' ..................... . 

Plaats: ........................................................... , ................................................ . Pro v. 

Medewerker/belangstellende• van L.0./K·P.• 'abonneert zich/heeft zich geabonneerd, met ingang van 

............................................................................................................. op het Mededeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P.
Hij/ zij" heeft betaald / zal betalen•, voor een kwartaal n.L ! ................................................................................ ..

op .................................................................................. (datum! 

") Doorhalen wat niet van toepassing !s. 

420. Reint Albartus Oijkema, geb. 20-5- 19'.20. Ge
arresteerd te Groningen begin Juni '44. Eind
Juli vervoerd naar Vught. Zou 20 Aug. te Vught
zijn gefusilleerd.

421. Adrianus Oudkerk, Geb. 11-1-'88 te Landsmeer
(N.H.), wonende te Epe: ,,Huize Birkenhoveu 

(Tongeren), beroep: grossier in boter en eieren
Gevangen genomen: 25 Nov. '43. Acht maanden
in Huis van Bewaring te Arnhem, daarna 14
dagen te Amersfoort, vervolgens naar Vught tot
omstreeks 6 Sept. '44 (Nr. 10490, Blok 15A).
ten laatste naar Oranienburg tot ongeveer eind
April '45. Sindsdien spoorloos.

422. Jhr. Dr. J. W. de Marees v. Swinderen, 56 jaar,
Beethovenlaan 14 te Bilthoven. Door het Centr.
Bur. N.I.A.D. te Nijmegen op 24 Mei '45 be
richt ontvangen, dat hij zou zijn omgekomen met
de Cap Ancona bij Lübeck, de door N.I.A.D.
genoemde mededeler van dit bericht ontkent dit
te hebben afgegeven, hij .kent Dr. van Swinde
ren niet. Dr. v.' S. in April nog in Neuengamme,
vandaar vervoerd naar elders. Niets meer ver
nomen. Wie heeft het doodsbericht afgegeven?

423. A. Kerner, geb. 9 Maart 1910, Israëliet, gewoond
hebbende Sarphatistraat 84 te Amsterdam, Ge
arresteerd 30 Juni 1944 te Amsterdam; vertrok
ken 4 Sept. '44 naar Theresienstadt van Wes
sterbork, daarna in Oct. '44 naar Auswitz en
vervolgens naar Buchenwalde in een Sanatorium.

Wij ontvingen eerst nu het droeve bericht, dat onze 
geliefde man en zorgzame Vader, 

Dr. J. DE KONING 
Geref. Pred. te Schipluiden, 

reeds 14 Dec!'.mber 1944, in de leeftijd van 48 jaar, 
te Neuengamme, is overleden. 

,,Zalig zijn, die vervolgd worden om der ge
rechtigheid wil, 
want hunner is 

Schipluiden, 25 Aug. 
Ruysstraat A 125. 

het Koninkrijk der hemelen". 

Mevr. ].
Jan. 
Folkert. 
Ger hard. 

1945. 

(Matth. 5 : 10) .. 
de Koning-Hettinga. 

.. Met diepe droefenis geven wij kennis van het over
hiden van ons aller vriend en medestrijder 

t 
Joep (schuilnaam) 

ASSUERUS A. J. A. COPIER, 
instructeur bij de Nederlandsche Binnen
landsche Strijdkrachten. 

Als illegaal werker gaf hif zich geheel in dienst van 
zijn Vaderland en zijn overtuiging. 
Bij een noodlottig ongeval kwam hij om het leven 
Hij streed als soldaat en viel als soldaat voor God en 
zijn Vaderland. 

Namens bezetting Honswijk. 
De Compagnies Commandant, 
G. H. G. M. TEN HOLDER (f om). 

Honswijk, 25 Augustus 1945. 

Na langen tijd van onzekerheid ontvingen wij heden 
via het Afwiklcelingsbureau Concentratiekampen te 
Vught, het droeve bericht, dat onze lieve zoon en 
broer 

AREND QUELLE 
op zijn twintigste verjaardag (10 Jan. '45) te Neuen 
gamme is overleden. 

Onze droefheid wordt verzacht door de weten
schap, dat hij gevallen is voor het Vaderland 
en dat zijn vaste geloofsovertuiging hem moe
dig zijn lijden heeft doen dragen. 

Soest, 5 September 1945. 
Torenstraat 13. 

]. W. QUELLE. 
CL. QUELLE-SMIT.
MIEP QUELLE.

Liever geen bezoek. 

Opmerkingen: 

····································-·····························-····--
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De Spoorwegstaking 
Op 18 September 1944 kondigde de regering in 

Londen de algemene spoorwegstaking in Nederland 
af. Een daad van vèrstrekkende betekenis. Want hoe
wel het voor de hand liggend oogmerk was, door de
ze staking het verkeer achter het Duitse front te ver
lammen, moest de regering tevens de verantwoorde- · 
lijkheid voor het risico op zich nemen, dat, zo de 
geallieerde aanval niet slaagde, het treinverkeer tot 
aan het einde der oorlog stop zou staan. En deze 
kans werd zekerheid. 

Gedurende bijna een jaar staakten de spoorwegen. 
De staking werd een succes voor de discipline en 
vaderla.ndslievendheid der spoorwegmannen. Vooral 
ook omdat de vijand met dreiging en .drogredenen 
alles in het werk stelde, om althans een gebrekkig 
spoorwegverkeer weer op te bouwen. De betekenis 
v deze spoorwegstaking is enorm geweest·. 

In het kader der directe oorlogvoering moest de 
vijand een prachtig mobiel apparaat missen, dat hem 
in zijn bewegingsvrijheid en zijn tactische manoeu
vres ernstig zou belemmeren. Waar het verkeerspro
bleem (denk aan de benzine) één van de moeilijkste 
problemen voor hem was, moest de staking hem wel 
zeer zwaar op de maag liggen. 

In het kader der georganiseerde rooftochten, bete
kende de staking voor hem de onmogelijkheid om die 
goederen en personen te roven, die hij zich voorge
steld had. 

Het behoeft geen betoog, dat ook voor onszelf de 
gevolg_en vai:i deze staking langzamerhand merkbaar 
gingen worden. Eensdeels terecht gebruikte de vij-

and het argument, dat de hongersnood aan de sta-
king te wijten was. 

Regelmatig vervoer per trein had de bevolkîngs
centra van meer voedsel kunnen voorzien. Maar de 
vijand verzweeg de andere helft der waarheid en die 
was, dat hij zelf

° 
oneindig veel meer last van deze

staking had. De oorlog moest gewonnen worden en 
de staking droeg daartoe belangrijk bij. Bovendien 
hadden de Spoorwegen . de hongersnood natuurlijk 
niet kunnen voorkomen. Wij m,ogen God danken, dat 
hij deze mannen de moed gaf zich en bloc in te zet
ten voor de vrijheid. 

Zelf hebben wij als illegale werkers de staking aan 
den lijve gevoeld. Eerst redde ons de auto, maar 
reeds spoedig hadden we niet meer dan onze fietsen 
ter beschikking. En zo fietsten de verzetsmannen 
iedere dag opnieuw het land door. Een fietstocht b.v. 
van Assen naar Amsterdam was normaal. De provinciale 
leiders gingen kampend met bandenpech, met regen, 
storm en later met sneeuw en vorst iedere week 
trouw de gehele provincie rond. Zelden miste er 
iemand op een provinciale vergadering en zelfs de 
topvergaderingen werden regelmatig per fiets bezocht. 
De koerier�ters zwoegden dagelijks op de fiets het 
land door, beladen met bezwarend materiaal. . Men 
stelle zich die tochten voor. Langs achterwegen een 
plaats verlaten, vanwege de razzia's, dan bij de vol
gende plaats het bericht, dat de "Grüne" bezig was. 
Dan 't opsporen van een maas in 't net om door te 
breken in de richting der afspraakplaats. Niets heeft 
mij meer .verbaasd in �e winter 1944-'45, dan de trouw 
waarmede ieder zijn plicht deed en het f�t, dat dit 
physiek volgehouden kon worden. 

Maar ter zake. De spoorwegstaking werd een groot 
succes. '.Hulde. aan de spoorweg111an11e11. Toen echter 
bleek, ·dat de oorlog niet ten einde was moest de ille
galiteit deze actie opvangen, omdat de spoorwegman
nen niet van en in de wind konden Teven. Een bijna 
onmogelijk uit te voeren opdracht. 

.'.Maar ze is uitgevoerd. Zoals het steeds gegaan is, 
ging het ook nu. Geen mo_eilijkheden zo groot, of ze 
werd geattaqueerd in het licht der noodzakelijkheid 
haar op te lossen. Dat het mogelijk was, danken wij 
aan het hoge verantwoordelijkheidsgevoel der illegale 
werkers. 

Daarom zeker ook buide aan de illegale werkers, 
die het onwaarschijnlijke tot werkelijkheid maakten. 

De spoorwegmannen doken bij duizenden onder, 
zij kregen hun salaris uitbetaald en later als de voed
selnood groot wordt, brengt de illegaliteit ze zelfs 
langs illegale wegen _voedsel. 

· Dat dit alles organisatie behoefde is duidelijk. Her
N.S.F. en de L.O. hebben zich daar met andere ver
zorgingsorganisaties voorgespannen . 

.. 

Ik kan niet nalaten in dit verband de figuur van 
v. Tuyll (van Hall) in herinnering te brengen. Wie
zoals wij in de topbesprekingen met hem in aan;a
king kwam, moest wel onder de indruk komen van
zijn organisatietalent, energie en doorzicht voor het
oplossen van de enorme problemen, waarvoor de sta
king ons zette.

Voor een zeer belangrijk deel is aan hem het wel
slagen van de stakingsactie te danken. 

Ook deze staking heeft onnoemelijk veel leed in 
Nederland meegebracht, direct door represailles, in
direct door de hongersnood. 

Hier als overal in het verzet stuiten we op hec 
schrijnend contrast dat door offers en bloed de vrij
heid verworven moest worden. 

Als wij thans het succes van deze staking herden
ken, moeten wij elkaar tevens in herinnering bren
gen, dat het de dure plicht van ons volk is, zich 
alles te getroosten om de nood van hen, die offers 
voor onze vrijheid brachten, te lenigen. 

Door gemeenschappelijke strijd, door bloed en of
fers is dit volk herboren. Alleen in deze geest van 
het vrijwillig offer voor hen, wie God een zwaarder 
lot te dragen gaf, kan. dit volk zijn bestaan bevesti
gen H. v. R. 
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Wat een wijsbeid is er nodig, vrienden, om te ver
staan en wat een lank111oedigbeid om te waarderen, 
dat een ander het recht heeft er een andere mening 
op na te houden dan wij. 

Ik doel hierbij op al die· botsingen en conflicten, die 
de wereld steeds in beroering gebracht hebben. Ze 
hebben bestaan op maatschappelijk, kerkelijk, staat
kundig gebied, ja, overal waar mensen met elkaar 
omgaan. 

Het vangt dan aan met de wederzijdse belichting 
van het omstreden punt, of de situatie, die in het 
geding is. Daarbij worden dan in de loop van de dis
cussie gaande-weg die argumenten aan beide zijden 
meer toegespitst, die het eigen standpunt meer kracht 
kunnen bijzetten. Onvermijdelijk zet men dan steeds 
meer die fasen van de geschiedenis of het betoog in 
het licht, waarin men zich sterk waant, terwijl men de 
zwakke plekken in de schaduw houdt. De tegenstan
der doet het .iuist omgekeerd. 

Stel het U voor, alsof de een het probleem met 
groene verlichting, de ander met rode verlichting be
�ijkt. Bij de ene verlichting krijgt men nu iets ge
heel anders te zien dan bij de andere. En de onbe
vangen buitenstaander komt in de bekende onbehaag
lijke stemming, dat hij beide tegenstanders gelijk moet 
geven. Hij weet wel, dat beide tegenstanders hem 
het strijdpunt werkelijk vertonen, maar bij enig na
denken zal hij gaan beseffen,. dat geen van beiden 
hem de volle werkelijkheid voor houdt. 

Hier is bij de strijdenden de wijsheid van een ob
jectieve belichtin,g en beoordeling _zoek geraakt. Op 
deze wijze redeneren ze langs elkaar heen en hoe 
paradoxaal het ook moge klinken, al spreken ze over 
dezelfde situatie, ze hebben toch een verschillende 
toestand op het oog, Men verstaat elkaar dan niet 
meer. Er behoeft geen twijfel te zijn aan de oprechte 
bedoelingen, aan de · eerlijke overtuiging aan beide 
zijden. Niettemin is het gesprek volkomen onvrucht
baar geworden. Het is alsof een Chinees en een 
Griek met elkaar praten. 

De volgende ,fase is duidelijk. Men vertro11wt el
kaar niet meer. Men bemerkt de halsstarrigheid, 
waarmede de ander weigert de z.g. goede belichting 
te gebruiken. Men verklaart dat dan voor onwil, ja, 
moedwil en' kwade bedoeling. 

En dJn is het maar één stap om de andere mening 

• Voltaire: .. Ik ben het volslagen oneens met wat U zegt,
maar ik verdedig tot in den dood het recht om het te zeggen''

niet au sérieux meer te nemen, om het goed recbt
der andere overtuiging te ontkennen en om met de 
daad de "waarheid" van eigen overtuiging te doen 
zegevieren. 

Het conflict is er. De breuk wordt een feit. De 
oorlog, de echtscheiding, de kerkscheuring voltrekt 
zich. 

Misverstand, wantrouwen, ontrechtlng, botsing, zie 
daar de draad, die ons steeds weer tot de grote ver
schrikkingen in de geschiedenis voert, als wijsheid en 
lankmoedigheid ontbreken. 

Deze wat breedvoerige uiteenzetting leek mij niet 
ondienstig bij het belichten van de toestand, waarin 
ons Vaderland verkeert. 

Als is het wel heb, bestaat er op het ogenblik een 
dominerende tegenstelling in ons land. Die tussen de 
"ouderen" en de "jongeren" of wel de conservatieven 
en de vooruitstrevenden. 

Is dat een b1ijvertje? Ik geloof er niets van. Geheel 
andere doorsneden bestaan er in ons volk en naar
mate de toestand stabieler wordt, vervaagt deze te
genstelling, en worden de coutouren van de principiële 
tegenstellingen scherper getekend. De tegenstelling 
conservatief-vooruitstrevend is te weinig fundamen
teel, en te ongestadig in haar objecten, dan dat ze 
het beeld blijvend kan beheersen. 
. Intussen, thans is deze tegenstelling er wel en het 

misverstand en het wantrouwen; ja, het buiten rech
ten stellen nemen soms bedenkelijke vormen aan. 

De jongeren, veelal verwant aan de illegaliteit, be
lichten steeds weer de vernieuwing en stellen de oude 
orde in de schaduw. De ouderen (veelal verwant met 
politieke ,kringen) schuiven daarentegen de wet, de 
orde van vóór '40 naar voren, en houden de ingrijpen
de structurele wijzigingen, die de laatste vijf jaren 
meebrachten, op de achtergrond. (Het behoeft geen 
betoog, dat ik generaliseer ter wille van de helder
heid der gedachtcngang). 

Zo ontwikkelt zich hier het misverstand_. Of, an
ders gezegd: de jongeren zijn verblind door eigen 
idealen en de ouderen vertonen symptonen van bij
ziendheid. 

De een schreeuwt fn zijn fanatisme: weg met het 
formalisme, maak U los van de banden der oude or
de. En de ander denkt in zijn geformeerdheid mis
prijzend over het gebazel van vernieuwing en ziet 

alleen heil op de oude paden. (Intussen is dat stil
zwijgend protest altijd zwaarder te verleren, want men 
heeft geen houvast aan de stilte). 

E.n, beide partijen bedoelen het goed, beide menen
tot heil van ons Vaderland hun standpunt te moeten 
doen zegevieren. 

Maar het wederzijdse misverstand en een groeiend 
wantrouwen zijn onmiskenbaar. En soms bespeurt 
men, zij het gelukkig nog slechts in woorden, de nei
ging elkaar buiten rechten te stellen. Zou het tot de 
daad komen, dan betekent dat kortweg de uitvoering 
van reactie of revol11tie. Reden tot grote ongerustheid 
hierover is er gelukkig niet, maar de mogelijkhid tot 
verstoring van het toch min of meer wankel even
wicht, vooral gelet op de maatschappelijke ontredde
ring en de ontwrichting van veler geestelijke instel
ling, blijft voorlopig aanwezig. 

De diagnose is gesteld, de weg der therapie is die 
van het verstaanbare gesprek. 

Voorwaarde daarvoor is, dat men beid@l'zijds het 
isolement verbreekt. Dat isolement is niet onvrucht
baar geweest. De jongeren hebben vele ouderen door 
hun eenstemmig koor wakker geschud. (Men denke 
aan de invloed der illegaliteit op bv. de zuivering). 
De ouderen hebben zich in het isolement vooral ge
wapend tegen willekeur en rechteloosheid. 

Thans schijnt dat isolement echter onvruchtbaar 
te worden. De overdreven verwachtingen ter ene en 
ter andere zijde kunnen door de weerstanden der 
tegenpartij niet verder gerealiseerd worden. Er heeft 
zich een soort evenwicht ingesteld. Nu wordt de dis
cussie onvruchtbaar en het gesprek onverstaanbaar, 
daar men zijn heil gaat zoeken in de eigen belichting. 

Het wordt nodig de eigen formatie te doorbreken 
om in feitelijk contact te kunnen komen met de an
dere parij. Het illegale machtsfront en het polit1 k 
machtsfront moeten zich gaan versmelten. 

Ontvankelijkheid en welwillendheid der ouderen 
om de jongeren te beluisteren en bereidwilligheid der 
jongeren om de illegale formatie te verlaten: zie daar 
de sleutel voor een vruchtbare discussie en samen
werking. 

Een volgend maal iets over de inhoud dier discus-
� H�� 

('Wordt vervolgd). 

STUDENTEN-ONDERDUIKERS 

bestudeerd, doch met het burgerlijk recht slecht op 
de hoogte is? Ge zult wel wijzer zijn! 

De schade kan ingehaald worden, zegt iemand, 
wat komt daarvan in de practijk terecht? Als er 
schade ingehJald moet worden, laat dit dan maar lie
ver vóór het examen gebeuren. Juist bij die facultei
ten, qie regelrecht voor het practische leven werken, 
kan de examenstof moeilijk worden verminderd. Hoe 
jammer het is, die hebben kunnen werken, zijn uiter
aard bevoordeeld boven hen, die het niet hebben 
kunnen doen. 

De Nederlandse studenten hebben zich, gedurende 
de oorlog, over het algemeen voortreffelijk gedragen. 
Dat bleek waarlijk niet alleen bij het weigeren om 
de- bekende verklaring te ondertekenen. Het kwam 
duidelijker uit in het. vele illegale werk, dat door 
studenten werd verricht. En, als het eens mogelijk 
zou blijken, in ·percenten uit te drukk_en, hoe yeJen 
uit elke groep der Nederlandse bevolking het leven 
hebben gegeven voor de goede zaak, dal) zou aan de 
dag komen, dat het percentage van de betrekkelijk 
kleine groep der studenten bijzonder hoog is. 

Men kan voorts zeggen, dat eigenlijk alle studen
ten, die niet hadden getekend, die niet gevangen wa
ren of te werk gesteld, zich als onderduiker hebben 
moeten veilig stellen. 

Die onderduikers zijn, thans weer in hun oude we
reld terug gekomen en ze zien zich geplaatst voor 
zeer grote moeilijkheden. Hebben zij kumnen stude
ren, missc[llen zelfs illegaal tentamen of examen kan
nen afleggen, dam gaat het wel. Zij hebben dan al 
de nodige studiestof doorgewerkt en na een niet al 
te zwaar 'of Îouter formeel examen, kan de verlangde 
graad worden verkregen. 

Maa.r, vele studenten hebben niet kunnen stnderen. 
Ze waren ergens ondergedoken, waar het onmogelijk 
waa te studeren, waar geen boek 'of instrument was 
te krijgen. Of, zij moesten zich extra schuil houden 
en konden de kans niet lopen, dat een boek hen �sir
raden zou. Of nog weer anderen; zij hebben fiarci 

moeten werken voor hun levensonderhoud. Deze men
sen komen ook terug. Wat moeten zij doen? Zij zijn 
2 of meer jaren uit hun gewone werk geweest; zij 
kunnen het niet weder opvatten 1 

Er gaan stemmen op, die zeggen, vereenvoudig de 
examens, met name de doctq!:al� examens tot het 
1,1iterste. Weest tevreden met 'de helft van die stof. En 
laat op die manier deze mensen, die voor het vader
land eerst gestreden en daarna geleden hebben, niet 
achter komen bij hen, die het gemakkelijker hebben 
gehJd. 

Deze oplossing brengt de uitkomst niet. Ik wil niet 
zeggen, dat ze heel niet helpen kan. In normale om
standigheden bestuderen de aanstaande leraren in de 
wiskunde, de natuurkunde, de scheikunde veel, dat 
ze voor hun leraarsch;ip beslist niet nodig hebben. 
hlier is vermindering der stof mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor studenten in de nieuwe letteren. 

Er is nog iets mogelijk. Er zijn hoogleraren - ik 
bewonder ze niet - die willen, dat hun studenten 
bepaald hun stelsel, hun gedachten, hun uitvindingen 
bijzonder goed keuren. Ook te dien aanzien is ver
mindering mogelijk. 

Maar ,verder, laat ik de kwes,tie maar eens heel 
cQncreet stellen, zult gij, lezer, als ge anders kunt, 
een doktershulp roepen, VJn wien ge weet, dat hij 
allerlei onderdelen van zijn weten9Clnp niet of nau-
welijks heeft bestudec,rd? Zult gij als advocaat een 
jurist kiezen, die miss�hien wel het sta.itsrecht heeft . 

Wat ik dan tot de laatsten zou willen zeggen! Dit, 
betoont dezelfde flinkheid, die ge in Uw onderduik
tijd hebt betoond, nu ook, ten aanzien van Uw studie. 
Zet do,or, en neemt de schade. Bedenkt, dat ge een 
vooraanstaande plaats te midden van het Nederlandse 
volk zult innemen en werkt zó, dat ge niet bij ande
ren ten achter staat, dat ge Uw taak aan het Neder
landse volk zo goed mogelijk vervult. 

Maar, er zijn ook andere studenten, die er hele
maal uit zijn, die niet meer kunnen werken, of die 
financieel zijn vast gelopen. Hun zou ik willen zeg
gen, aarzelt niet, werpt het roor om en geeft U aan 
een ander vak. Dat kunt ge nu doen, nu ge nog jong 
zijt. Er gaat misschien een ideaal voor U verloren, 
maar dat is minder erg, dan wanneer ge een paar 
jaar blijft tobben en toch niets bereikt. Ge kunt ook 
anders dan als gestudeerde ten zegen van ont volk 
werkzaam zijn. Uw vooropleiding hebt ge, die kan 
niemand U ontnemen en die zal U allerlei werk toch 
weer gemakkelijker doen verrichten. 

Daarom, ook gij. zet door, pJkt aan. Fortes iuvat 
Deus. Daarom: Ora et labora. Daarom: aarzelt niet. 

Prof. Dr. F. W. GROSHE!DE. 



's Avonds de t2e zou de vergadering beginnen. Be
houdens het C.B. schitterde de gehele Top echter 
door afwezigheid, zodat eerst de t 3e de vergadering 
een aanvang nam. Ook toen ontbraken nog de Top
leden van 6 provincies, een schrille tegenstelling met 
de vorige Topvergaderingen. De vergadering zelf ver
liep intussen uitstekend en de bespreking was zeer 
vruchtbaar. 

De voorzitter deelde mede, dat met het oog op het 
gebrek aan belangstelling van de vergadering op de 
vorige avond, het C.B. besloten had de in uitzicht 
gestelde uitreiking van adelijke titels thans te reser
veren voor het C.B. alleen. 

Hoongelach! 
1. :Mededelingenblad.

De verze_nding zal met de grootste spoed omge
schakeld worden naar den individuelen medewerker 
via de P.T.T. Over de financiële schuld van de pro
vincies ten aanzien van het Modedelingenblad zullen 
de provinciale leiders nog bericht krijgen. 
2. Zuivering.

Geen klacht over Eerste en Tweede Kamerleden is
binnengekomen. De bedrijfaz:uivering zal thans met 
spoed aangepakt worden. Het KB. hiervoor is . ge
reed. 

Voor het zitting nemen in de zuiveringscommissies 
heeft het Departement van Handel en Nijverheid na
men 'fan de illegale werkers opgevraagd. Enkele Com
missarissen d�r Koningin. komen ter ,prake. Men 
merkt op dat zo'n Commissaris der Koningin blijft
zitten die op grond van zijn houding in de bezettings
tijd moet worden gezuiverd en dat er van de zuive
ring van burgemeesters en van de onder hen staande 
ambtenaren niets terecht komt. 

Voorgesteld ward.t de bedoelde gevallen nogmaals 
via de sectie zuivering van de G.A.C. bij den minis-
ter aanhangig te maken. 

Een ander geval waarin de minister snel uitsluitsel 
kan geven, loopt echter reeds anderhalve maand, 
zonder dat er iets gebeurd is. 

Men staat op het standpunt, dat men ook de pers
vrijheid kan gebruiken om op misstanden te dezen 
aanzien te wijzen. 

Voor de zuivering der N.S. waarvoor de methode 
o.i. onjuist is, moesten klachten ingediend worden,
opdat men de·minister hiervan zou kunnen overtuigen. 
De illegaliteit liet echter ook in dit geval verstek gaan.

Alle principiële onderduikers moeten een princi
pieel onderduikerskaart krijgen. In Utrecht schijnt 
daarvan niets bekend te zijn. Ra, ra! Over het uitrei
ken van de onderduikerskaart beslist de onderduikver
zorgingsorganisatie i.c. de L.O. Wel 'kan het onderzoek 
geschieden door L.O. medewerkers in het onderwerp
bureau, ondergebracht bij N.V.H. maar de verant
woordelijkheid berust bij de L.O. leiders. 

Gelderland heeft de ondef"Staande kaart in omloop 
gebracht. 

VERKL ARING 
De Landelijke Organisatie 

Afdeling Ede 
verklaart dat 

illegaal werker/principieel Ot?derduiker geweest is 
van .. ...................... tot 

Verzoeke hem bij gebleken behoefte 
lenen overeenkomstig de landelijke 
N.V.H.

prioriteit te ver
richtlijnen van 

De Plaatselijke leider v.h. L.O.cbureau: 

Ede, ....................................... 1945.

Ook bij het. C.D.K. zal aandrang moeten worden 
uitgeoefend om voorrang voor principiele onderdui
kers te verkrijgen. 

• 

Gelderland heeft in dit opzicht met het C.D.K. 
veel bereikt. Men krijgt daar een apart depot van 
goederen voor pricipiële onderduikers. 

De kwestie inzake het C.D.K. zal via de sociale 
sectie der G.A.C. bij den minister aanhangig gemaakt 
worden. 
4. Stichting 1940-1945. 

Een uitgebreide discussie over de sanering van de
Stichting heeft plaats. Men acht het noodzakelijk de 
Stichting te zien als een werkgemeenschap en alleen 
hun stemrecht te geven, die werkelijk medewerker 
zijn, d.w.z. zij die een of meer gevallen van nagela
ten betrekkingen verzorgen, zij die op organisatorisch 
gebied of op bureaux werkzaam zijn, zij die voor col
lectes ingezet worden en zij die voor herscholing en 
in het algemeen voor hulp aan illegale werkers werk
zaam zijn. Alleen de illegale werkers komen in aan-
merking hiervoor. Die illegale werkers, die niet actief 
aan het werk deelnemen, kunnen donateur worden. Er 
wordt vooral op gewezen, dat wanneer de werkzaam
heden voor de Stichting niet intensiever uitgevoerd 
worden dan tot nu toe, de Stichting niet zal slagen. 

Wij moeten als illegale werkel"l! alle la-achten inzet
ten om een fiasco te voorkomen. 

Over de verdeling der gelden .tussen Stichting en 
N.V.H. bestaat nog misverstand. Daarover zal riog
nader bericht worden gegeven.

Er zijn nog veel te weinig enquete formulieren bij 
de Stichting ingediend, al]ioewel van die weinigen de 
meesten door de L.O. zijn verschaft. 

Een ingekomen brief van den heer Nelissen wordt 
voorgelezen. Hij bedankt hierin op overtuigende gron· 
den voor het bestuurslidmaatschap van de Stichting. 
De voorzitter merkt op, olat de argumentatie van den 
heer Nelissen begrijpelijk is en dankt hem voor de 
wijze waarop hij de L.O. in het Stichtingsbestuur heeft 
vertegenwoordigd. Vooral zijn zakelijke inzichten heb
ben de Stichting veel profijt gegeven. Onder hartelijke 
dankzegging wordt de heer Nelissen gedechargeerd. 

H. van Riessen wordt hierna in zijn plaats in het
Stichtingsbestuur benoemd. 
5. gedenkboek.

Door bepaalde omstandigheden is de voorloper van
het gedenkboek nog niet ter perse. 

De heer Heuvingh wordt als lid en tevens Secreta· 
ris der gedenkboekcommissie benoemd. De kwestie van 
den uitgever wordt besproken. Voorgesteld wordt de 
opbrengst van het Gedenkboek aan de Stichting beschik· 
baar te stellen. Cliché's en tekeningen moeten verzorgd 
worden door mensen die met ons samen gewerkt heb
ben. Men adviseert een verschillende prijs voor mede
werkers, Er wordt opmerkzaam op gemaakt dat zij, die 
schrijven over L.O. of K.P.-werk, in hun boek de op
merking op moeten nemen dat de gegevens zijn ont
leend aan het gedenkboek L.O. en K.P. 

Overleg over dergelijke uitgaven is· noodzakelijk 
Na enige discussie wordt besloten de Commissie 

Brem mede te delen, dat in v.erband met het feit dat 
de situatie waarin de radio verkeert nog duister is en 
het voor velen de vraag is of door de bestaande op
lossing geen onrecht aan de door de wet gesanctio
neerde radio omroepverenigingen wordt gedaan, de 
Top meent niet te 'kunnen optreden voor de radio namens de L.O. 

· 6. Sprukbeurle11.

Al het mogelijke zal gedaan worden om de spreek
beurten voortgang te doen hebben, eri dat wel met
verschillende combinaties.

7. 'Jlerdenkingsdag.

In beginsel wordt de herdenkingsdag vastgelegd op
Donderdag 8 November. Een zaal die de verwachte 
toeloop kan verwerken moet nog gezocht worden, daar 
de Apolloh:.11 niet beschikbaar is. 
a . .ciquidatie f..0., Bundeling en Plaatselijke Advies
commissie 'N.'Jl. 

De voorzitter deelt mede, dat een inlci<lende bespre· 
king zal gehouden worden over de liquid:itie der L.O. 

·.,
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en op de volgende Top-:/�: en districtsleidersver, 
gadering een definitieve vorm zal krijgen. Terwijl op 
een korte Top-vergaderfng na afloop daarvan besluiten 
genomen zullen worden. Óe opvatting van het C.B. is, 
da,t wanneer het N.V.H. èn Stichtingswerk overgenomen 
is en voor de Zuivering door de· L:O. geen construc
tieve bijdragen meer geleverd k�nnen worden, de L.O. 
moet liquideren. Dit punt is ongeveer aangebroken". 
Vo.or de gehele georganiseerde illegaliteit is vo{gens
het C.B. dat ogenblik gekomen wanneer het nood
parlement er is. 

Daar het gewenst is dat de L.O, medewerkers om 
gezelligheidsredenen contact met elkaar kunnen hou
den, terwijl bovendien het Çedenkboek nog uitgevoerd 
moet worden en ook het Mededelingenblad nog enige 
tijd zal verschijnen, stelt het C.B. voor over t'e gaan 
in een L.O. Stichting. De afgevaardigden van Noerd
Holland protesteren hiertegen, en zien nog een taak 
voor de geestelijke wederopbouw van ons vaderland 
weggelegd voor de L.O. 

De L.O. toch moet medewerken aan de doorvoering 
van de bundeling der illegaliteit. 

Het C.B. merkt op, dat men de bundeling niet tegen de wil der medewerkers in kan doorzetten, en dat 
vooral in de grote steden de mogelijkheid om tot bun
deling te komen practisch uitgesloten is. Daarbij komt, 
dat ook de drie practische taken voor de gebundelde 
illegaliteit zo goed ,!k beëindigd zijn. Een zeer uit
voerig debat over de verschlllende aspecten van dit 
probleem volgt. 

Sommigen menen, dat de zuivering, al' duurde z• 
nog jaren, tot het einde toe moet worden doorgezet. 
Anderen stellen hiertegenover, dat de illegaliteit zelf 
niets meer doet om de zuivering te doen slagen. 

De gevraagde medewerking om klachten e.d. in te 
dienen ontbreekt te enenmale. 

Daartegenover wordt weer gesteld, dat er ook nog 
op andere punten grote ontevredenqeid heerst. Het 
uitreiken van rijvergunningen, het verschaffen van 
benzine en auto's e.d. schijnt weer bij voorkeur aan 
zwarte handelaren te geschieden. 

In verband daarmee is in Noo�d-Holland-Noord een 
actie om gem1o,11gde adviesc.:ófninissies te benoemen, die 
de bestuursinstanties kunnen adviseren over het ver
lenen e.d. in het algemeen voor het toestaan van facili

teiten aan bepaalde personen. 
Daartegenover wordt opgemerkt, dat wanneer men 

dit in het land zou doorvoeren ongeveer duizend com· 
missies in het leven zouden worden geroepen. Volgens 
welke normen gaan deze commissies oordelen? Hoe is 
het mogelijk deze commissies overal een min of meer 
vertegenwoordigend karakter te geven? 

Men meent dat deze zaken aan de vertegenwoor· 
digende lichamen, zoals gemeenteraad enz. moeten 
worden overgelaten. 

Wij _ mo�ten terugkeren naar de democratische 
staatsvarm en wij moeten zo spoedig mogelijk verlost 
worden van allerlei min of meer willekeurig samen
gestelde adviescommissies. 

Daartegenover stelt N.-Holland dat de Regering 
prijs stelt. op de adviezen en sympathiek staat tegen
over het plan der gemengde commissies. 

Men werpt tegen, dat de Regering zelfs weinig 
prijs schijnt te stellen op de adviezen van de N.A.G. 
en dat de activiteit van dit lichaam in het geheel niet 
beantwoord heeft aan de verwachtingen. 

Eerst een college, dat als een werkelijke vertegen· 
woordiging van het volk optreedt zal gehoord worden 
omdat het gehoord moét worden. 

Rondvraag. 

Van de verschillende ingediende sollicitaties komt 
weinig terecht, wordt opgemerkt. 

Hierover wordt nog gezegd, dat de Stichting een 
afdeling arbeidsbemiddeling heeft, waardoor de illegale 
werkers kunnen worden geholpen. Het is van het 
groots"te belang, dat de illegale werkers niet in de 
steek gelaten worden, en men ziet de hulp aan hen 
ter verkrijging van een positie ook als een taak van 
de genoemde L.0.-stichting. 

N.V.H. heeft de arbeidsbemiddeling over moeten
dragen. 

De Stichting zal dit echter voor zichzelf houden. 
De Voorzitter vergeet Wim te bedanken voor de 

gastvrijheid van Zwolle. Dat zij dan door dezen offi
cieel . gedaan. 

De vergadering wordt gesloten met dankgebed 



HET NEDERLANDSCH VER-.ZET 

De druk der duitsche bezettingsmaatregelen kan men ook eenigermate weer· 
geven in de beschrijving der middelen, waarme'e zij straffen trachtten te ver· 
werkelijken. 

Daarbij ziet men in groote lijn eerst het optreden der kriegsgerichte (in de 
drie schakeeringen van het feldkriegsgericht luftgau Holland (in Amsterdam 
en 's-Hertogenbosch), wehrmachtsgeticht in Utrecht (Oudegracht) en marine· 
gericht in Utrecht (Plompetorengracht), waarvan de bevoegdheid gelijk bleef 
maar de omvang der werkzaamheid regelmatig minder werd en practisch zoo
wat eindigde met de massa-vonnissen van Juli 1944. 

Naast en na de kriegsgerichte werkten het landesgericht en obergericht, 
eerst in den Haag (Lange Vijverberg en �ebouw Hooge Raad), later in Utrecht 
(Hamburgerstraat en Wolvenplein)· en Nijmegen (Keizer Karelplein en Nas· 
sausingel) tot September 1944. 

Geheel den bezettingstijd werkte de sicherheitsdienst (befehlshaber der 
sicherheitspolizei und des sd, den Haag (Plein en Binnenhof), Amsterdam 
(Euterpestraat), Groningen (Scholte-huis), Leeuwarden, Arnhem, den Bosch, 
Haaren, Vught Marienhof en bunkers) enz. Toenemend in intensitéit naarmate 
zii meer ingewerkt en meer ontevreden over de vonnissen der gerechtelijke 
instanties werden, en met een ware terreur van moord ·en doodslag (onder 
betiteling van represailles) na de landing in Normandië 6.6.44 en de daarop 
gevolgde September-stoot naar Nijmegen en Arnhem, die de terugdringing 
van praktisch alle officieele duitsche rechtspraak uit ons land bewerkte (wat 
zij vanuit Delden nog hier deden was een zoo-zoo-afhandeling van · aan· 
bangige gevallen) waarna het werk verder aan de sd overgelaten werd. 

Naast deze "permanente" instanties fungeerde het ss-und-polizei-gericht: in 
de standgerichte bij de staking van Februari '41 en Mei '43; in bijzondere ge· 
vallen zooals voor den aanslag op het bevolkingsregister te Amsterdam; in 't 
algemeen voor berechting van Nederlandsch politie-personeel. 

Bij al deze berechtingen kwam in Nederland de in 1886 afgeschafte (reeds 
lang daarvóór niet meer toegepaste) doodstraf; - bovendien de zuchthausstrafe 
met de automatische uitstooting uit publieke en semi-publieke ambten; - boven· 
dien e.:n tevoren ongekende samenwerking van "verdachten", familie, getuigen, 
�n verdediging (soms daarbij ook van de in duitschen dienst fungeerende per· 
sonen zelf), om de "anständige verdachte" te onttrekken aan een veroordeeling, 
of anders voorloopig of zelfs definitief aan een executie der veroordeeling. 

Doodstraf, zuchthausstrafe of gefängnisstrafe (in duitschland ondergaan) en 
geldboete waren de straffen, die door de gerichte werden vastgesteld; ,,zes 
maanden Vught" gold als de normale straf voor judenhilfe, informeel door de 
esdee opgelegd; onbeperkte lagerhaft voor zwaardere gevallen, opgelegd om de 
menschen "te beschermen tegen hun eigen verkeerde handelwijze en tegen toe
komstige herhaling daarvan", tevens tot "verbetering van hun levensopvatting 
en gedrag" (schutzhaft !.) 

In den ergsten represailletijd (September '44 tot Mei '45), werden de slacht· 
offers voor de openbare represaille-executies door de esdee-einsatzkommando's 
of plaatselijke esdee-bevelhebbers, voorzoover na te gaan, gekozen allereerst uit 
de "todeskandidate" die momenteel "voorradig" waren, maar overigens naar 
persoonlijke willekeur genomen uit wie zich (al was 't om- nog zoo onbenullige 
reden) toevallig in 't gevang bevonden.' 

Opmerkelijk was daarbij het verschil tusschen het Oosten van ons lançl 
(Friesland, Groningen, Assen, Overijssel, Geldersche Achterhoek), waar veel 
meer in dorpen, op 't land en in de bosschen, razzia's en achtervolgingen door 
de esdee zijn georganiseerd en een veel feller regelmatige guerilla door eo tegen 
de esdee en SS is gevoerd, - tegenover centraal- en West-Nederland, (Amster
dam, Rotterdam, Utrecht,· den Ha·ag), waar tot 1944 door de esdee veel meer de 
gewone gang van politioneel recherchewerk, met toevoeging van speciale esdec
verhoor-niethodes, werd benader-cl. 

Als : eef f aparte vorm van vervolging zijn nog te noemen de razzia's voor 
arbeitseinsatz, hier. door "de grüne" (ordnungspolizei), �lders doqr de wehr
niacht, soms door hen beiden tezamen, uitgevoerd voor spit, e.n _andere wehr· 
mad1tswichtige•werkzaamheden aan vliegvelden, -mitrailleurkuilei:i, - met beloo

ving van extra-voedsel, extra-kolen, extra-geld, - en belooning met dunne 
koolsoep, ongedierte, rheumatiek-barakken, enz. 

,Wat hier de esdee deed, werd elders door ,wehrmacht en -marine gedaan: 
noordholland-noord leed onder de marine, Putten's uitmoording staat op reke
ning �an de wehrmacht. 

, 

Hier moet de i1TVloed worden aangewezen, dien de gang der zaken aan 't 
front heeft uitgeoefend op den groei der duitsche werkzaamheden in ons land.· 

Het eerst frappeert daarbij de mislukking van het groote Rusland-offensief 
in 1941. 

Tot najaar 1941 waren de duitsche militaire successen elkander regelmatig 
opgevolgd: Noorwegen veroverd in 49 dagen (9 April-19 Juni), Nederland 5 
(10-14 Mei), België in 17 (Hl-27 Mei), Frankrijk in 45. 

Het eerste groote duitsche wansucces valt in den zomer 1940. Na voorberei· 
ding van 24 Juni tot 8 Augustus begint de Battle of Britain, die dan 8 Augustus 
-31 October duurt, aan duitschland honderden toestellen kost en de aanvals·
kracht van de luftwaffe in West-Europa doet verdwijnen. Steeds met negatief
succes, doch 't meest op den "grootsten aller dagen": 15 September, met 500
vliegtuigen in 26 aanvalsvluchten. Hier verloopt alles, volgens het propagan
distische wehrmachtsbericht met enorm succes, maa'r in werkelijkheid volkomen

(5) 

niet-planmässig, en de wehrmacht moet daarna dan ook ophouden te zingen 
"denn wir fahr'n gegen Engeland", de omgebouwde en heenenweer gesleepte 
rijnaak-transportbooten blijven ongebruikt liggen. 

Toch is de tegenslag hier te lande nog niet intensief merkbaar, de organisatie 
hier is nog niet in 't ongereede; de organisatie der onderdrukking kan wèl 
planmässig uit de plooien gedaan worden: wirtschaftsprüfstelle, winterhilfe, 
volksdienst, enz. Al is de "civiele" berechting van "sabotage" enz. nog niet 
begonnen, de kriegsgerichte houden hun zittingen in het gebouw van de Burger
wacht en in het Paleis van Justitie te Amsterdam, in de patriciërswoningen te 
Utrecht, in het vernieuwde gebouw van onzen Hoogen Raad te den Haag; ze 
spreken hun todesurteile; de gnadenverfahren beginnen bij christiansen, men 
doet ervaring op dat seys zich hierbuiten wil houden (dat alles belet niet, dat 
een gestrand engelsch vliegtuigteam spontaan wordt toegejuicht). Goederenroof 
en menschenvervolging gaan "rustig" heel het jaar 1941 door. Standgerichtver
fahren van Februari 1941 tegen de Februaristaking van het Amsterdamsch ge· 
meentepersoneel. Wegvoering van enkele honderde joodsche jongemannen, e.n 
officieele mededeeling aan de familie, korte dagen later, dat der jude ...... te 
mauthausen is gestorven. Arrestaties van communisten dadelijk na duitschlands 
aanval op Rusland (22.6.41). De organisatie van moord en roof is nog niet ver· 
stoord evenmin de beginnende vormen van verzet, alles gaat nog zonder over
haasting, regelmatig overeenkomstig de voorafgemaakte plannen. 

Het eerste groote niet-planmässige gebe'uren is het gevolg van duitschlands 
eersten grooten militaire tegenslag: als de Battle of Britain ongunstig verloopen 
is, Engeland niet bedwongen is noch gebogen of getransigneerd heeft, en de aan
val op Rusland niet zonder bedreiging uit het Westen en (daardoor?!) niet met 
genoegzaam élan doorgezet kan worden, geeft het oostfront bij het begin van 
den winter in '41 een toestand die, (met verandering in de windstreek-aandui· 
dingen) een herhaling is van de verhouding in September 1914: toen de "bedrei
ging van Oost-Pruisen, - terugtocht aan de Marne"; zóó in 1914; nu in 1941: 
het duitsche offensief in 't Oosten stokt om Leningrad en vóór Moskou, Rusland 
is niet blitzartig terneer geworpen, de duitsche troepen staan ongenoegzaam be
schermd in den Russischen steppenwinter. De führer schreeuwt (in October) per 
radio rond, dat het Russische leger vernichtet is (zoo had het volgens de plan
nen moeten zijn), maar moet in werkelijkheid aan zijn eigen legerscharen be
scherming geven die niet beschikbaar is. Nu moet hij gaan improviseeren (zon
der voldoende kennis van plaatsen en toestanden), omdat anders de troepen 
morren en (erger) in de koude nachten, met onvoldoende beschutting, dood
vriezen. 

Daarom teekent hij (eerst op 23 December 1941) zijn verordnung zum schutz 
der sammlung vom wintersacheh für die front: voor zijn grossdeutsche reich, zijn 
generalgouvernement, en alle, bezette gebieden tegelijk, wordt per radio de. 
doodstraf aangekondigd voor ieder, die zich aan het ingezamelde bereichert of 
dat aan z'n bestemming onttrekt: de dood vriezende duitsche soldaten konden 
weer sterven _in de meening dat adolf hitler met krachtige soldateske maat
regelen hun lot verzorgde, - de vele tientallen joodsche meisjes en jongens, 
vrouwen en mannen, die te Amsterdam bij duizendtallen "wanten voor het 
front" uit oude lappen en vodden samenste_lde.n mochten een gevoel van mo
menteele veiligheid hebben door het "bezit van hun sperre vanwege het werken in 
een bij _de rüstungsinspektion ingeschreven wehrmachtwichtig bedrijf - niet ten 
onrechte hebben wij, dat blijkt ,achteraf wel heel duidelijk, reeds toen tegen 
elkaoder gezegd, .dat de (ueber)grosse armee in Rusland's sneeuw en ijzige lucht 
een verdelger ontmoette, doodelij_ker dan tank en vlammenwerper. 

De uitwerldng is ,terstond in 1942 hier t_e _lande merkbaar: niet toevallig is het, 
dat vanaf Mei van dit jaar de "saukel-aktion" wordt toegepast om via onze ge
westelijke arbeidsbureaux grootere menschentransporten naar duitschland te 
zenden, zoodat tenslotte in sommige berlijnsche gebouwen en straten meer Ne
derlandsch dan duitsch gesproken wordt. 

. De wintercampagne heeft duizenden duitscheri frontkampfern het leven gekost, 
wie 't overleefd hebben moeten voor persoonlijke reconvalescentie en voor her· 

,groepeering (opgesierd met de later zoo zorgvuldig verwijderde rooie-rusland
lintjes) naa.r heimat en rustige streken ,in bezet gebied; nieuwe formaties moe
ten d,oor voorjaars· en zomeroffensief in Oekraïne, Krim en Kaukasus den duit· 
_schen successenhonger voeden; die-manschappen moeten uit de bedrijven in de 
heimath gehaald; - het bezette gebied moet manschappen voor de verlaten be
drijven opleveren: kantoorbedienden en timmerlui, fabriekarbeiders en allerlei 
wer.kvolk, ll!et hun oude vakkennis of omgeschoold, in groote groepen vullen ze 
de treinen die van hier naar 't Oosten rijden. 

Heel 1942 gaat deze "saukel-action" door, georganiseerd naar 't uitkam
systeem. Maar de heimath-menschenhonger wordt grooter, - want de vorige 
militaire tegenslagen werken dieper door en nieuwe voegen zich daar bij: door 
het winnen van de Battle of Briatin, en omdat Generaal Tijd den Engelschen 
gelegenheid heeft gegeven hun grooten achterstand in de massaproductie van 
oorlogstuig in te halen (ongeveer twee jaar was alleen al voor de doorvoering 
der organisatie van zulke massa-productie noodig), kan de Engelsche vliegtuig
productie tot ontwikkeling komen, en is een grooter eigen duitsche productie 
van jagers, bommenwerpers, synthetische benzine, en nog veel ander oorlogstuig 
bovendien noodig; - de Rusland-campagne eischt veel meer manschappen dan 
voorheen, nu niet op "korten" afstand de Russische legers de in October 1941 
uitgebralde vernietiging hebben willen ondergaan, maar met verkorting van hun 
eigen étappe-lijn moeten bestreden worden door troepen die hun ravitaillement 



moeten bekomen langs aanvoerlijnen die dagelijks langer worden, dagelijks door 
achtergebleven Russische "guerilla" -troepen ter grootte van meerdere regimenten 
vanuit eindelooze bosschen en moerassen als partisanen gehavend worden, en 
dan nog voeren naar een front dat al maar in kilometers langer wordt en veel 
meer verzorging behoeft. Menschen ! Menschen ! Productie! Productie! 

Steeds stijgende behoeften! Steeds afneming van de uitwerking! Toenemende 
vermoeienis! Afnemende voorraden! Pernicieus wordt de kringloop. En de 
krachtsinspanning moge formidabel geweest zijn, - de tegenstand van Rusland, 
Amerika en Engeland daannede in overeenstemming, - Duitschland heeft den 
oorlog verloren, is door "Generaal Tijd" met (achteraf berekenbare) ,,nood
zakelijkheid" verslagen, wanneer in de 72 dagen van September/November 1942 
de duitsche troepen in Stalingrad niet de laatste gebouwen en oeverstrooken 
kunnen bereiken om geheel de westzijde van de Wolga in bezit te krijgen, 
maar met soortgelijk doch, in omvang grooter en in gevolgen niet geringer 
wansucces dan voor Leningrad en Moskou 1941, zich voor en deels in Staling· 
rad bevinden in een sector, die door hun te groote vasthoudendheid gaat wor
den tot een historisch terrein voor het verlies van honderdduizenden van hun 
beste soldaten. 

Luchtmacht! Stalingrad! Middellandsche zee en Afrika! 
In Zuid-Europa en Noord-Afrika en daar tusschen, is een and.er terrein van 

tegenslagen. 
Malta is niet veroverd, de italiaansche vloot te tarenta en bij kaap matapan 

zwaar getroffen, de italianen raken Eritrea en Abessinië kwijt, kunnen het 
Suez-kanaal en Palestina niet bereiken. Nu wordt Noord-Afrika een nieuw 
gevechtsterrein, dat menschen uit duitschland, productie uit duitschland, grond
stoffen en menschen uit de bezette gebieden opeischt. 

Italië is niet slechts er niet in geslaagd, zijn part in de oorlogsvoering met 
succes te leveren: in plaats dat zijn leger in Lybië onder graziani na het over
schrijden van de Egyptische grens doordringt tot Suez-kanaal, Palestina en 
Syrië, en dat zijn luchtmacht en vloot Malta uitschakelen en veroveren, en 
zoo (door duitsche militaire machten in Griekenland en rondom de Zwarte Zee 
als linkerhelft, en italiaansche militaire machten in Afrika en Azië als rechter
helft) een dubbeltang rond Turkije kan worden gevormd voor een doorstoot 
naar de olievelden van Mosoel en Mesopotamië, voor het bereiken der Perzi
sche golf, voor den opbouw van nieuwe stategisch zoo geliefde tangbewegin
gen, Noordelijk in verbinding met het Rusland-leger voor Kaukasische en Per
zische oliegebieden, Oostelijk in verbinding met de sinds December 1941 in 
actie gekomen japsche machten tegen Britsch-Indië - in plaats van al dit 
schoons moeten de zoo zorgvuldig getrainde duitsche tropische troepen onder 
rommel de plaats gaan innemen van graziani's 2 tot 3 maal 100.000 verslagen 
en gevangen italianen, en moet rommel in Noord�Afrika met onvoldoende aan
voer over zee tijdelijke ·successen voor het propaganda-alvermogen van duitsch
lands macht opleveren, die daadwerkelijk niet voor de propaganda doch voor 
effectieve macht in Azië en tot vernietiging van Engelsche en Amerikaansche 
petroleumbronnen elders hadden moeten strekken. 

Hoever de plannen gereikt hadden, kan men zien aan het weghalen der 
maleische spraakkunsten uit Nederland in Mei 1940 ten behoeve van de duit
schers die voor Oost-Azië opgeleid moesten worden, - en aan den omvang 
der bestellingen van brillen om de paarde-oogen te beschermen tegen het 
woestijnzand, die (o gerenommeerde duitsche organisatoren!) tot op den be
vrijdingsdag April 1945(!) in massa, met verkwisting van kostbare chemische 
stoffen, gemaakt moesten worden door de zuchthäuslinge te lüttringhausen, 
die hier eens hun sabotage-activiteit konden ontwikkelen door zoo hard mogelijk 
te werken en zooveel mogelijk matl!riaal te verbruiken! 

Troepen! Productie! Menschen ! Het saukelsche uitkammen der bedrijven 
genügt nicht: arbeitseinsatz, ook voor de bezette gebieden! En de arbeitssein
satz-veror<lnung verschijnt: Mei '43, - sonderaktion in plaats van saukel
aktion: per geheele jaarklassen zullen de Nederlandsche jongens worden op
geroepen en zich moeten melden voor Duitschland, - waar ze niet meer wel
kom zijn omdat men wel weet dat zij komen om gelegenheid te maken dat de 
duitsche arbeiders gezonden kunnen worden naar de menschenverslindende fron
ten en étappenlinies in Rusland, - waar ze niet meer "in hun eigen beroep 
te werk komen, doch, - student en arbeider, kantoorbediende en winkelier, -
granaten, vliegtuigonderdeelen, tanks, geschut, enz., enz. aan de ,)oopende 
band", regelrecht van moeders pappot gekomen, een twee drie moeten draaien, 
schroeven, vullen. 

Menschen ! Intellektueele ontwikkeling heeft in zulke omstandigheden geen 
waarde (onkortzichtigheid, die het grootere duitsche verlies aan dooden door 
geringere genezing der gewonden veroorzaakte) en dus moeten de studenten 
zich enbloc melden ...... ,,voor hun eigen faculteit" .. .... bij Siemens en Halsche, 
Heinkel, Messerschmidt ! 

Menschen ! En dus moeten de krijgsgevangenen zich melden . .'.... om in de 
duitsche oorlogsproductie te werk gesteld te worden. 

Menschenmateriaal ! En dus moet mussert zijn w.a. mannetjes tot iegerfonna
ties vormen en saam met seyffardt ze toespreken opdat ze met hurrah naar 't 
Oosten vertrekken. 

Rusland! Afrika! Atlantische Oceaan! 
Leningrad, Moskou, Stalingrad! Italië, Middellandsche zee, Noord-Afrika! 

Atlantische Oceaan! 
Jarenlang, van 1941 af, hebben de duitsche onderzeeërs successen behaald, 

méér dan wij hier geloofden (omdat we nu eenmaal niets meer van de duitsche 
propaganda-berichten gelooven wilden). 

Maar de- op 10 Mei 1940 door Churchill voorspelde ellende, bloed, en tra
nen, - niet slechts in de geteisterde gebieden van Rusland, Indië, Groot Brit
tanje, óók ter zee werden ze een droeve werkelijkheid. 

De italiaansche en duitsche slagschepen mogen dan al in tarento, op de Plata
rivier, op de bism(\rck-raid van Noorwegen naar St. Nazaire, gehavend en ver-

nietigd zijn, - duitschland duikbooten ontwikkelen onder dönitz' leiding een 
schrikbarende activiteit die aan de transporten naar de Perzische Golf, Egypte, 
Engeland en Moermansk onherstelbare verliezen toebrengen, - onherstelbaar 
ook in dit opzicht, dat zelfs de nieuwe, gerationaliseerde, scheepsbouw in Ca
nada en de Vereenigde Staten, tezamen met de groote Engelsche en Schotsche 
werven, minder repareeren en produceeren, dan ter zee vernietigd wordt. Tot 
in 1943 duurt het, éér deze fatale lijn ten gunste omgebogen kan worden. Had 
duitschland niet zulke wansuccessen te land gehad, dönitz ware niet slechts als 
belooning opperbevelhebber van geheel de marine maar wellicht zelfs de over
winnaar in den strijd op den Atlantischen Oceaan en daardoor overwinnaar in 
de eerste fase van den alsdan veel langduriger tweeden wereldoorlog geworden. 

Maar de geïmproviseerde hulp uit het onderdrukte gebied kan wèl opgevoerd 
worden (en dáárvan ondervonden wij de gevolgen, ook in toenemende propa
ganda om vrijwillig bij de duitsche marine te gaan dienen, ook in het pressen 
van onze zeelui om voor den mof te varen), doch de cumulatie der duitsche 
tegenslagen in de lucht en op.'t land helpt mee om aan de Engelsch-Amerikaan
sche maatregelen in de lucht en ter zee succès te verschaffen: in 1943 buigt 
inderdaad de lijn om, en met Rusland, Afrika, en de heimath, wordt ook de At

lantische Oceaan het terrein van duitsche wansuccessen. 
Sterker daarom de pressie, om uit het bezette Nederland te halen wat er nog 

in zit! 
,,V is victorie, want duitschland wint voor Europa aan alle fronten!" 
Wil men dáárom alle man van Neerlands stam zoo graag naar duitschland 

hebben, - opdat ze daar die victorie met eigen oogen zien kunnen aan het 
nieuwste front? waarvan men als gezworen had, dat 't nooit ontstaan zou, maar 
dat met tergende zekerheid is gekomen en zich uitbreiden gaat: het front in 
duitschland zelf: de groote werven en fabrieken, het fabrieks- en vervoersys
teem van het ruhrgebied: ,,waar geen Engelsch vliegtuig ooit boven zal ver
schijnen"! 

En waar ze thans in massa komen aanvliegen en bombardeeren, om een einde 
te maken aan de productie van tanks en onderzeeërs, geschut en munitie, kogel
lagers voor alle oorlogshulpmiddelen ter zee, in de lucht, en te land zonder 
onderscheid: duikbooten, vliegtuigen, gemotoriseerd geschut, transportauto's, 
tanks, enz., enz. 

En �elfs op het terrein der wetenschap: voor de uitvinding van nieuwe radio
gegevens ter bestrijding van de onderzee-activiteit, en voor de ontwikkeling der 
vliegtuigen zonder motor, komen in dezen tijd de Engefsch-Amerikaansche 
machten vooraan te staan. Ja, inderdaad: V is victorie!...... maar voor het 
dritte reich alleen aan het onderdrukkingsfront der bezette gebieden! 

Nog één lijn in de ontwikkeling der onderdrukking: de manier waarop onze 
landgenooten, onze vaderlanders, werden ter dood gebracht. 

Tot medio 1942 bleef het bij gevallen van individueele "berechting". Pogin
gen tot Englandfahrt, hulp aan Engelsche vliegers (hoe gering die hulp ook ge
weest mocht zijn). Geuzen- en O.D. Formaties, spionnage-gevallen, leverden de 
enkelingen, groepjes of groepen die in 1940, 1941, 1942, terecht stonden en 
daarna dikwijls met zekere plechtigheid, een vertoon dat ook het eigen duitsche 
hart der beulsknechten met ontzag voor de gevallenen maar tevens met eerbied 
voor hun eigen militaire executie-manieren vervulde, werden terechtgesteld. 

Afgebroken wordt deze periode, wanneer op 15 Augustus 1942 vijf Neder
landers, uit hoog en laag opzettelijk voor dit doel uitgekozen, plotseling uit hun 
gijzelingenverblijf worden weggehaald, naar een afgezette boschplek �er in 't 
Zuiden gebracht, aan palen gebonden, geblinddoekt, doodgeschoten, met al dat 
moordtuig tezamen twee meter diep in den grond begraven, en nog lang daar
na bewaakt opdat niemand de plek kan onderzoeken, waar zij vielen, wier dood 
moest dienen als inleiding voor een permanente terreurdreig_ing van arm en rijk, 
vrij en onvrij, gedurende de volgende drie jaren. 

Het is noodig noch gewenscht, hier een detailbeschrijving te geven van de 
ontwikkeling dezer wandaden. Al is men niet van een gesteldheid, dat men den 
naam van een straat als de Euterpestraat in Amsterdam liever ziet verdwijnen 
vanwege al de gruwelijke herinneringen die daaraan' verbonden zijn (laat die 
herinnering blijven leven!) - genoeg is het hier te vernielden dat sinds dien d:ig 
honderden in Nederland op steeds gruwelijker manier zijn doodgeschoten als 
gijzelaars, represailles, en onder andere benamingen, - 's nachts in 't donker 
voor de gebouwen waarin de bedrijven geschied waren waarvoor .zij aanspra
kelijk werden gesteld (al was hun aandeel nihil, wie denkt hier .niet aan den 
Amsterdamschen predikant T. Ferwerda !) , - op klaarlichten dag, in stad en 

· dorp, op straat en in plantsoen, op de landwegen van hun eigen streek, tot op
hun eigen boerenerf in de onmiddellij�e tegenwoordigheid van hun familie en 
vrienden. 

Wie denkt niet met 't diepst �eedoogen aa.n de wegvoerisg te Putten, waar 
op den verschrikkingszondag in 1935 honderden mannen en jongens (659 O 
werden weggevoerd, van wie ;r tot begin Juli slechts luttele tientallen (28!) w�
ren teruggekeerd. 

Ontwikkeling is er ook wat betreft den eerbied voor de dooden: hun stoffe
lijke resten in den eersten tifd verborgen gehouden en met zekeren eerbied be
handeld, naar Westerveld vervoerd en daar verbrand en begraven. 

Neergeschoten en in massagraf öf in 't water van den IJssel weggeworpen op 
't laatst, soms voor hun dood nog onmenschelijk mishandeld. 

En tegelijk groei: eerst "Indië-gijzelaars" als "ehrengeisel", - later zelfs 
vrouwen en kinderen van trouwe ambtenaren in strafkampen. 

Inderdaad, er is groei en systeem geweest in de nazi-verdrukking en haar 
vorn1en, maar een systeem en een groei van sadisme, van roof- en moordzucht, 
toenemend naarmate het eigen einde naderbij was gekomen, door duitschlands 
fouten en wandaden, door de ontwikkeling der oeallieerde machten tevens door 
den groei van het verzet in Nederland zelf! " 

(Wordt vervolgd) 



,,We waren in die dagen met een groot gezin." 
Aldus een Zaansche L.0.-er, toen bij hem gegevens 

verzameld werden voor het Gedenkboek. 
In die dagen na September 1944, waren er uitste

kende verbindingen met andere Zaansche illegale 
organisaties en met allerlei officieele instanties, zoodat 
bij honger en kou en razzia gewoonlijk met succes kon 
worden opgetreden. 

Toen vond er een gebeurtenis plaats, die aantoonde, 
dat met op elkaar en op de relaties rekenen kon. 

Op een donkeren avond in Januari 1945 werd een 
belangrijke Zaansche L 0. en C.I.D.-werker door de 
Landwacht gesnapt. De arrestant, die wij voor het 
g�mak maar "Jaap" zullen noemen, werd door de_ 
Landwacht naar een door hen gebruikt gebouw over
gebracht. De ruimte, waarin hij werd opgesloten, werd 
direct grondig dor hem gelnspecteerd, terwijl hij al 
het nog in zijn bezit zijnde bezwarend materiaal be
gon op te eten. 

Wie dat wel eens gedaan heeft, weet dat zoo'n menu 
van d•erslagpapier en bankpost gauw tegenstaat, maar 
het moest nu eenm<1,al en het gebeurde. Zijn valsche 
persoonsbewijs was echter wat te machtig en dit werd 
zorgvuldig in een radiator van de centrale verwarming 
geprutst. 

De mogelijkheden tot o,ntvluchting bleken nihil, zoo
dat het afwachten werd. Nog dienzelfdon avond werd 
hij door de Landwacht verhoord, bezwarend materiaal 
werd niet gevonden; maar ze wisten zoo ongeveer wie 
ze gegrepen hadden, dus deden ze den geheelen nacht 
door hun best wijzer te worden op hun bekende aan
trekkelijke manier. 

Intusschen hadden de vrienden van Jaap overlegd, 
wat hun te doen stond en men besloot, dat hij in geen
geval naar Amsterdam zou mogen worden vervoerd. 
Toen namen zij een bevriende hooge politie-ambtenaar 
in den arm om Jaap op het politiebureau te doen 
verhoren, teneinde tijdens het transport gelegenheid te 
krijgen hem te bevrijden. 

Van politiezijde waren er eerst veel bezwaren, zoo
dat toen de bevriende autoriteit eindelijk een besluit 
nam en de landwacht 's morgens instructie gaf den 

Protest tegen de N.R.C. 
Zodra de Nieuwe Rotterdamse Courant onder de 

naam Nationale Rotterdamse Courant was herver
schenen, heeft de Grote Advies Commissie der Illega
liteit hierover een nota aangeboden aan den Minister 
van Binnenlandse Zaken, waarbij deze herverschijning 
als ee_n uiterst betreurenswaardig en gevaarlijk prece
dent in de gehele procedure der perszuivering werd 
gebrandmerkt. Vastgesteld werd met name, dat de 
N.R.C. door het reeds in Juli 194-0 aanvaarden van 
Mr. Huyts als hoofdredacteur het eerste grote colla
borerende dagblad was, waarvan thans de schaduw
organisatie sanctie verkreeg, ondanks de eigen waar
schuwing van den Minister bij schaduwbladen d.d. 
Tl Juni 1945. De uitzonderingsmaatregel, welke tot, 
het verschijnen der N.R.C. geleid heeft, schept zeer 
onbillijke ve.rhoudingen, zowel t.o.v. de andere ge
staakte bladen als t.o.v. de thans verschijnende dag
bladen en plaatst de zuivering der journalisten geheel 
op losse schroeven. 

Op deze nota der G.A.C. heeft Zijne Excellentie 
Minister Dr. J. L. M. Beel thans geantwoord; aan 
zijn brief ontlenen wij het volgende. 
1. De minister erkent, dat hem achteraf gebleken is,

dat hij de toestemming tot verschijnen gegeven
heeft op een onvoldoende gefundeerd advies.

2. Daarom (omdat dus de N.R.C. in strijd met het
recht verschijnt!), heeft de minister ad hoc een 
speciale zuiveringscommissie voor de redacteuren 
der N.R.C. benoemd - opdat de N.R.C. vooral 
verder kan verschijnen!

3. Aldus meent de minister te mogen veronder�tellen, 
dat aan alle -gerezen bezwaren is tegemoet ge
komen en er geen precedent met betrekking tot de 

arrestant over te brengen, er nog geen voldoende maat
regelen waren getroffen. 

Wel zag Jaap tijdens zijn transport, dat er iets 
gaande was, dat zijn vrienden in de weer waren, maar 
toen h?j onder veel geraas en getier door de politie 
verhoord was, werd hij naar het landwachtgebouw 
teruggebracht. 

Bij Jaap zakte 'de verlevendigde hoop, maar die 
leefde toch af en toe ·weer op, als hij er aan dacht, 
dat de L.0.-vrienden hem niet in den steek zouden 
laten. En onafgebroken rees het gebed om uitkomst, 
om moed en kracht, niet alleen in Jaap's gevangen
verblijf, maar ook bij familie en vrienden. 

De vrienden werkten door, hadden nu alles voor 
elkaar en wisten te bereiken, dat Jaap 's middags weer 
naar het politiebureau zou worden vervoerd. 

Op verschillende plaatsen stonden toen gewapende 
leden van het speurderscorps van C.I.D. Cl} N.B.S., 
aangevuld met leden van de G.S.A. Noord die om de 
2 uur werden afgelost. De meesten waren opgesteld op 
een strategisch belangrijk punt met veel zijstraten in 
de buurt. L.0.-koeriersters met reservefietsen waren 
bij de hand en mocht Jaap onverhoopt naar Amster-

zuiverheid der journalisten geschapen zou zijn. 
4. Bovendien heeft de minister als onverbiddelijke

voorwaarde gesteld, dat er een wezenlijke schei
ding zou bestaan tussen de N.R.C. van vroeger en 
de N.R.C. van nu. Hij is echter zo verstandig er 
'niet bij te schrijven de overtuiging te zijn toege
daan, dat aan deze voorwaarde ook voldaan is. 
Dat zou zeker al te onverbiddelijk zijn ......

De overheid heeft ook met betrekking tot de zui
vering en ordening van het perswezen een schier on
overzienbare taak, waarbij wij haar graag een aantal 
misslagen zullen vergeven. Haar initiatief tot het doen 
herverschijnen der N.R.C. komt ons echter voor als 
een toegeven aan machten, welke niet openlijk aan de 
dag treden en dus ontoelaatbaar zijn. Moge het kran
tenlezend publiek zulks inzien en dienovereenkomstig 
handelen! In dat geval zal de fout van den minister 
toch nog zonder funeste gevolgen blijven. 

�.e � (.(.QII, de :t.Jl.'P.,. 
Wanneer we alle in onze Mededelinge� verschenen 

artikelen over de geschiedenis van de LKP hier zouden 
samenvatten, dan zou er belangrijk plaatsruimte te 
kort komen. Dit is echter niet het ergste. De juiste 
en volledige geschiedenis van onze LKP is een weke
lijks artikel ruimschoots waard. 

D.w.z., wanneer de resultaten opwegen tegen de 
moeite, die er onzerzijds voor aan den dag wordt ge
legd. Helaas is dit echter geenszins het geval. 

Laat ik het maar ronduit zeggen: Noch een prijs
vraag voor het mooiste KP-verhaal, noch uitgebreide 
artikel�,n over de noodzaak en het geweldige nut van 
ec� geschiedenis hebben tot nog toe kunnen bewerk
stlligen, dat wij in het bezit van KP-verhalen komen. 

We kunnen over dit onderwerp uitvoerig uitweiden, 

dam worden overgebracht, dan zaten op een goed punt 
aan den Provincialen weg 10 man van de N.B.S. met 
elk een stengun en handgranaten. 

Jaap werd om half drie weer overgebracht naar het 
politiebureap en bemerkte, dat er voor hem gewerkt 
werd. Doch op het punt, waar de bevrijding zou plaats 
vinden kwamen eerst een landwachter met den ge
vangene om de hoek en een halve seconde later twee 
andere landwachten in looppas, zodat de bevrijders 
meenden, dat er een hele afdeling kwam aanrennen 
en het juiste moment voorbijging. Toen moest op den 
terugweg beslist de klap vallen. De klap viel...... en 
was raak! 

Om tien over drie werd Jaap weer teruggevoerd. 
In dien tusschentijd werden de schutters zorgvuldig 

opgesteld en alles op direct handelen voorbereid. ,,Heb 
je wel een bijl om eventueel de handboeien stuk te 
slaan?" Grinnekend liet de aanvoerder der schutters, 
het puntje van een kolossale aks zien. Daar kwam de 
arrestant om de hoek en gelijktijdig sprong de be
vrijder met geheven revolver ooar voren, doch het 
wapen ketste. Toen gebeurde het, dat ook de revolver 
van den tweeden bevrijder, die toesprong, weigerde, 
zoodat eenige onderdeelen van een seconde de toe
stand hachelijk was. Gelukkig hadden de landwachten 
hun geweren geschouderd en in de volgende seconde 
knalden van alle kanten de schoten en hadden de 
moffenvrienden, speciaal op die plaats waar de rug 
een andere naam krijgt, heel wat lood te incasseeren 

E�en schoten de landwachten terug, maar al spoedig 
waren ze genoodzaakt, of vonden ze het verstandiger 
,til te blijven liggen. 

Jaap had van de gelegenheid dankbaar gebruik ge
maakt en was verdwenen. 

Van de landwachtpost uit kwam geen versterking, 
hoewel het geluid der schoten over half Zaandam 
weerklonk. Integendeel de wachtpost ging stiekum naar 
binnen. Van alle kanten kwam publiek. De bevrijden; 
stoven uit elkaar. Niemand van hen werd direct of 
later gearresteerd. 

Vroeg iemand hen, waarom ze zoo hard liepen, dan 
zeiden ze maar: ,,ra:ztzia" ! Waarin meenigeen aanlei
ding vond ook een stapje harder te loopen. 

Jaap was bevrijd en moest nog de Zaanstreek uit
geloodst, maar waar was hij gebleven? Met veel moeite 
vonden de vrienden hem, bij een kennis verborgen en 
in den nacht werd hij onder zwaar gewapend geleide 
eerst naar Wormerveer en later naar den Zomerdijk 
bij Hoorn gebracht, waar hij zich in ander verband 
met L.O. en ander verzetswerk verdienstelijk maakte 

v. d. s.

we kunnen nogmaals trachten aan te tonen van hoe 
ontzaglijk groot belang het is om de geschiedenis voor 
het nageslacht vast te leggen, we kunnen verder aller
lei pogingen ondernemen om onze KP-ers aan het 
schrijven te zetten, het is alles zinloos zolang onder 
ons allen niet de bereidheid heerst om hieraan nu 
eens enige tijd onze medewerking te verlenen. 

De afgelopen week hebben we een vergadering ge
houden van de commissie van het Gedenkboek. Op 
deze vergadering bleek hoe droevig we er voor ston
den wat betreft ons materiaal aan verhalen. 

We weten hier eigenlijk niet veel meer aan toe te 
voegen. Het enige wat we kunnen is nog eens een 
dringend beroep te doen op al onze KP-ers. 

Om een juiste weergave van de geschiedenis te krij
gen, is het noodzakelijk, dat dit van de zijde van den 
KP-er zelf komt. Wanneer deze gelegenheid niet wordt 
benut, is de kans erg groot, dat er straks boeken ver
,schijnen, die de geschi,edenis niet juist weergeven, 
boeken, waarin het KP-werk niet de plaats krijgt, 
waarop aanspraak kan worden gemaakt. 

Dit heeft de KP-er zelf in handen. Hij kan dit 
voorkomen door z'n gèschiedenis op papier te stellen. 

Een beschrijving van een bepaalde actie behoeft 
heus niet in elk opzicht litterair verantwoord te zijn. 
Om de verhalen in een meer litteraire vorm te gieten, 
hebben zich geschiedschrijvers van grote vermaardheid 
bereid verklaard. 

De eis, waaraan het verhaal wel moet voldoen, is 
de bistoriscbe juistheid. Qaarom moet een KP-er zijn 
in te dienen verhaal mede laten controleren door 
enkele KP-ers, die zelf ook aan de beschreven actie 
hebben deelgenomen, terwijl bovendien de h3ndtekc
ning van den Provincialen vertegenwoordiger nood-
zakelijk is. FRITS. 



DE PLAA ts VAN DE VROUW 

IN HET VERZETSWERK 
Met diepe bewondering hebben we in de afgelopen 

jaren het werk van onze koeriersters g�degeslagen. 
Over de moed en het doorzettingsvermogen van een 
koerierster zou heel wat te zeggen vallen. Van meisjes 
van zeer jeugdige leeftyd tot vrouwen, die soms reeds 
een hoge leeftijd bereikt hadden, hebben de KP-ers 
vaak koeriersters gehad. 

Een onzer KP-ers schrijft mij hierover o.m. het 
volgende: 

Ik ging op een warme zomerdag op reis naar Den 
Bosch, waar ik op een "contactadres" enige pistolen 
weg kon halen voor een nieuw op te richten KP. De 
controle op koffers, tassen enz. van de SD was die 
dag in de trein erg streng en ik vroeg me op de heen
reis reeds af of het verstandig zou zijn nog dezelfde 
dag, bewapend met ènige pistolen, de terugreis te 
aanvaarden. Verschillende slachtoffers van de con
trole liepen, na aankomst in Den Bosch, geboeid en 
wel tussen enkele moffen de Stations wachtkamer in. 
Ik besloot, indien overnachten in Den Bosch niet mo
gelijk zou blijken, niet voor de avond de terugtocht 
te aanvaarden en zo mogelijk de hulp van iemand in 
te roepen om, voordat ik het station op zou gaan, vast
even polshoogte te nemen. ' 

Na mijn wachtwoord: ,,Ik ben van de glasverzeke
ring" gepreveld te hebben, werd ik op het mij opge
geven adres onmiddellijk gastvrij binnen gelaten en 
ontving ik van een meisje (ze stelde zich voor als Els) 
van naar schatting niet ouder dan...... 14 jaar de 
mededeling, waar de pistolen (het bleken er 8 te 
zullen zijn) konden worden afgehaald. 

Ik kon moeilijk mijn bewondering bedwingen, doch 
liet hiervan niets blijken en vroeg haar alleen of ze 
zo goed zou willen zijn mij op de terugweg naar het 
station voor te gaan om even uit te kijken, of het 
terrein veilig was. 

Haar antwoord verwonderde me nog te meer, toen 
zij n.l. opmerkte: ,,Ik zocht al maar naar een moge
lijkhei<l en gelegenheid U te vragen of ik de pistolen 
onder mijn kleren mocht verbergen en met U mee 
mocht reizen. Ik doe zo graag ook "wat" voor de 

BEGRAFENIS 

JAN LEVER: 

Te Sneek had onder zeer grote belangstelling, een 
aangrijpende plechtigheid plaats. 

Het stoffelijk overschot van Jan Lever werd opnieuw 
ter aarde besteld. 

Jan Lever was één der oudste �P-ers uit Friesland. 
Bind Juli vorig jaar is hij gesneuveld bij een overval 
op het distributiekantoor te Slochteren in de provincie 
Groningen. 

Vóór de begrafenis werd een rouwdienst gehouden 
in het Gebouw "Aere Perennius", geleid door Dr. F. 
Cuillaume, Gereformeerd predikant ter pbatse. Deze 
rouwdienst was mede voor den broer van Jan Lever, 
I Jennie Lever, en zijn vader H. J. Lever. Hennie is 
gefusilleerd te Vught .en de heer H. J. Lever is over
leden in het concentratiekamp te Dachau. Dr. GuH-

goeie zaak, maar ze vinden me allemaal nog te jong. 
Nu er toch treincontrole is en ze mij in de trein 
rustig laten zitten, bent U er erg bij gebaat, wanneer 
ik meereis." 

Ik wist niet zo goed te antwoorden. Min of meer 
voerde ik een strijd in mijn binnenste. Mocht ik deze 
gelegenheid aangrijpen? Als er nu eens wat met dit 
meisje gebeurde? Anderzijds ·kwam dit aanbod reuze 
van pas. M'n vr:ienden rekenden op mijn terugkomst 
vanavond; bovendien moesten we morgen bijtijds weg 
om ergens te gaan "krakenN. Ik besloot tenslotte -
misschien was het onverantwoordelijk van me - m'n 
goédkeuring te geven. 

We maakten samen een afspraak voor. het geval het 
in de trein mis zou gaan. Zij zou onmiddellijk alle 
schuld op mij schuiven en verklaren dat ze onder 
dwang meegiqg, terwijl ik het eventueei' zou bevestigen. 

En met een glunder gezicht trok ze met mij op pad 
naar het andere adres waar vandaan ze letterlijk be
wapend met 8 pistolen, na verloop van ongeveer 10 
minuten met mij naar het station tippelde. 

De reis is gelukkig rustig verlopen en we zijn voor
spoedig overgekomen, terwijl ze 's avonds laat nog 
is teruggereisd." 

Behalve voor betrekkelijke oude dames, die mij 
zo nu en dan boodschappen of munitie kwamen 
brengen, heb ik ook altijd diepe bewondering gehad 
voor mijn hospita. 

Hoe oud ze precies was, herinner ik mij op het 
ogenblik niet meer. Ze is in ieder geval de zeventig 
gepasseerd. 

't Was nu eens geen tante, nee 't was een heel ge
wone Opoe. 

Opoe had reeds een onderduiker in huis, toen ik 
in het najaar 1943 kwam vragen of ik er slapen mocht. 
Maar dat was geen bezwaar. ,,Er gingen veel makke 
schapen in een hok" 

Zo'n geweldig "mak schaap" heeft ze echter niet 
aan mij gehad. In zoverre niet, dat ik altijd later dan 
elf uur thuis kwam, 's morgens soms reuze vroeg weg 

laume koos zijn tekstwoorden uit 1 Cor. 15, waarna 
werd gezongen Psalm 89 vers 7. 

Na deze dienst werd de kist, gedekt met de natio
nale driekleur en bloemen, door zijn KP-vrienden naar 
het kerkhof gedragen. 

Bij de ingang vras een peleton Canadezen van het 
Perth Regiment opgesteld, die het militaire eerbewijs 
brachten. Toen de kist in de groeve was neergelaten, 
loste dit peleton drie salvo's over het graf. 

Nadat Ds. Guillaume enkele woorden gesproken had, 
werd aan het graf gesproken · doór den wnd. burge
meester L. Rasterhof namens het Gemeentebestuur. 
De heer S. Havinga sprak nathens de illegaliteit' 
district Sneek. Spreker vergèleek de strijd van Jan 
Lever met die van Simson die het verzet ook aandurfde 
in een tijd, dat niemand hem begreep. Het gezin Lever 
werd door dezelfde kracht gedragen als van Simson 
werd getuigd in Hebr. 11. 

De heer P. Oberman sprak als KP-Leider Friesland 
namens de LKP. Werd er door de ondergrondse strij
ders iets ondernomen in de bezettingstijd, dan was 
het de gewoonte, dat eerst met gebed de zegen werd 
gevraagd voor de behouden terugkomst. En indien dit 
niet mogelijk bleek boog men het hoofd. Bij de distri
butiekraak van Slochteren was het Jan die niet teru!'; 
mocht keren en wij aanvaarden de slag, wetende dat 
hij zijn werk op aarde hiermee voleindigd heeft. Laten 
wij echter de bevrijding van ons geliefd Vaderland 
vieren en denken aan het zeer grote aandeel dat deze 
drie m;mnen uit dit gezin daarin hebben gehad. Kapt. 
Wijbenga sprak op verzoQo){ van Majoor Okma namens 
het M.G., en als vriend en medewerker. Spreker schct-

moest en meestal te laat voor het eten was. Het was 
echter altijd bij Opoe goed. 

In het begin ging het eens bijna even verkeerd. Ik 
vroeg Opoe n.l. wat ik moest betalen voor de on
kosten, die ze van me had. Toen werd Opoe kwaad. 
Echt kwaad. ,,Als je helpt, dan moet je ook echt hel
pen" was haar commentaar. En toen ik na verloop van 
een paar weken eens vroeg of ik niet al te grote zorg

voor haar was, en of ik niet eens naar een ander 
adres zou verhuizen, toen wist ze alleen maar te zeg
gen. ,,Je blijft hier zolang als 't nodig is, als je maar 
nooit over geld praat.". 

Ik zou over de hulp van Opoe een boek kunnen 
schrijven, een dik boek zelfs. Ik ben er midden in de 
nacht thuis gekomen, ik ben 's morgens om 4 uur 
vertrokken, ik had een radio in huis, op verschillende 
plaatsen lagen wapens en vele paperassen van 
me, ik kwam zelfs een keer met m'n hele KP (7 man) 
om 3 uur met een distributiebuit thuis, ik had tot de 
laatste dag telefoon in huis, ik nam iedereen mee om 
te eten, terwijl we tenslotte de laatste maanden voor 
de bevrijding dag en nacht met z'n vieren op onze 
post in huis waren, terwijl het ons aan niets ontbrak. 

Het was voor Opoe nooit te veel, alles mocht je aan 
Opoe vragen, het was altijd goed. Waren er razzia's 
of was er ander onheil, dan .was Opoe soms flinker dan 
wij. Opoe verzorgde ons alsof we haar eigen kinderen 
waren. Geen moeder ken het beter doen. 

Altijd opgewekt, altijd weer zorgen voor ons, altijd 
ongerust als we laat thuis kV.:amen, altijd bordjes pap, 
's winters kruiken, ik weet niet wat al. 

Een keer heeft Opoe verdriet van ons gehad. Toen 
kreeg ze tranen in haar ogen. Dat was op de dag van 
de bevrijding, toen we afscheid namen. 

Onbetaalbaar goed is Opoe voor ons geweest. 
Zou Opoe geld aangepakt hebben, dan zou het nooit 
te betalen zijn geweest. Voor Opoe hebben wij de 
diepste bewondering. Ze heeft een grote plaats in ons 
hart gekregen en zal die altijd blijven houden. Wc 
weten niet op welke wijze we iets terug moeten doen 
voor haar. 
Onze persoonlijke grote dank aan Opoe. Het Vaderland 
is zeer gebaat geweest bij zulke flinke vrouwen. Zij 
heeft alles gedaan wat haar mogelijk was en is vele 
jongere vrouwen en mannen een beschamend voorbeeld 
geweest. 

FRITS. 

ste Jao als een der oudste KP-ers, hoewel de jongste in 
leeftyd. Toen practisch nog niemand aan verzet dacht, 
blies hij de fakkel van het verzet aan. Wanneer er 
nog mannen gevonden worden die hun leven geven 
voor de Nederlandse zaak, zal ons land nooit verloren 
gaan. 

De heer B. Thobokholt vertegenwoordigde met een 
viertal KP-ers de KP Groningen en sprak enkele 
woorden van dank voor hetgeen Jan in Groningen 
heeft gedaan gedurende de korte tijd dat hij daar 
gewerkt heeft. 

De heer· Krol sprak namens het persoMel van de 
zaak waaràan ' Jan gewerkt heeft, terwijl de heer 
P. Brouwer namens alle naa,te vrienden en medewer
kers en de groep "Lever" der illegaÏiteit het woord
voerde. 

Nadat Ds. Guillaume nog een enkel woord gespro
ken had, dankte een der familieleden, terwyl cfo ont
roerende plechtigheid werd beëindigd met het zing.en 
van "Een vaste Burcht is onze God". 

L.K.P.

Een K.P. grijpt in. 

Het .Meiled•lingenblad 11r. 57 bevat een sfuk onder bov•n

ge11oemde titel. Ons ;s gebleken. dat dit stuk is overge-11•men 

uil hd weekblad "Chri&lofoor". 

"Jtedactie. 



• 

"Lange Ja·n'� wordt begraven te Bussum 
Op Vrijdag 14 Sept�mbér is JAN THIJSSEN te 

Bussum' met militaire eer begraven. Jan Thijssen (in de 
illegaliteit bekend onder de namen "Lange Jan" en 
Karel Grootegast") was oprichter van de Raad van 

Verzet en tevens oprichter-commandant van den Radio-
dienst. 

Hij is gefusilleerd te Woeste Hoeve op 8 Maart 
1945 en was voorlopig te Apeldoorn begraven. 

In de lange stoet, welke Lange Jan op zijn laatste 
tocht vergezelde waren behalve de afgevaardigde van 
het Prinselijk echtpaar, ook hoge militaire autoriteiten 
vertegenwoordigd alsmede vele ·afgevaardigden van 
allerlei verzetsgroepen. Ontelbare bloemstukken wer-

423. Lucas Harmanus Venema, geb. 13-3-1887, wo
nende Hortensialaan 30A Groningen, 15 Maart 
1945, gearresteerd. Huis v. Bewaring te Gro
ningen. Daarna weggevo_erd _naar N_euengamme; 
laatst v. Mei 1945 gezien m Reveil te Roder
munde Nr. 7746062. 

424. Arnold Daniël Johan Wiegand, geb. 16 Dec.
1922. 2 Juni 1944 gearresteerd in trein Amster
dam-Den Haag. Door S.D. overgebracht naar
Scheveningen. 7 Juni _via Scheveningen naar
Vught. Sedert dien niets meer gehoord. Laat��eR Kruis berichten luiden 9-8-1944 vermoedehik 
v;rvoerd naar Sachsenhausen. Staat bekend
onder schuilnaam Arnold-Bruinsma. 

425. Willem Oxener, geb. 17 Sept. 1900, woonpl.
Beekbergen bij Apeldoorn 20 Jan. 1943 gearr. 
Veroordeeld 12 Apr. '44 in Utrecht. Op 12 Apr. 
van Utrecht naar Scheveningen, vandaar naar 
Vught. In Sept. '44 naar Sachsenhause_i:1· !.n O�t. 
naar Neuengamme, vandaar waarsch11nh1k mt
gezonden naar een arbeidscommando daar ver
schillende teruggekomen personen nooit die naam 
in Neuengamme gehoord hebben. 

426. Jozef Kloot geb. 22-11-1940, laatste adres:
Dongestraat '13, Amsterdam-Z. Dit jongetje is 
in de eerste week van Juni 1943 naar Limburg 
gebracht door een zekere Mevr. Lenting uit 
Amsterdam naar een mijningenieur in Limburg. 

427. A. Gottfriedt, gewoond hebbende Frislaan 55 te 
Groningen. 

428. D. Gottfriedt, gewoond hebbende Hoofdstraat
89 te Emmen. Dr. 

429. Jan Berend van Delden, med. stud., geb. 24 Oct.
1920 ter dood veroordeeld 27 Juni 1944 in de 
Gan�straat te Utrecht. Einde Juli uit de Gans
straat naar Anrath vervoerd, begin Aug. terug
gebracht naar Haren (Br.) 4 Sept. van Haren 
naar Vught. Adres: Dr. P. van Delden, Hen
geloschestraat 42 te Enschede.

430. Berend Kornelis Vriezema, geb. 2 Febr. 1907,
afkomstig uit Bedum (Gron.). Is in Juli '43 ge
arr. Op 5 Mei 1945 in Neumünster be�rijd en
aldaar ziek achtergebleven. Vermoedelijk ver
voerd naar Lüneburg?

431. Kees Burger, geb. 23-4-'20 te Zeist, 16 Febr.
1944 gestorven? 

432. Theo Alberts (schuilnaam Theo Middel'koop),
geb. 6 April 1924 te Almelo. Gearr. door de 
S.D., in de nacht van 31 Aug. op 1 Sept. 1944 
te Amsterdam. Gebracht naar de Wetering
schans, sinds 4 Sept. 1944 niets gehoord. Is ver
moedelijk via Amersfoort naar Neuengamme 
vervoerd. 

433. Jurgens, Wijkhoofd Oost Wijk 1. In Amsterdam
1942 opgepakt. 

434. Jan Hëndrik Kremer, geb. 2-7-'17, te Onst
wedde (Groningen). Eind April '44 opgesloten in 
H. van Bew. te Arnhem, begin Mei 1944 over
gebracht naar Amersfoort, gev. nr. 11399, half 
Oct. '44 vervoerd naar Neuengamme, alwaar hij 
begin Apr. 1945 zou zijn gesign. in de zieke11-
barakken hersteld van diphterie, echter ,met ver
lamde b�nen en vingertoppen. Mogelijk is hij 
overoenomen door het Zweedse Rode Kruis. 

{35. Nicolaas Geert Poelstra, geb. 21-1-'21 te Idaar
deradeel (Friesland). Zelfde gegevens als nr. 434 
(zie boven), echter gevangennummer te Amers
foort is 11400, en volgens geruchten zou hij 
12 Dec. '44 in de ziekenbarakken van Neuen
gamme overleden zijn aan dyssenterie. 

436. Pol. gevangene Pieter Rijsdijk, geb. 23-12'24
Barendrecht, melkknecht, Middeldijk 73, Baren
drecht, gearr. door politie Mastenbroek en de 
Vries te Strijen op 4 Sept. 1943. Vervoerd naar 
Haagse Veer te Rotterdam. 7 Sept. 1943 naar 

den meegedragen, terwijl een stafcompagnie .... van de
BS met trommels en hoorns de stoet voorafging, 

Aan de groeve, waaromheen het 14e regiment infan
terie de wacht had betrokken, sprak na het plechtige 
militaire eerbetoon, de vertegenwoordiger van het Prin
selijk echtpaar enkele woorden van dank voor hetgeen 
Lange Jan voor de bevrijding van het Vaderland heeft 
verricht. Namens Prinses Juliana en Prins Bernhard 
legde hij een krans van oranje bloemen met rood-wit
blauw lint aan de groeve. 

Daarna hebben nog vele anderen den overledene 
herdacht als een man van grote, opofferende moed, die 
gevochten heeft tot het einde van zijn. leven. 

Amersfoort. Blok 9 nr. 1588. 17 Nov. 1943 naar 
Berlijn. Later in Riga te werkgesteld. Ontvlucht 
en weer gegrepen. Volgens ontvangen bericht (op 
24 Jan. 1944) toen overgebracht naar Haldesle
ben. Nadien niets meer van of over hem verno
men. 

437. Jan Prooi, Pol. gevangene, geb. 12 Nov. 1920.
Achterzeedijk 6 te Barendrecht, gearr. door 
Landwacht. Verbleef in Amersfoort tot 8 op 9 
September 1944. Kampnummer 6131. Vandaar 
vervoerd naar een concentratiekamp bij Ham
burg vermoedelijk Neuengàmme. 
Volgens Duitse berichtgeving aldaar op 12 Dec.
1944 overleden. Nadien niets meer van of ove1 
hem vernomen. 

438. Jan Gouwman, geb. 13 Juni 1916, Maréchaus
se'e, laatste standplatas Hogerheide, adres Nol
dijk 19 te Barendrecht, ondergedoken op 29 Jul, 
1943 te Hoogkerk bij den heer A. Eilander. ln 
November '44 met Geert Wijdeveld en Hendrik 
Wobbes uit Hoogkerk vertrokken met onbekende 
bestemming. Waarschijnlijk was het hun bedoe
ling zich bij de geallieerde legers te voegen. 
Nadien is er van Gouwman en zijn metgezellen 
niets meer vernomen. Gouwman was behalve 
van zijn juist persoonsbewijs in het bezit v� 
twee persoonsbewijzen onder andere namen. De 
mogelijkheid bestaat dus dat hij onder een an
dere naam omgekomen is. 

439. Theo Ruigrok, geb. 25-6-25 werd Tet genoemd
in 't kamp. Half Febr. Oranienburg, later naar 
fabriek "Speer" bij Oranienburg. Baarna naar 
Bergen-Belsen. 

440. Marten Lubberts, opgepakt 10 October 1944 i
Apeldoorn, waarna vervoerd naar Amersfoort. 2
Febr. 1945 vervoerd naar Hamburg (Neuengam
me) en vandaar naar Kamp Heiershorst bij Wu 
blin. Na de bevrijding op eigen gelegenheid ver 
trokken, onderweg vermoedelijk ziek geworden. 

441. Marinus Lambertus Vlaming, geb. 18 Mei 191
laatst gewoond Molenstraat 29 te Soest, in 194 2
te Maagdenburg (Duitsland) te werk gesteld en 
aldaar op 8 November gearresteerd wegens dr 

,faitistische propaganda en het doorgeven van Er 
gelse vlugschriften welke uit de vliegmachines 
geworpen werden. Vervoerd naar een concentra
tiekamp, veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf en 
vervoerd naar Brandenburg-Ha\fel Görden Win
tersfeld Allee 22 celnummer 21-44. Laatste be
richt 1 Oct. 1944. 

442. Berend Jan Meyering, geb. 19-3-26. 9 Oct. van
Amersfoort naar Neuengamme en aldaar op 3 
Maart j !. overleden.

443. Mr. Gerardus Rudolf Houtzager, 6 Juni '44 naar 
Vught gebracht, op 6 September naar Duitsland
(Oranienburg), waar mij in Febr. 1945 nog aan
wezig was. Toen ziek geworden en overgebracht 
naar De Klincke, een fabriek bij Oranienburg. 
Vandaar is hij met een ziekentransport naar 
Kamp Bergen-Belsen gebracht. Sindsdien niets 
meer vernomen. 

444. Herman Kropff, geb. 1-2-22, gearr. 30-12-43 in
Scheveningen cel 362 tot 6 Juni. D:iarna S.D. 
lager Vught barak 3 A. Op 6 September 1944 
overgebracht naar Oranienburg, vanwaar op 15 
October naar Neuengamme, waar eind Januari 
in Krankenrevier Nr. 2 zaal 4 of 5.

445. Anni Amati Beatrix Flatow, geb. 3-12-08, doch
ter van F. G. Flatow en Margaretha Lamm, p/a 
Statensingel 161, Rotterdam. Januari '44 waar

schijnliik naar Mevr. Meibergen, Panoramaweg 1 
te Bennekom. Verzorger van bonkaarten René 
Neis, Driebergen. 

+46. Egbert L. de Lange, geb. 15-4-21, laatst gezien 
-ongeveer Maart 1945 in Sachsenhausen. daarna
vermoedelijk naar Bergen-Belsen gebracht. 

447. Abraham Prins, geb. 17 Dec. 1904 te Amster
dam, wonende Weverstraat 40 te Krommenie 
(Leraar Gymnastiek). 11 Juli 1942 gevangen ge
nomen en naar de Euterpestraat gebracht via 
de Marnixstraat, 15 Juli 1942 naar Westerbork 
doorgezonden. 

448. Inlichtingen omtrent Oscar Willem de Brey geb.
1 Oct. 1921, over zijn verblijf tussen 21 Mei 
1943 (geparachuteerd als geheim agent) en 7 
Sept. 1944 gefusilleerd te Mauthausen? 

449. 

450. 

451. 

Inl. over de laatste dagen van H. J. Nieuwen
huis, geb. 23 April 1891. Gearr. Aug. 1942, over
gebracht naar Amersfoort. Hier vandaa� ver
plaatst naar Vught. _In Sept. 194� werd h11 weg
gevoerd naar Oramenburg .. <�mtsland) daarna· naar Natzweiler, alwaar h11 1s overleden den 
10en Febr. 1945. 
Gerrit Visser geb. 14-2-1894, adres Celebes
straat 16 te 'Hengelo (0 ) , Districtsbestuurder 
Alg. Neder!. 'Metaalbewerker�bond . . Gearr. Mei
1941 via Schoorl en Scheveningen m Oct. 1941 
naar' Oranienburg. Vandaar in April 1942 naar 
Kamp Niederhagen (Wevelsborg) te Paderbom 
Hier overleden op 29-6-1942. 
Harry Koopman, geb. 29-1-1942, in Mei 1943 
door 2 dames weggehaald van de N.I.Z., Kei
zersgracht 110, Amsterdam. 

Biedt zich aan flinke bakkersbediende, oud 24 jaar, 
G.G. niet genegen te venten. Brieven onder nr. 46 
v. dit blad.

De wnd Commissaris van Politie der gemeente Ren
kum te Oosterbeek, roept sollicitanten op naar de be
trekking van agent van politie 2e klasse dier gemeente 

Irt aanmerking komen slechts theoretisch en/of prac
tisch in het politievak geschoolden. 

Provincie yroningen: 

Wij roepen alle illegale werkers en principiële onder
duikers op, bij het zoeken van een passende betrekking 
zich uitsluitend te wenden tot de afd. Arbeidsbemidde
ling van NVH en LO, gebouw "PICTURA", Sint 
Walburgstraat 1, te Groningen. Dit geldt dus ook 
voor de meer zelfstandige groepen van' de B.S., Stoot
troepen, K.P., Irene Brigade en verder zelfstandige 
groepen of personen. 

Welke instantie of bedrijf kan chauffeur helpen aan 
een passende werkkring na jaren pr:ncipieël onder
duiker te zijn geweest. Betrokkene is van g.g. voorzien. 
Brieven onder nr. 49 v. dit blad. 

Op het Afwikkelingsbureau voor .Concentratiekam
pen, Taalstraat 60 te Vught kan geplaatst worden een 
chef de bureau. Bij voorkeur een oud-illegaal werker. 
Sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan 
bovengenoemd bureau. 

Stad 'Utrecht LO. 
Onderduikers kunnen zich melden ter verkrijging 

duikkaart: Brigittenstraat 20 (klooster) of (wanneer 
niemand aanwezig is): Maliebaan 15, kamer 9 a. 

Inlichtingen gevraagd over: 
SCHRIJF MACHINE, 

Hermes-baby, Zwitsers fabrikaat, 
in winter 1943/'44 door Wiecher de Jong, Mauve
straat 13, Arnhem, naar Amsterdam gebracht in bruik
leen voor de verzetsbeweging. 

Inlichtingen aan Tj. de Jong, Mauvestraat 13 te 
Arnhem. 

Mede namens mijn dochters wil ik allen harteliji< 
danken, ·die hun medeleven hebben betoond bij het 
overlijden van mijn zoon 

JOHAN ARNOLDUS LOOYEN, 
,,HANS" in Veenendaal, 

in het concentratiekamp te Wöblingen. 
Otto van Gelreweg 7 
Wageningen. M. E. Looyen-Van Lonkhuyzen
V e r l o o f d :

TOOS VAN W ALRA VEN 
en 

HENK BEINEMA, 
Burg. Jaslaan 2, Dubbeldam. 
Singel 104b, Dordrecht. 

G e e n r c c e p t i e. 

Dubbeldam, 1,8 September 1945. 

In onderduikerstijd, op 10 April 1944 
hebben zich verloofd: 

HEITJE MEULINK (Hilde) 
koerierster L.O. 

en 
ROEL PAIZ; (Med. Stud.), 

Enschede, Geref. Pastorie 
Groningen, Nw. Ebbingestraat 153. 
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,,Hier is nog plaats, zusters, gaat U zitten". Wel
willend sdrniven de heren op en verwijderen hun ba
gage, om twee verpleegsters, die op deze regen
achtige herfstavond hijgend de trein binnenkomen, van 
een zitplaats te voorzien. 

Dankbaar glimlachend gaan ze zitten en ordenen 
haar verwaaide sluier en kleding, terwijl ook de be
slagen brillen gepoetst worden. Achter haar zijn nog 
enkele laatkomers binnengekomen en dan zet de trein 
zich reeds in beweging en rolt het Leidsche station uit. 

Als haar bril weer is beland op de plaats waar hij 
hoort kijkt een van de zusters onderzoekend naar een 
heer, die enkele banken verder nog een plaatsje vond. 
"Hij zit" zegt ze tot haar collega, die zich nog even 
van de juistheid van die mededeling overtuigt. 

• 

Een der medepassagiers vraagt belangstellend: Hoort 
die heer bij U, zusters?" Ja, knikken beiden ijverig, en 
de tengere blonde zuster Jeantje voegt er met een 
ernstig gezicht aan toe: 11Is voor onderzoek naar Lei
den geweest, ziet U", en een veelzeggend gebaar van 
de wijsvinger naar haar voorhoofd voltooit de zin. 

De heren zijn een en al medeleven, en informeren, 
of zo'n man nu niet gevaarlijk is, en geen rare din
gen uit kan halen, waarop de zusters hen geruststel· 
len en bovendien opmerken, dat, mocht hij voor haar 
beiden niet te bedwingen blijken, zij rekenen op de 
hulp van het publiek. Het is de heren aan te zien, 
dat zij hopen, dat in deze geen beroep op hun rid
derlijkheid en mannelijke kracht zal worden gedaan. 

Zij buigen zich om beurten opzij om den gevaarlij· 
ken medepassagier wat beter op te nemen. 

"Toch zielig, zo'n flinke vent" is de conclusie van 
den één, terwijl de ander scherpzinnig opmerkt: 

11En je kunt er haast niets van zien". 
De zusters wisselen een glimlachje, maar dat kan 

ook verbeelding zijn. 
Inmiddels zit Flip, onbewust van deze belangstel

ling voor zijn ietwat gezet persoontje, rustig te pein
zen over wat er dien middag op de provinciale ver
gadering allemaal besproken is. 

Hij wrijft in zijn handen als hij denkt aan de 
waschlijst van" onderduikers, die hij kwijt is - fijn 
een paar goede plaatsen voor de neus van de Hage· 
nezen weggekaapt! 

En hij heeft bovendien een schoenmaker veroverd 
- ook niet slecht! Hij zou de lijst weleens willen

nagaan, om te zien, hoeveel klanten hij nog heeft 
overgehouden. Dit is echter om redenen van tech
nische aard onmogelijk, immers zijn koerierster heeft 
de lijst en de andere papieren veilig opgeborgen. 

Flip mijmert dus rustig verder, is wel tevreden over 
de afgeh ndelde zaken - alleen jammer dat de gast
heer pas tamelijk Iaat met de fijne ·puntbroodjes met 
kaas voor den dag kwam. Hij heeft een beetje te vlug 
gegeten, en 't resultaat hiervan en van zijn overpein
zingen uit hij in een half hardop: 

,,'k Heb pijn in m'n buik!" 
Tot zijn grote verbazing staat enige seconden 

later Clara voor zijn neus met pepermuntjes - ter
wijl Jeantje inmiddels de geschrokken heren gerust
stelt ,,;1eus, hij is niet g.::vaariijk". Ciara komt 
grinnekend terug en geeft haar mede-passagiers ook 
een pepermuntje, als voorbehoedmiddel voor de buik
pijn, die je van schrik kunt krijgen. 

Het blijft enige ogenblikken rustig, dan staat de 
patient echter plotseling op. 

,,0, zuster, daar gaat-ie!", zegt één der heren. 
,,Zuster, zou hij nou wild worden?" dit is de re· 

actie die het wandelingetje verwekt bij de hevig ge
schrokken 11mannen". 

De niets vermoedende Flip heeft zojuist een kost
bare peuk ontdekt en tippelt daarmee naar Piet van 

,, 'Wan eer het eindsignaal weerklinkt, 
't zij vroeg - 't zij laat: ontplooi de vaan. 
711aak dat gij fier van hier kunt gaan: 

Present I 1k heb mijn plicht gedaan/" 

ER OP OF ER ONDER 
STICHTING 1940-1945 

Het is nog niet zo heel lang geleden, dat onze 
dagbladen berichten het land instuurden over 11terro
risten", die door het Duitse Standgerecht werden 
veroordeeld tot de doodstraf. 

Ging er als het ware een schok door het Neder· 
landse volk bij de eerste berichten in de dagbladen 
over de volt�ekking van een doodvonnis met de ko
gel, na verloop van enige tijd, toen men er op de 
duur door de herhaalde malen, dat deze berichten 
ons bereikten aan 11gewend" raakte, ma�kten deze 
berichten niet meer die ontzaglijke indruk op ons als 
dit het geval was bij de eerste keren. 

Kort na de bevrijding hebben wij alom in het land, 
spontane acties geconstateerd van herdenkingen, 
bloemenhulde's, enz. op plaatsen, waar vele nobele 
Nederlanders op een verschrikkelijke manier het le
ven werd ontnomen, doch - laten wij eerlijk zijn -
ook deze spontaniteit was spoedig afgelopen of dreigt 
in ieder geval te verslappen. 

de Eilanden om een vuurtje. Bij het terugkeren kijkt 
hij enigszins wantrouwend naar de twee koeriersters, 
die veel plezier samen schijnen te hebben, maar ziet 
toch af van interventie. 

Na enkele minuten davert de trein onder de over
kapping het Haagsche station binnen - en dan begint 
het gewone gewring om in of uit de trein te komen. 
Ondanks het schone gedicht: 

,,Een goed begin, een goed besluit -
Stap achter in en vooraan uit" 

vechten zich twee personen door de ingang naar 
buiten. Het zijn de medepassagiers van de zusters, 
die liever stompen en lelijke woorden opvangen, dan 
langs dien gevaarlijken gek te gaan. 

En de koeriersters in verpleegsterscostuum krijgen 
eenige gloednieuwe aanwinsten voor haar vocabulaire 
te boeken, als zij tussen den Haag en Rotterdam, ge
zellig bij Flip en Piet gezeten,· dezen de gehele ge
schiedenis opbiechten! 

CLARA. 

Zowel in de bezettingstijd als in de eerste tijd na 
de bevrijding viel er allerwege het streven te con
stateren om voor de nagelaten betrekkingen van hen, 
die voor de vrijheid van het Nederlandse volk het 
grootste offer brachten, alles te doen wat mogelijk 
was. 

En nu - wij schamen ons het te moeten consta
teren - na vijf maanden bevrijding moeten we ho
ren, dat bij de Stichting nog slechs enkele enquête
fomrnlieren zijn binnengekomen. Nu moeten we con
stateren, dat velen onzer - laten we er maar geen 
doekjes omwinden - zich nog niet eens de moeite 
getroosten om in hun eigen omgeving iets bij te dra
gen om de inzameling van deze enquêteformulieren 
te bespoedigen. 

Bij alle waardering voor herdenkingen, voor monu
menten, voor bloemenhulde's e.d. moeten we consta
teren, dat dit voor hen, die achtergebleven zijn, maar 
van zeer betrekkelijke waarde is. 

Waar zijn we nu eigenlijk aan toe? 
Hoe is het in vredesnaam met ons gesteld? 
Kunnen wij op deze manier de jonge weduwe en 

kinderen van onze vrienden onder ogen komen? 
Is plotseling de herinnering bij ons verdwenen aan 

de jaren van dood en gruwel en angst, die achter ons 
liggen? 

Weten wij niet meer, dat - misschien veelal zon· 
der woorden - wij als het ware beloofden, voor hen, 
die achterbleven zorg te dragen? 



Zijn wij vergeten, dat ook wij hadden kunnen 
sneuvelen? 

Moeten we wakker geschud worden? 
Heeft de ellendige zucht naar een positie, naar 

vacantie of "eindelijk eens een beetje rust" ook ons 
al te pakken gekregen? 

[s dat beroerde egoïsme ook al in onze kringen bin· 
nengeslopen? 

Maar dat is toch niet waar? Dat is toch onmoge
l!îk? 

Helaas moet worden geconstateerd, dat dit in vele 
gevallen de droeve werkelijkheid is . .... . 

Tot onze grote schrik moeten we dat onder elkaar 
vaststellen. 

Zelfs provinciale vertegenwoordigers van onze or
ganisaties, in wier provincie misschien maar een ge· 
ring aantal gevallen vergeleken bij overige provin
cies voor <le Stichting zijn, hebben nog niet de moeite 
genomen om iets te doen om één enquêtefommlier in
gevuld te krijgen. 

KP.-ers en LO.-ers, waar zijn we aan toe? Onze 
organisaties tellen het hoogste aantal slachtoffers en 
zijn het zwaarst getroffen. De Stichting tracht alles 
in het werk te stellen hulp te bieàen aan deze slacht
offers, doch kan niet beginnen alvorens een volledig 
overzicht van de Stichtingsgevallen is bereikt. Dit is 
alleen mogelijk, wanneer alle enquêteformulieren bij 
de Stichting zijn ingediend. En dat laatste is alleen 
mogelijk wanneer onzerzijds de enquêtering ter hand 
wordt genomen. 

Laat ons het omonwonden zeggen: Propaganda
woorden mogen voor het buiten de illegaliteit staan
de gedeelte van het Nederlandse volk noodzakelijk 
zijn, voor ons, die midden in de illegaliteit hebben 
gezeten en die in de verzetsbeweging volkomen thuis 
waren, moet elke vorm van propaganda en aanbeve
ling absoluut overbodig zijn. 

Wanneer onder ons het plichtsbesef t.o.v. deze 
stichtingstaak niet meer wordt gevonden, dan staat 
het er zeer droevig voor. 

Dan zijn er voor de Stichting maar twee mogelijk
heden: Er op of er onder. Ja vrienden, zo staan de 
z;.lkcn. 

Wij hebben beloofd te zullen zorgen voor de nage
laten betrekkingen van onze vrienden en collega's, 
die uitgevallen zijn en voor de illegale werkers, die 
hun weg in de maatschappij nog niet terugvonden. 

Die belofte moet ingelost worden! Dat is nog niet 
gebeurd en wanneer we doorgaan op de weg, zoals 
tot nu toe, dan wordt de Stichting 1940-1945 een

mislukking, dan zal de Staat vroeger of later het 
werk moeten overnemen. 

Dat mag tot geen prijs!! 

Alle andere onderwerpen komen in de schaduw 
tegenover dit primaire belang. Iedere medewerker 
moet zich met alle krachten beschikbaar stellen voor 
dit werk. 

De Stichting moet een werkgemeenschap worden, 
d.w.z. de medewerkers moeten daadwerkelijk werken

en ze moeten in organisatorisch verband werken.
Deze werkzaamheden bestaan uit: 

Ie. het verzorgen der nagelaten betrekkingen; 
2e. het inzamelen van geld; 
3e. organisatorisch werk; • 
4e. arbeidsbemiddeling; 
5e. logies - tijdelijke opname van kinderen enz.; 
6e. hulp in de huishouding bij Stichtingsgevallen. 

Nog een opmerking over ten te. 
Daar de verzorging een vriendendienst moet zijn 

(dit is de basis der Stichting) moet met de wensen 
van het te verzorgen gezin inzake den verzorger ern
stig rekening gehouden worden. Zo omzeilt men de 
klip der bureaucratie. Om anderzijds het gevaar van 
amateurisme te vermijden, zullen sociale werkers en 
werksters in dienst der Stichting de v;rzorging con
troleren eJ:\ de verzorgers instrueren. 

Deze sociale werke"rs worden uit de daarvoor ge
schikte illegale werkers gerecruteerd en zullen gedi
plomeerd worden. 

De medewerkers, dus zij die werken, hebben stem
recht. Het plaatselijk bestuur wordt door hen geko
zen. Met spoed moet dus overal dit medewerkings
apparaat opgezet worden, d.w.z. men moet zich aan
bieden. 

Zij, die niet actief kunnen medewerken en toch 
als illegaal werker sympathie hebben voor de Stich
ting treden toe als donateur of hoe men dit noemen 
mag. Het vormen nu van besturen door stemming op 
de gebruikelijke wijze, zal· een dictatuur van de helft 
plus een geven. Dit zou onrechtvaardig zijn. Het re
sultaat zou wezen, dat practisch overal de besturen 
uit leden van onze organisaties zouden bestaan. Om 
dit te voorkomen zal ieder, die bij de eerste verkie
zing minstens 20o/0 der stemmen op zich verzameld 
heeft, verkozen zijn. De verkiezingen, die daarna nog 
nodig zijn om b.v. een bestuur van 8 leden voltallig 
te maken, geschieden bij gewone meerderheid van 
stemmen. 

Trapsgewijze zal dan uit deze besturen het hoofd
bestuur worden gekozen. Vóór 1 December moeten 

EEN KLEIN SUCCESJE ...... ! 
,,Vrienden, hebt U klachten, op- of aanmerkingen, 

houdt ze niet voor Uzelf, kanker niet ondergronds, 
maar komt er mee naar voren, opdat we de zaken 
kunnen doorgeven via onze contacten naar die in
stanties, die beslissingen kunnen nemen". 

Zo iedere keer weer worden in dit licht de zaken 
besproken in het mededelingenblad en op onze ver
gaderingen. 

Zo iedere keer weer, wachten we met spanning 
op het al of niet goede onthaal van onze rapporten. 

Laatst hadden we weer zo iets: Het ging over 
aanstellingen via de Arbeidsbureaux en Kraamgeld
uitkeringen. 

De arbeidsbureaux moeten bindend kunnen optre
den betr. het in dienst nemen van personeel door de 
werkgevers. Dit juist in verband met de voor ons 
duidelijke, maar voor vele anderen nog· lang niet dui
delijke verhouding: Principiële onderduiker-Duits
landwerker. 

Vele repatriërenden worden n 1. door werkgevers, 
die uitsluitend vanuit economisch standpunt redene
ren aangenomen, omdat zij hun routine in het werk 
in Duitsland hebben kunnen behouden of zelfs hun 
kennis hebben kunnen vergroten, terwijl onderdui
kers, die een paar jaar noodgedwongen met een mest
vork hebben gewerkt, nu niet meer kunnen opbieden 
tegenover diegenen, die in 's vijands dienst zich met 
kennis verrijkt hebben. 

De Arbeidsbureaux, die ons volle medewerking 

hebben toegezegd, staan hier machteloos. Een onge
hoorde totstand ! 

Wat het andere punt de kraamgelduitkering be
treft*): De eenvoudige werkelijkheid is: Men moet 
in de 52 weken voorafgaande aan de bevalling 156 
dagen verzekerd zijn geweest, wil men voor de uit
kering van f 55.- in aanmerking komen. De vraag, 
die dringt is aan de orde: Moet hier voor onderdui
kers enz. geen aanvullende regeling het levenslicht 
zien? 

Deze beide zaken nam ik op met het C.B., dat het 
weer doorgaf aan de G.A.C., welke laatste commis
sie besloot het eerste punt (betr. Arbeidsbureaux) ter 
kennis te brengen van de Ned. Ver. v. Werkgevers 
e� het 2e punt (kraamgelduitkering) onder de aan· 
dacht van den Minister van Sociale Zaken te bren
gen, een en ander met verzoek dienovereenkomstige 
voorschriften voor de Raden van Arbeid en de Be
drijfsverenigingen te willen uitvaardigen. 

De beide opgenomen zaken hebben dus in. de So
ciale Sectie der G.A.C. een gunstig onthaal gevonden. 
Is hier geen reden om te spreken van een klein suc-
cesje ...... ? 

Lezeressen en lezers van ons mededelingenblad, 
vriendinnen en. vrienden van de L.O.: Het boven
staande overdenkend, meen ik aanleiding gevonden 
te hebben oo� eens iets tot U · te zeggen: Laten we 
ons niet verliezen in onvruchtbare discussies, waar
bij de kankergeest ons tracht te winnen. Laten we de 

de dagelijkse besturen op deze wijze gekozen zijn 
Uiterlijk Januari 1946 moet daaruit het hoofdbestuur 
gevormd zijn. Dit laatste zal zich kunnen aanvullen 
met 1/, der leden, ook weer om alle stromingen ver
tegenwoordigd te "krijgen. 

Dit alles zal geregeld worden bij huishoudelijk re
glement. 

Als overgangsregel zal tot Januari een college van 
provinciale afgevaardigden met het dagelijks bestuur 
der Stichting in regelmatig overleg treden. 

Hoe dit alles ook ten uitvoer gelegd zal wor· 
den, er is maar één ding belangrijk: Werken, 

onze plicht doen, daadwerkelijk zorgen voor 
alle nagelaten betrekkingen en ook voor alle 

illegale werkers in nood. 

Niet rusten voordat ieder zeker is, dat er 

geen gezin vergeten werd, dat voor allen ook 
een enquêtestaat doorgestuurd is. Helpen en 
als er geen normen en algemeene voorschrif· 

ten zijn: improviseren. En dit moet alles snel 
geschieden. Er wordt op Uw medewerking ge

rekend. Stel dat niet teleur! 

Teneinde een practisch resultaat te bereiken, wor· 
den a11e provincialen vertegenwoordigers der KP. 
nog1�aals 100 enquêteformulieren toegezonden. De 
vertegenwoordigers der LO. hebben deze intussen al 
in ruime mate ontvangen. 

Deze formulieren worden - ongeacht een even
tueel plaatselijk of provinciaal Stichtingsbestuur -
binnen 14 dagen ingediend bij het Afwikkelings
bureau. Al onze leden, die dus nog een geval voor de 
Stichting kennen, geven dit ten spoedigste op aan 
hun plaatselijk, c.q. provinciaal vertegenwoordiger. 

Teneinde ook zelf de Stichtingsgevallen van onze 
eigen organisaties te kunnen registreren en te kunnen 
nagaan, is het absoluut noodzakelijk, dat alle formu
lieren bij ons worden ingediend. 

Laat propaganda buiten onze organisaties noodza
kelijk zijn, in de eerste plaats dienen onze leden, de 
LO.-ers en KP.-ers zelf de handen uit de mouweia 
te steken. 
,,Wat baat de moord aan al dit jonge leven? 
Zij dronken kort, ma-ar diep uit 's levensbron! 
Zij hebben door hun sterven meer gegeven 
Dan veler jaren som ons geven kon. 
Zij vielen naamloos; maar wat zijn hun namen? 
Zij zijn ons deel, zij zijn ons bloed, zij zijn ons zaad, 
Om deze korrels balt een vuist zich samen 
[n voor van bloed ontkiemt uit hen: de daad!" 

L.O. en L.K.P.

zaken, die ons zo nu aan het hart liggen, goed onder 
ogen zien, goed onderzoeken en de middelen trachten 
te vinden om de misstanden, die er zeer zeker zijn 
en hoevele zijn er niet, langs geregelde wegen naar 
voren te brengen. Misschien mogen we dan allen op 
onze beurt spreken van een klein succesje ...... ! 

ANTOON, Zaanstreek. 

Noot van de Redactie. 
Intussen heeft de Minister bericht, dat voor onder

duikers deze uitkering ook verstrekt zal worden, in
dien redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat, 
indien zij niet hadden behoeven· onder te duiken, zij 
wel aanspraak op de uitkering zouden hebben gehad. 

VERKEERD INGELICHT 

In ons Mededelingenblad van 24 Augustus Nr. 58 
staat een artikeltje met het opschrift "Droevig Von
nis" waarin de klacht geuit werd, dat de Politierech
ter een illegalen werker veroordeeld heeft omdat hij 
tijdens de bezetting voor illegaal werk onrechtmatig 
stroom gebruikt heeft. Bij onderzoek is gebleken, dat 
de fout bij den illegalen werker zelf gezocht moet 
worden omdat hij verzuimd heeft de Fraudedienst 
van het Energiebedrijf of de rechterlijke macht in te 
lichten omtrent het illegale werk waarvoor de stroom 
gebruikt is. 

In voorkomende gevallen wende men zich tot ons 
Bureau. 

L.O. en L.KP.



ZUIVERING 
Dat de zuivering niet slaagt, zoals men wenst, is 

niet alleen te wijten aan de laksheid van de illegale 
werkers, die wel in het algemeen met kritiek komen, 
maar nooit een klacht op papier indienen. 

Er zijn nog andere redenen. Voorbeelden? 
In een provincie zendt de commandant der mare

chaussee een waarschuwing uit, inhoudende dat, zo 
klachten tegen superieuren inzake de zuivering inge
diend worden en deze klachten ongegrond blijken, 
de inzender disciplinair gestraft zal worden. Door 
zulke klachten zo . argumenteert mijnheer, wordt de 
discipline geschaad. Inderdaad, in deze algemene 
vorm kent zelfs de wet deze procedure, als ik juist 
ben ingelicht. Maar deze brief op dit moment be
doelt natuurlijk meer dan dat. 

Zou er nog één sterveling onder die commandant 
zijn, die een klacht durft in te dienen? Bij zo'n com
mandant zal wel iedere klacht ongegrond zijn. 

We vernamen van een distributieambtenaar, die 
klachten tegen zijn directeur ingediend had bij de 
zuiveringscommissie. Deze laatste vond de feiten niet 
ernstig genoeg om maatregelen te nemen 

Zeg v. d. Steen, zet eens een paar indrukken van 
je reis en het kàmp Helsing0r op papier ...... voor het 
mededelingsblad v.an LO en LKP. 
' Aldus een telefonische vraag, na mijn terugkeer 
uit Denemarken. 

Ja, dat is niet zo eenvoudig, als je zoveel indruk
ken hebt opgedaan, dat je deze voor jezelf nog niet 
ordenen kunt. 

De indruk uit Helsing0r! 
In dit aardige kustplaatsje, 45 K.M. t.n. van Ko

penhagen, is gevestigd de internationale H0jskole en 
momenteel zijn daarin gehuisvest ruim 200 oud-ille
_gale werkers uit Nederland, w.taronder tal van L 0.
mensen. 

Doodgewoon met vacantie. Maar hoe! 
Ik - zal proberen het in het kort te vertellen. 
Zaterdag 25 Augustus vertrokken in de loop van 

de ochtend vanaf het Stationsplein 2 legerauto's met 
een opgeruimde schare jongelui, op weg naar Dene
marken, om daar op- initiatief van de stichting en met 
111edewerking van de Deense officiële instanties en 
ondergrondse organisaties een paar zorgeloze weken 
van geestelijke en lichamelijke ontspanning te genie
ten. In Groningen was het centrale verzamelpunt 
voor het gehele land. Uit Groningen vertrok de daar
op volgende Zondagmorgen een groot "convooi" 
Deense koelauto's, om deze lading via het verwoeste 
Bremen en Hamburg naar de Deense grens te bren
gen. Een interessante en afwisselende reeks van in
drukken buiten en veel, leut binnen de wagens. Maan
dagnacht circa 3 \!UT bereikte het gehele convooi de 
Deense grens. Het was 12 uur voordat de laatste wa
gen de Deense grens overtrok 

Gedurende de tocht hadden wij ruimschoots de ge
legenheid, onze eerste kennismaking met de Denen 
tot stand te brengen en deze eerste indrukken over 
hen waren onverdeeld gunstig. De organisatie klopte 
als een bus. De verzorging en het eten onderweg wa
ren prima in orde. In Denemarken werden wij het 
eerst oficieel ontvangen door de 11ontluizingskamer", 
(geen net woord, maar ik kan het niet anders noe
men). Het hete bad daaraan verbonden was een ver
kwikking. 

Dien avond bleven wij in een kampement vlak bij 
de grens, om Dinsdagmorgen vroeg naar Paborn tè 
vertrekken, waar een speciaal gereserveerde trein 
klaar stond, om ons naar Nijborg te brengen. Wat 
een prachtige reis, :is,.,dat . geworden met een. warme 
zomer-temperatuur en heerlijk zonnig. 

In Nijborg overstappen op de Ferry-boot K0rs0r 
naar het gelijknamige stadje op het eiland Seeland. 
Per moderne moto1irein naar Kopenhagen. (Kopen
hagen, welke herinneringen hebben wij er aan over
�ehouden). Na een 5 minuten oponthoud op weg naar 
ons einddoel Helsing0r. Wat een prachtreis langs ,.de 
riviera van het Noorden" ..... . 

Hel singer. 

De ambtenaar kreeg vervolgens bericht van zijn 
directeur, dat hij ontslag kon nemen of elders, maar 
dan teruggesteld in rang en met een kleiner salaris, 
in dienst kon blijven. 

Een treurig voorstel aan iemand, die meende zijn 
plicht te doen en over wiens rapport men inderdaad 
vol lof was. 

Gelukkig greep de zuiveringscomm1ss1e in ei1 staak
te den directeur alsnog. Nu was er voldoende reden. 

H. V. R.

Vergadering 

Sectie Zuivering 19-9-'45 
* 

De voorzitter deelde mede, dat het K.B. betreffende 
de zuivering van het bedrijfsleven nog steeds niet is 
gepubliceerd; wel zijn verschillende personen reeds 
gevraagd om zitting te nemen in de te vormen zui
veringsraden voor het bedrijfsleven. De secretaris zal 
de tekst van het KB. dan ook opvragen. 

De Heer Omta (in de L.O. beter bekend onder de 
naam Arnold), was uitgenodigd om een uiteenzetting 

Welke deelnemer van het kamp, zal ooit deze 
naam vergeten? 

Hoe hebben haar inwoners ons ontvangen, hoe 
hartelijk en spontaan. 

Zij hebben door hun genegenheid en vriendelijk
heid alles gedaan, om het ons prettig te maken. Met 
het muziekcorps uit Helsing0r voorop, trokken wij 
door het stadje, op weg naar de Internationale Hoge
school, (ons bivak). Wij werden daar door verschil
lende officiële en niet-officiële personen toegesproken. 
Ik wil in dit verslagje geen enkele naam noemen, al 
zou het alleen daarom we�en, dat het kamp op dit 
moment nog niet geëindigd is. Daarna volgde kamer
indeling en de eerste maaltijd in het kamp. 

Laat ik van het eten alleen dit mogen zeggen: 
.,Het was uitstekend en volop". 

Wij hadden een energieke kampleiding, bijgestaan 
door een kampraad, die bestond uit vertegenwoordi
gers van de verschiilende steden. 

Zij hebben zich uitgesloofd om van het kamp te 
maken wat er van te maken was en daar zijn zij tot 
aan U:ijn vertrek wonderwel in geslaagd. De kamp
bewoners waren in alles volkomen vrij, alleen op 
etenstijd moest gelet worden. De kampgeest was er 
uitstekend, de grootste kankeraars hadden hier niets 
meer te kankeren, want alles was goed en af. Zoveel 
mogelijk werd het doél nagestreefd, zoals de Stichting 
dit zich had voorgesteld, n.l. de deelnemers die gees
telijke en lichamelijke ontspanning te geven, die hen 
straks sterk zouden maken, om over te gaan tot een 
normaal opbouwend leven; daarom was � ontspan
ning van velerlei aard: lezingen, filmavonden, caba
retavonden, voordrachten, zang, muziek, veel sport, 
excursies, cursussen, enz. enz 

De Koninginnedag is vanzelfsprekend niet onge
merkt voorbijgegaan. 's Morgens een herdenking 
rond de vlag en een "zangdemonstratie" in de stad, 
's middags een kerkdienst in het Duits door den 
Luthersen pastor uit Helsing0r. Voorts Deense kin
deren een feestmiddag aangeboden. Een deputatie 
vertrok naar Kopenhagen voor een receptie bij dèn 
gezant en een kranslegging bij het Deense monument 
voor ondergrondse , strijders. 's Avonds een Deens
Hollandse cabaretavond met een goed geslaagd bal 
na afloop. (Conversatie in Deens, Hollands, Engels 
en Duits)! 

. 

1-k denk aan Zaterdag 8 September. De excursie
naar Kopenhagen als gasten van 11Holland-Hjaelpen". 
(Comité, Denemarken helpt Holland). 

Ik denk aan het diner en de prachtige avond in 
Tivoli. Moet aan zoveel dingen denken, het winkelen 
in de Deense stedel] met slechts een paar "ore'' in je 
zak. 

De particuliere visite's bij Denen, gebak eteo in de 
restaurants, zwemmen in de Sont, lichtjes van Zwe
den 's avonds aan de boulevard, het vochtige gras als 
de zon onder was en zo meer. 

Herinneringen waar je met genoegen aan terug
denkt en met een tikje weemoed. 

Het was zo fijn daar, zo mooi, zo zeldzaam gezel-

te geven over de stand van zaken bij de burgemees 
terszuivering. 

De belangrijkste grieven zijn: 
Ie. De aan te leggen normen zijn in elke provin

cie verschillend met het gevolg, dat bijv. de 
zuivering in Groningen zeer veel te wensen 
over laat evenals in Brabant en Limburg waar 
men veel te langzaam werkt. In de overige 
provincies zijn de maatstaven alle. verschillend. 

2e. De rechtsgelijkheid is volkomen zoek. 
3e. Er is geen enkel houvast of met de instructies 

welke- de Regering tijdens de bezetting uit Lon
den heeft gegeven, rekening moet worden ge
houden. Het is. dan ook gewenst, dat de hui
dige Regering zich daarover uitspreekt. 

4e De voorzitters van de zuiveringscommissies 
voor burgemeesters zijn nog nooit bij elkaar ge
weest. 

In verband met het feit, dat de leden der G.A.C. 
waren uitgenodigd bij de rede van Prof. Oranje ter 
gelegenheid van de opening der Vrije Universiteit 
werd de vergadering verdaagd tot 27-9-'45. Men zal 
dan uitvoeriger op bovengenoemde punten ingaan en 
overleg plegen wat de Sectie Zuivering in dezen te 
doen staat. 

lig in die grote kring van oud-illegalen. Ik zou zo 
door kunnen gaan met het weergeven van indrukken, 
ik heb er nog vele zo voor het grijpen. Misschien is 
het het moeilijkst om een totale indruk van het kamp
leven zelf te geven. Je moet het zelf meemaken om 
het te weten, maar dit mag ik al vast zeggen: ,,Deze 
reis heeft de grootste verwachtingen overtroffen. De 
organisaie was dik in orde, daarom hulde aan hen, 
die deze reis hebben mogelijk gemaakt". 

Maandag 10, en Dinsdag 11 September kwamen 
voor mij de catastrophale telegrammen, die mij naar 
Holland terugriepen. Door de zeer vlotte samenwer
king tussen de Deense, de Hollandse en de geallieer
de autoriteiten, werd het mijn broer en mij mogelijk 
gemaakt om per vliegtuig van Kopenhagen via Brus
sel naar Amsterdam te keren. En mijn laatste, niet tc
vergeten indruk van het kamp, was het spontane en 
hartelijke afscheid van onze groep op het Kopenhaaf! 
se vliegveld Kastrup op Donderdag 13 September. 

Toen voelde ik pas goed de banden, die daar in 
het kamp Helsing0r waren gelegd. Banden, die belof· 
ten inhouden voor nu en later. Het waren goede en 
onvergetelijke dagen. 

Nog een blik uit Kopenhagen, dan nog even naar 
het Noorden zien "naar de Riviera van Noord-Euro
pa". Ergens in de blauwe verte ligt Helsing0r! Na 
een uur bevinden wij ons boven Noord-Duitsland, 
van Denemarken is niets meer te zien dan een flauwe 
kust, omspoeld door de nooit rustende branding, maar 
diep in ons nemen we mee, de onverwoestbare her 
inneringen aan het kamp, aan Helsing0r

1 
aan Kopen 

hagen. aan Denemarken en aan de Denen! 
JAC. v d. STEEK 

Op de laatst gehouden Topvergadering is besloten. 
dat ook de provinciale mededelingen in ons blad op
genomen kunnen worden. Maken de Provinciale ver
tegenwoordigers hiervan aantekening? . 

Elke K.P.-er kan en mag copy inzenden voor on� 
blad. Bovendien zijn wij · gaarne bereid een gedeelte 
van ons blad te reserveren voor vragen en opmer 
kingen van de zijde van onze abonné's. 

Een korte en laatste enquête wordt vanwege om 
afwikkelingsbureau gehouden onder hen die nog geen 
werkkring hebben kunnen vinden. De provinciale 
vertegenwoordigers hebben de enquête-formulieren 
ontvangen. Uiteraard kunnen alleen zij, van wie de 
autobiographiën in ons bezit zijn hiervan gebruik ma 
ken 

Bij een grote bekende Maatschappij kunnen voor 
uitzending in civiel verband naar overzese gebieds
delen zeven flinke jonge K.P.-ers worden geplaatst. 
Eisen: ongehuwd, 3 jaar ULO of overeenkomstige 
opleiding. Alleen zij die een autobiographie hebben 
ingeleverd kunnen in aanmerking komen. Sollicitaties 
via den provincialen K.P.-leider te richten aan Hoofd 
Afwikkelingsbureau LKP., Westermarkt 2, 1 e etage 
Amsterdam. 
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6.anden 
en de tiePdiijnen daatCJ.-O.M 

De vereeniging Friesland 1940-1945 te Sneek ver
zocht bij schrijven van 6 Aug. j.l. het Centraal Distri
butie Kantoor te Z�olle om voorrang voor oud
illegale werkers,' die door hun werkzaamheden als 
zoodanig hun rijwielen hebben verloren, bij de ev. 
distributie van rijwielen en banden. 

,,Wanneer straks eventueel rijwielen in de distri
butie worden gebracht, kunnen dan maatregelen wor
den getroffen, in dien zin, dat genoemde gooep van 
illegale werkers bij de verstrekking voorrang geniet, 
met dien verstande, dat alleen zij in aanmerking ko
men, die voor de uitoefening van hun beroep een 
rijwiel dringend noodig hebben?" 

Het antwoord op dit verzoek d.d. 21 Aug. 1945 
luidde: 

,, ...... ik moet U mededeelen, dat in verband met 
de précaire rijwielen- en banden-positie, het mij niet 
mogelijk is, een uitzondering te maken op de gegeven 
richtlijnen. Ik geef U dan ook in overweging, betrok
kenen te adviseeren te zijner tijd hun aanvragen op 
de gebruikelijke wijze bij de plaatselijke distributie
diensten in te dienen". 

Ware deze aangelegenheid een zuiver plaatselijk 
belang, wij zouden er niet verder op ingaan; doch 

het standpunt, door het C.D.K. ingenomen, is van 
belang voor de landelijke illegaliteit, vandaar, dat 
wij haar aan een nadere beschouwing willen onder
werpen. 

Gedurende den bezettingstijd hebben wij dikwijls 
moeten worstelen met het wanbegrip "de ambtenarij 
kent geen principes, doch alleen voorschriften". Deze 
opvatting, gedragen door het ambtenarendom, d.w.z. 
- behoudens gelukkige uitzonderingen - door alle
individueele ambtenaren, deze mechanische opvatting
omtrent plicht, recht en billijkheid, heeft ontzettend
veel kwaad gesticht.

Sprak men met deze ambtenaren, dan luidde het 
antwoord maar al te dikwijls "natuurlijk, als mensch 

ben ik het geheel met U eens, doch als ambtenaar 
moet ik uitvoering geven aan de hoogere voorschrif
ten; de verantwoordelijkheid voor de gevolgen be
rust niet bij mij, doch bij de superieuren". Zoo werd 
dan door zulke marionetten de uitvoering mogelijk 
van alle voorschriften der "superieure" duitsche en 
n.s.b. leiding. ,,Als mensch" zeiden de ambtenaren,
zijn we het er niet mee eens, doch wij zijn niet ver
antwoordelijk . .•... Honni soit, qui mal y pense ! 

Gelukkig ondervinden 
.
thans tal van ambtenaren,

dat enkele zuiveringscommissies hun doen en laten 
toetsen aan andere normen en geen genoegen nemen 
met een beroep op "de voorschriften". In het alge
meen echter hierbij direct de opmerking, dat de le
den van andere zuiveringscommissies o.i. zich nog te 
zeer laten verblinden door het "mechanisch" cachet 
der ambtenarij en dingen, die een ambtenaar "als 
mcnsch" nooit zou gedaan of goedgekeurd hebben, 
wanneer ze ex officio zijn gedaan, laten passeeren. 

Anderzijds is het kenmerkend, dat iedere ambte-

Witt U dat ... ?
. .

de eerste overval op een distributiekantoor omstreeks 
October 1942 te Joure in Friesland plaats vond; 
één der deelnemers, in de bunker in het kamp 
Amersfoort terechtkomende, daaruit is ontvlucht en 
daarmee de beste ontsnappingsprestatie leverde, die 
wij kennen; 

deze KP.-er, dit presteerde door in een donkere cel: 
1 e. de kettingboeien aan handen en voeten te ver

breken; 
2e. de tralies van zijn cel te forceren; en 
3e. daarna tussen de schildwachten door over het 

prikkeldraad te ontvluchten; 

een deel der overige deelnemers, drie maanden lang 
geboeid aan handen en voeten, in deze donkere bun
kercel zaten zonder gelucht te worden; 

de Amsterdamse politieinspecteur Mol, die door sa
menwerking met de SD. deze personen in de ellende 
stortte, nog steeds vrij rondloopt; 

naar er angstvallig voor waakt nimmer de burger
lijke fatsoensnormen te overschrijden, opdat zijn car
rière geen gevaar zal loopen. En wordt bij overtreding 
yan eenige norm niet gewoonlijk een zwaardere straf 
uitgesproken, juist omdat het een ambtenaar betreft, 
iemand van wien men verwacht, dat hij te allen tijde 
het goede voorbeeld zal geven? ('k Zie van achter 
mijn schrijftafel juist een afscheid nemend paartje 
midden op straat in innige omhelzing; 'k weet zeker, 
dat hij geen ambtenaar is). 

Doch,. waarom tweeëerlei norm? Gelden er voor 
den ambtenaar alleen burgerlijke fatsoens- en ambte
lijke normen? Neen, er zijn hoogere. 

Het woord "plicht" doet een beroep op sociale, 
oeconomische, aesthetische, juridische en ethische 
normen, terwijl ook de geloofsovertuiging hierbij een 
belangrijke rol speelt. 

Dit geldt voor de plicht als mensch èn als ambte
naar. Maar al te vaak wordt dit vergeten en wordt 
de ambtenaarsplicht gezien als een zuiver mecha
nische: op tijd beginnen, het werk niet te vroeg neer
leggen, zoo mogelijk een kwartiertje langer doorwer
ken - dan vindt de chef je een goede kracht. Wan
neer dit de drijfveer is, dan zal men als ambtenaar 
wellicht slagen, doch als mensch mislukken. 

Een hoogere en diepere opvatting van het begrip 
"plicht" is noodig. Wanneer deze aanwezig fs, dan 
is het uit met het mechanische, het doode. 

Het publiek zal niet meer komen met zijn helaas 
maar al te dikwijls gerechtvaardigçle klachten en voor 
den ambtenaar zal zijn taak een ongekende diepte 
krijgen, zijn werk zal iets moois worden. 

Om terug te komen op het antwoord van het 
C.D.K.: ook hierin heeft nog weer gezegevierd de
mechanische plichtsopvatting. We hebben een open
oog voor de moeilijkheden en problemen, waarmee 
het C.D.K. te worstelen heeft. Eveneens weten we,
dat de positie van rijwielen en banden précair is. Bij
het opstellen der richtlijnen voor de distributie dier
artikelen is gestreefd naar billijkheid; geheel in den
lijn hiervan is het, dat in de eerste plaats gezorgd 
wordt voor volksgezondheid en overheidsdiensten.
Daar echter bij het opstellen dier richtlij�en blijkbaar
niet gedacht is aan de door de vereeniging Friesland
1940-1945 bedoelde gevallen, is het plicht, op grond 
van sociale, iuridische en ethische overwegingen, niet 
om mechanisch de richtlijnen te controleeren en, daar
de illegale werkers daarop niet staan vermeld, afwij
zend te beschikken, doch de richtlijnen te wijzigen,
opdal recht en billijkheid kan geschieden.

En recht en billijk is het, dat hun, die vervanging 
van hun eigendommen behoeven omdat zij çlie ver
loren in dienst van de strijd voor de bevrijding van 
ons Vaderland, van overheidswege voorrang wordt 
verleend bij een nieuwe aanschaffing boven degenen, 
die daaraan behoefte hebben wegens normale rede
nen. 

K. B. 

een lid van de hierbedoelde KP. in Amsterdam ge
vangen zat, waar zijn vrouw hem een hoeveelheid 
rode poeder in handen speelde; 
hij met behulp van deze poeder een bloedplas uit
spuwde waardoor hij in het Binnengasthuis terecht 
kwam; 

hij daarna uit het Binnengasthuis is ontsnapt; 
onder leiding van dezen KP.-er het Arbeidsbureau 
van Bolsward als eerste in het land in de fik ging; 
van de hier bedoelde Friese ploeg in verband met de 
gepleegde sabotage ongeveer 15 leden gearresteerd 
zijn; 

de meesten hiervan weer vrij kwamen, terwijl de 
overigen nooit veroordeeld zijn; 
dit mogelijk was, dank zij de meesterlijke sabotage 
van enkele bekende Amsterdamse advocaten in 
,,k•:,ade Duitse zaken!" 

INZENDINGEN AAN· ONS BUREAU. 

TOP - L. K. P.
Verslag van de op 21 September 1945 ten huize 

van Tante Wien te Amersfoort gehouden TOP
vergadering LKP. 

Behalve het dagelijks bestuur en de provinciale 
vertegenwoordigers, zijn als bezoekers o.a. aanwezig: 
"Tante Wien" (Mevrouw Driebergen Stichting 1940 
-1945), ,,Hiemstra" (Sanders, Bureau Nationale
Veiligheid), ,,Ruurd" (Mr. de Vries, Sectie IX). 

De volgende punten worden aan de orde gesteld: 

Onderscheidingen. 

Uitdrukkelijk wordt nogmaals vastgesteld, dat de 
LKP. tegen het accepteren van onderscheidingstekens 
is, te meer daar het voorgekomen is, dat ook onder
scheidingen werden uitgereikt aan hen, die "de ziel 
van het verzet" genoemd plegen te worden, doch niet 
aan het actieve verzet hebben deelgenomen. Geluk
kig zijn hiertegen ook uit RVV.-kringen bezwaren 
gemaakt. Het zal overigens moeilijk zijn om voor 
onderscheidingen .te bedanken, te meer daar de Ame
rikaanse onderscheiding wel is geaccepteerd. 

Door den secretaris zal een brief worden samen
gesteld, waarin het standpunt van onze organisatie 
zal worden uiteengezet en waarin een voorstel zal 
worden gedaan om te komen tot een wijziging van de 
methode waarop een lijst, van hen die voor een on
derscheiding in aanmerking komen, wordt samenge
steld. 

Bureau 'Nationale 'Veiligheid. 

De heer Sanders (alias Hiemstra) geeft een korte 
uiteenzetting over het werk van het BNV. Het bureau 
is verdeeld in drie onderafdelingen t.w. 

a. Opsporingsdienst en contra spionnage;
b. Extremistische dienst;
c. Militair checking apparaat.
Het BNV. ressorteert onder het MG. De heer San

ders deelt mede, dat de toestand momenteel geen haar 
beter is dan voor 1940. Ook nu werken verschillende 
instanties langs elkaar heen. Het lijkt er 2elf�p, dat 
men geen kijkje gunt in elkaars werk, bang, dat men 
zal ontdekken, dat iets niet deugt. Het zou juist goed 
zijn, indien dit wel werd gedaan. 

De aanmeldingen om bij het BNV. geplaatst te 
worden zijn enorm. Iedereen voelt zich geroepen om 

spion te worden of om mensen te arresteren. 
En daar gaat het juist niet om. Het BNV. kan al

leen goed geschoolde krachen gebruiken, of mensen, 
die na een zeer strenge selectie in aanmerking kun
nen komen om in Engeland opgeleid te worden voor 
dit werk. Zij moeten in staat zijn zeer uitgebreide 
onderzoeken te kunnen verrichten. Een heel groot 
deel van de illegale werkers heeft een verkeerde kijk 
op de zaak en meent in de buitendienst het meeste 
te kunnen bereiken. 

Over de d·uur van het BNV. deelde de heer San
ders nog mede, dat dit niet langer dan één á ander
half jaar zal duren, waarna 60°/0 van het personeel 
afoevloeid zal moeten worden. Naar aanleiding van 
ee� opmerking uit de vergadering, dat het Zuive
ringsapparaat ook wel eens gezuiverd diende te wor
den, maakt de heer Sanders de aanwezigen er na
drukkelijk op attent, dat met "kankeren" alleen niets 
bereikt kan worden. Zijn er gevallen bekend, die 
niet rechtvaardig zijn behandeld, dan moet men daar
van een behoorlijk rapport opmaken en dit bij <le 
plaatselijke POD. inzenden. Constateert men echter, 
dat de POD. deze kwestie niet behandelt, dar. dient 
men zich rechtstreeks tot het BNV. te wenden. 

Dergelijke kwesties worden bij het BNV. met de 
meeste spoed in behandeling genomen. Ook klachten 
van militaire aard kunnen bij het BNV. ingediend 
worden. 

De POD. en het BNV. zijn twee aparte instellin
gen, doch maken gebruik van één centrale cartotheek. 
Het. grote bezwaar is, dat de POD. in elke plaats 
verschillend optreedt. Wordt iemand in de ene plaats 
uit de POD. gezet, dan komt hij er soms in een an
dere plaats weer in. 

Charles klaagt er over, d.;it de bedrijfszuivering niet 
doorgevoerd wordt zoals het moet. Hij geeft hiervan 
een treffend voorbeeld, waaruit blijkt d:it colbbor:i
teurs in dienst zijn bij de Canadezen, die het niet 



kunnen schelen, wat de man tijdens de bezetting ge
daan heeft, als hij zijn werk nu maar naar behoren 
vervult. Ook hier geldt weer, dat van dergelijke ge
vallen uitvoerige rapporten opgemaakt en ingediend 
moeten word�n. 

Sectie 1:X. 

Als afgevaardigde van Majoor Dr. Duyff (alias 
Leopold) geeft Kapt. de Vries een duidelijke uiteen
zetting over de tot stand koming, het werk en de toe
komst van Sectie IX van de Staf BNS. De taak van 

sectie IX is: 

,i. Enquêtering en sociaal werk. 

De bedoeling is een volledig overzicht te verkrij
gen van het aantal leden der BS. en een indruk 
van hun maatschappelijke omstandigheden, alsook 
van hetgeen door hen in de afgelopen jaren in de 
bezettingstijd tegen den onderdrukker is gepres
teerd. Sectie IX gaat van het standpunt uit dat 
de gezuiverde leden der BS., gezien hun offerbe
reidheid voor het Vaderland, in de eerste plaats 
in aanmerking komen voor het bezetten van die 
plaatsen in de maatschappij, waarin zij in overeen
stemming met hun capaciteiten, met het meeste 
resultaat kunnen medewerken aan de wederop
bouw. Hiertoe wordt een uitgebreide vragenlijst 
aan alle gezuiverde leden der BS. toegezonden. 
De verkregen gegevens stellen Sectie IX in staat 
na verloop van tijd alle leden van de BS. te plaat
sen. Indien gewenst, is hieraan ook een psycho
technische test verbonden. 
Natuurlijk moest dit werk gedecentraliseerd wor
den. Daarom zijn in alle gewesten bureaux op
gericht. De daaraan verbonden gewestelijke lei
ders hebben tot taak een buitendienst te organi
seren, die het contact met den BS.-er opneemt en 
- indien nodig - onderhoudt. 
Deze mensen van de buitendienst zijn niet gesala

rieerd. Het zijn grotendeels mensen uit de BS., 

die zich vrijwillig bescnikbaar stellen. Dit is 
expres gedaan om er geen ambtelijk apparaat van 
te maken. 
Het contact tussen Sectie IX en de BS. moet dus 
verzorgd worden door eigen mensen. Aan de ver

schillende gewestelijke leiders zijn de enquête

boekjes ter hand gesteld om deze op hun b_eurt :,veer

onder de BS-leden, te verspreiden. De bmtend1enst

moet tevens trachten de BS.-leden, die reeds in het

normale )even zijn teruggekeerd, te bereiken. 

Met het indienen van de boekjes is het no�al 

slecht gesteld. Ze komen zeer onregelmatig bin

nen; verscheidene commandanten blijken de _ BS.

ers niet van het nut te hebben kunnen overtuigen.

Als Sectie IX b.v. met een grote firma gaa�. 
pra

ten over plaatsing van personeel, dan moet ZIJ ook

met een zeker aantal mensen voor de dag kunnen

komen. 

b. 'Verzorging va11 de ,rage1aten betrekkingen

van gesneuvelde BS.-ers.

In Engeland werd op 5 September 1944 een be

sluit genomen, waarin werd bepaald, dat de le

den van de BS. leden der Koninklijke Landmacht

werden. De pensioenregeling werd toen automa-

tisch van toepassing op de BS. .. 
Daar kon Sectie IX niet van afw1Jken. Het was
. de taak van deze Sectie om de bestaandeniet 

d z" d spensioenregeling te gaan veran eren. 
. 
IJ was 

. 
u 

de normen van de militaire pensioenregelingaan 
1· k · t 

gebonden. Doch deze pensioenrege mg on me 

zonder meer van toepassing zijn op de leden der

BS., omdat deze uitgaat van rangen en daaraan

verbonden salarissen en daarnaast het aantal

dienstjaren. Daarin heeft Sectie IX dus een voor

stel moeten doen om deze normen toepasselijk te

maken op de BS.-leden. Zij heeft hiermede reke·

ning gehouden met: 
te. het salaris, dat de BS.-er kreeg;

2e. het inkomen, dat hij in 1939 genoot.

Men heeft juist het inkomen van 1939 genomen,

omdat tijdens de bezetting een ab�ormale �o:·

stand bestond. Verder heeft de Sectie het mm1-

mum pensioen aanmerkelijk verhoogd. Ook moet

in aanmerking genomen worden dat bij 
1

het vo�-

s de voorgestelde regeling toegekende pens1-gen 
d d. b" oen, ook de duurtetoeslag, ie tcgenwoor 1g 11 

ieder pensioen wordt gegeven, behoort te worden

bijgeteld. Voorts is op allerlei wijzen gezorgd voor 
de kinderen van de leden der BS. Door toekenning 
van een bepaalde som (J 2500.-) per kind be
reikt men, dat de kosten van de opvoeding na het 
13de levensjaar van het kind, niet ten laste van 

de weduwe komen, terwijl zij, die daarvoor ge
schikt zijn, in staat gesteld zullen worden koste
loos te studeren. Aan het maximum pensioen is 
niet veel veranderd. Wel wordt er éen toelage van 

1/4 gegev.en op het pensioen. Hieronder volgen en
kele voorbeelden: 

Man verdient per jaar f 1500.-
Weduwe ontvangt 50% is .................. f 750.-
Toelage X van het pensioen ............... ,, 187.50 

Totaal ............................ .  -:-J 937.50 
Duurtetoeslag X van f 937.50 is ......... ,, 234.37,Vz 
Zij ontvangt dus totaal ...................... .  -:-J 1171.87,Vz 
Weduwe heeft 1 kind 
Weduwepensioen bedraagt .................. f 937.50 
Kind ontvangt (minimum) .................. ,, 156 .. -

• -f 1093.50 
Duurtetoeslag X .................................. , 273.37,Vz 
Zij ontvangt dus totaal .................... �66�8731 
Weduwe met 2 of meer kinderen ontvangt 

het maximum van 80 % van f 1 500.- is f 1200.-
Duurtetoeslag X .............................. ,, 300.-

Totaal ............................. �5oo:=-
Man verdient f 2500.-
Weduwe krijgt 50% van f 2000.- is ... f 1000.-
40% van f 500.- is ........................ ,, 200.-
Toelage X van f 1200.- is ............... ,, 300.-

-f 1500.=-
Duurtetoeslag X van f 1500.- is ......... ,, 375.-

Totaal ............................. -:-fï875:=-
Weduwe met 1 kind ..................... : ..... f 1500.-
10% voor het kind ........................... ,, 250.-

-ft750:=-
Duurtetoeslag X ............................... , 437.50 

}2187.50 
Weduwe met 2 of meer kinderen ontvangt 80% van 

f 2500.- is ................................. f 2000.-
Duuretoeslag X .............................. ,, 500.-

-f 2500.-=-
Man yerdient f 3500.- took bij hogere in -

komens wordt alleen pensioen berekend 
over de eerste f 3000.-) 

Weduwe krijgt 50% van f 2000.- is . . . . . .  f 1000.-
40% van f 1000.- is ...................... ·:__11 400.-::__ 

f 1400.-
Toelage X van f 1400 is ................. �, 350.-_ 

f 1750.
Duurtetoeslag X . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . ,, 437.50 

-f 2187.50-
Dit is het maximum pensioen voor een weduwe zon-

der kinderen. '· 
Weduwe met 1 kind ontvangt ............ f 1750.-
kind 10% van f 3000.- is ................. .:...'., 300.-

f 2050.-
Duurtetoeslag X van f 205ü'.- is ......... .  , 512.50 

-f 2562.50-
Weduwe met 3 kincl:eren ontvangt het maximum pen-

sioen nl. 80% van f 3ÓO.- is ......... f 2400.-
Duurtetoeslag X ............................. .:.._,,_ 600-=-. 

f 3000.-
Deze pensioenregeling, alsmede regeling voor in

validiteit, illegale huwelijken, rechtsherstel e.d. zijn 

bij den Minister door Sectie IX ingediend. 
Wat de vooruitzichten van Sectie IX betreft, kan 

nog medegedeeld worden dat zij vermoedelijk onder
gebracht zal worden bij het D.v.O., als dienst van 
sociale zaken. 

Naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting, 
worden er enkele vragen gesteld, o.a. of weduwen 

van gevallen BS.-ers reeds. thans onmiddellijk geld 
ontvangen. Alhoewel het ontwerp nog niet door den 

Minister is goedgekeurd, worden deze vrouwen na 
onderzoek, maandelijks aan een bedrag geholpen, dat 
ze nodig hebben voor hun levensonderhoud. 

BOB vestigt er de aandacht op, dat bij het uitrei
ken van de boekjes te weinig voorlichting wordt ge
geven. 

WIM I deelt in verband hiermee mede, dat de leden 

der BS. in gewest 14 ieder afzonderlijk een schrijven 
bij het enquêteboekje hebben ontvangen met diverse 
aanwijzingen er bij. Het gevolg is dan ook, dat de 
boekjes hier op tijd binnen komen. 

MARTIN zegt, dat dit ook de op1et van Sectie 
IX is en dat ook de gewestelijke leiders in deze zin 
zijn geïnstrueerd. 

Er is ook gebleken, dat verscheidtme jongens, die 
momenteel bij de Stoottroepen zijn en binnenkort 

• 

,iaai· Indië vertrekken nog niet in het bezit zijn van 
de enquêteboekjes. Deze zijn echter wel aan de ver
schillende commandanten doorgezonden, doch zoals 
blijkt, zonder uiteenzetting over de wijze waarop de 
boekjes moeten worden ingevuld, aan de manschap
pen gegeven. Alle mogelijke moeite zal worden ge
daan om onze jongens in het leger te bereiken. Te
vens wordt besloten, dat de gewestelijke leiders op
dracht zullen krijgen, nauwer contact met de gewes
telijke afwikkelingsbureaux der LKP. te onderhouden. 

Stichting 1940-1945. 

Het woord is thans aan Tante Wien, die de ver
gadering bedankt voor het in haar gestelde vertrou
den door haar voor te dragen als lid van het hoofd
bestuur der Stichting. Zij deelt mede reeds een ver
gadering van het bestuur te hebben bijgewoond, waar 
begonnen werd met een prae-advies. Er komt n.l. een 
)1ele omschakeling in de werkzaamheden en organi
satie van de Stichting. 

Betreffende kostwinnersvergoeding komt nog een 
principieel vraagstuk aan de orde. 

De mogelijkheid bestaat, dat een gezinslid, bene
den de 21 jaar - ondanks het feit, dat het hoofd van 
het gezin de kostwinner is - het volle bedrag van 
het salaris moet afstaan om in de kosten van het ge
zin bij te dragen. Kan zo'n gezin, wanneer iemand 
uit haar midden, als hier bedoelt, is gesneuveld, aan
spraak maken op ondersteuning van de Stichting? 

In dit verband wordt een mogelijkheid van een af
koopsom op verzekerings-premie genoemd. 

Tante Wien zegt toe dit punt op het hoofdbestuur 
der Stichting te zullen behandelen. 

In verband met de herstellingsoorden van de Stich
ting doet Tante Wien de volgende mededelingen: 

Het "Kareol" te Heemstede is een geweldig suc
ces. Er konden 7 5  man worden geplaatst. Er worden 
nog twee huizen verder ter beschikking gesteld, zo
dat nog meerdere personen opgenomen konden wor
den. 

Het is niet zo zeer ingericht voor zieken, dan wel 
voor personen, die rust behoeven. 

,,Satepta" te Haarlem is meer voor zieken inge
richt en heeft zelfs een afdeling voor TBC.-p::itienten. 

Er bestaat intussen - het Kareol is volkomen vol
geboekt - een mogelijkheid dat vanuit Denemarken 
nogmaals een uitnodiging wordt ontvangen. In ieder 
geval is de kans erg groot, dat in ons land nog een 
kamp wordt opgericht. Het is zaak, dat bijtijds een 
lijst wordt opgemaakt van die personen in de leef
tijdsgrens van 18-27 jaar, die voor uitzending in 
aanmerking komen. 

In verband hiermede wordt besloten, dat door alle 
prov. vertegenwoordigers reeds nu een lijst wordt op
gemaakt en ingediend bij het Afwikkelingsbureau te 
Amsterdam. (Zie voorts het in dit nummer opgeno
men artikel , Er op of er onder", Red.). 

Bij de behandeling van meer algemene zaken ko
men de volgende onderwerpen ter sprake :· 

Onderhoud met Adviescommissie. Enkele TOP)eden 
hebben enige dagen geleden een onderhoud gehad met 
de Adviescommissie van de LKP., bestaande uit de 
heren: 

Prof. Ir. W. Schermerhorn, Minister-President, 
Dr. J. A. H. J. S. Bruins-Slot, 
Prof. Mr. J. Oranje, 
Prof. Ir. W. P. J. Pompe 
BOB geeft hierover een verslag.· 
Enquêtefonnulieren. FRl.TS dringt er op aan, dat 

de aan de provinciale vertegenwoordigers gezonden 
enquêteformulieren zo poedig mogelijk ter hand ge
steld worden aan de KP.-ers, die momenteel nog geen 
kans gezien hebben aan het werk te komen. Indien 
nodig, kunnen de KP.-ers ook psychotechnisch getest 
worden op kosten van het Afwikkelingsbureau. 

Er kan natuurlijk niet gegarandeerd worden, dat 
iedereen geplaatst kan worden, doch er bestaat voor 
velen een kans en onzerzijds wordt alles ondernomen 
om dit ideaal te verwezenHjken. 

Mededelingenblad. Met het binnenkomen van copy 
voor het Mededelingenblad is het niet al te best ge
steld. Het is toch niet de bedoeling dat in verschei
dene andere bladen verhalen over overvallen e.d. 
voorkomen, terwijl het eigen orgaan o� copy hierover 
verlegen zit. 

Nogmaals wordt daarom een beroep op al onze 
KP.-ers gedaan ! 



In verschillende dagbladen en tijdschriften zijn 
reeds verslagen opgenomen over door de KP. uitge
voerde overvallen. Veelal doen deze verslagen aan 
de historische juistheid veel te kort. Zo ook het ver
slag over de tweede overval op de Weteringschans 
te Amsterdam, dat dezer dagen in de Ochtendpost 
is verschenen. Om een beeld te krijgen van deze over
val, plaatsen wij in dit nummer een juist verslag. 

In Juni 1944 was de situatie zo, dat de verschil
lende klappen, die de SD. wist uit te delen, talrijke 
vrienden en belangrijke werkers uit KP. en LO. op 
<le Weteringschans deden belanden. Er werden we
kenlang besprekingen gevoerd en talloze plannen ont
worpen, met veel moeite werd een nauwkeurige plat
tegrond van het Huis van Bewaring en Instructiege
bouw verkregen benevens een aanduiding van de 
cellen waar het op aan kwam. Alle besprekingen en 
plannen leidden echter tot niets, de Weteringschans 
leek wel een fort en het gevaar was groot, dat de 
ploeg in een schietpartij zou worden gewikkeld nog 
voor het eigenlijke gebouw was bereikt. 

In deze schijnbaar hopeloze zaak kwam plotseling 
licht door de mededeling van één der onzen, dat een . 
zekere Bogaard, SS.-man en bewaker in de Schans, 
bij het werk behulpzaam zou willen zijn. Hij heette 
in aanmerking te komen voor het Oostfront, waarin 
hij geen zin had, en verlegen te zitten om een goed 

onderduikadres. Als prijs hiervoor zou hij zijn mede
werking verlenen. Dit motief scheen acceptabel en 
persoonlijk contact werd er met hem opgenomen, o.m. 
werd hij bezocht in zijn eigen woning in de Kinker
straat. Hij maakte geen onprettige indruk, wees erop, 
dat hij allang brieven in en uit gesmokkeld had en 
herhaalde zijn motief niet naar het Oostfront te wil
len. Hij voegde er aan toe dat hij pas 22 jaar was 
en door zijn onervarenheid erin gelopen was en "au 
fond" <le "pest" aan de moffen had. Ook dit leek 
z:eer aannemelijk. Gedurende dit bezoek aan de Kin
kerstraat kwam juist een telegram binnen, waarin 
Bogaard naar Den Hastg ontboden werd. Het ging 

·nogal om een duister zaakje met een schrijfmachine,
waar hij doodsbenauwd voor was. Hiermee doemde
alweer de schaduw van het Oostfront voor hem op.

Om zeker te zijn werd een betrouwbaar portier
van het Instructiegebouw ondervraagd, die ook van
111ening was, dat Bogaard wel te vertrouwen was.

De verschillende plannen werden gecombineerd en
andere medewerkers erin gekend. Op 11 Juli werd 

een uitvoerige bespreking met verdere medewerkers
�ehouden, richtlijnen ontworpen en Bogaard van het
een en ander op de hoogte gesteld. Op 12 Juli volgde
in het· Lyceum Restaurant een bespreking met alle
ter beschikking staande jongens uit Amsterdam, Pur
merend en Haarlem. Dezelfde dag volgde een bespre
king bij Café Keizer naast het Concertgebouw, waar
bij onder het eten enkele der onzen het plan met Bo
gaard uitwerkten. 's Avonds gingen er nog enkelen
naar de Kinkerstraat om ook persoonlijk m�t den la
teren verrader kennis te maken om een indruk van
hem te krijgen. Bogaard speelde zijn rol meesterlijk.
Hij toonde zich o.m. bezorgd over de verzorging van
z:ijn moeder en vroeg een garantie van f 3000.- enz.
Zo kwam het, dat eenparig alle betrokkènen er vol
komen inliepen

De voorbereidingen werden met grote spoed be
�onnen, alle details tot in de kleinste bijzonderheden
uitgewerkt en een lijst van de celnummers van de
zwaarste gevallen opgesteld, alle eventualiteiten wer
den be�proken en de oplossing daarvan gezocht en
gevonden. Ook eventueel verraad werd mede in aan
merking genomen en een plan opgemaakt om de
moeder van Bogaard voor het begin der actie naar
een adres te vervoeren, dat aan de zoon zelf niet be
kend was. Het noodlot wilde, dat door teveel fatsoen
,·an enkele medewerkers en allerlei slinkse manoeu
vres van de kant der moeder dit essentieel punt van
het plan niet uitgevoerd werd en wat nog erger was
Bogaard weten kon, dat het niet uitgevoerd was.

Op Vrijdagmiddag 14 Juli waren de meeste deel
nemers in de kosterij in de Kerkstraat verzameld en
werd de laatste bespreking gehouden. De bijeenkom�t

werd met een gebed besloten en om 5 uur ging men 
uiteen om in de avond elkaar te treffen, helaas voor 
de meesten hunner voor de laatste keer. 

Om half negen 's avonds vertoonden zich onder 
het publiek van het Leidscheplein op allerlei plaatsen 
16 jongens, die in de drukte heen en weer liepen en 
hun beurt afwachtten om via het kleine paadje be
zijden "Lido" het Instructiegebouw binnen te sluipen. 
Even voor negen uur was alles binnen en het wachten 
begon in de portiersloge van het Instructiegebouw. 
Er was aan alles gedacht: er waren veters voor de 
schoenen, banden om de broek van de jongens op te 
houden, bonkaarten en geld voor de treinreis en de 
eerste kosten, speciale tangen voor de boeien en niet 
in de laatste plaats de revolvers. 

Wachten, en nog wel in zulke omstandigheden is 
zenuwslopend, maar onder de bespreking �an het 
plan, aanwijzing van ieders plaats en nummering van 
alle deelnemers, verliep de tijd toch nog tamelijk snel 
Enkelen waren tenslotte zo rustig, dat zij- op stoelen en 
in cie gang met de rug tegen de muur in slaap vie
len. Tenslotte werd het drie uur. Zoals gezegd waren 
alle voorbereidingen getroffen; voor de te bevrijden 
jongens waren adressen beschikbaar waar zij voor de 
eerste uren of dagen na hun bevrijding konden onder
duiken om daarna geleidelijk buiten de stad af te 
vloeien. Deden zich geen onverwachte dingen voor, 
dan moest het plan slagen. 

Het is tijd. Allen trekken de schoenen uit, ]�gen 
hun jas, hoed en schoenen op een stapeltje in de 
gang, geven elkaar een hand en lopen doodstil de 
lange gang van het Instructiegebouw door naar de 
deur, die naar het binnenplein leidt. Deze deur was 
aan de binnenkant al ontgrendeld en om vijf minuten 
na drieën zou Bogaard de deur aan de buitenkant 
openen. Precies op tijd draait een sleutel in het slot 
en heel langzaam en voorzichtig wordt de deur ·ge
opend. Het is Bogaard, hij laat de deur open en gaat 
over het binnenpleintje naar de op 20 meter afstand 
links tegenover gelegen deur van de eigenlijke ge
vangenis terug, die hij achter zich sluit Om vijf voor 
half vier moet Bogaard terugkomen om deze deur te 
openen, dan is de ploeg in de gevangenis en zal het 
werk moeten beginnen. Langzaam en doodstil gaat 
de ploeg de tragische minuten van de nacht tegemoet. 
Voetje voor voetje lopen de twaalf man van de inter
ne actie (vier houden in het Instructiegebouw de 
wacht) elkander bij de hand houdend over de binnen
plaats naar de deur van de gevangenis. Het is zeer 
donker. Bij deze deur zaten volgens reglement twee 
bewakers; deze onschadelijk te maken was een deel 
van het programp:1a. Bogaard had bij het openen van 
de deur van het Instructiegebouw fluisterend mede
gedeeld, dat hij dit baantje zelf al opgeknapt had en 
de twee kerels in een cel opgesloten waren. Wie had 

op dat ogenblik nog de tijd en het hoofd ernaar om 
daarover na te denken? Voor redeneren was het im
mers te laat, de actie was ten volle op gang. 

Wie het binnenplein kent, kan zich de lugubere 
stemming en de gevoelens van de jongens voorstellen, 
die aan drie kanten omgeven door meters hoge glad
de muren en voor zich een schaduw van tralies, in 
het holst van de nacht staan te wachten tot een deur 
opengaat waarachter welke geheimen hun wachten. 
Het verlichte polshorloge wijst 3.'.25 uur. De jongens 
zijn klaar, de eerste drie moeten tezamen met Bo
gaard den tweeden Duitsen bewaker overvallen; de vol
gende drie nemen de Hollandse bewakers voor hun 
rekening, de rest heeft de cel deuren te openen. 

Eindelijk! 
De deur gaat open en de stilte wordt verbroken 

door een harde stem, die de overlevenden wel nooit 
zullen vergetén: 

.,I-lä11de hoch". ,,Jeder widerstand ist sinnlos''. 
Wat daarop volgde was ontzettend; ontelbare 

schoten uit revolvers, pistolen en machinepistolen 
knallen, men hoort kreten en het gerinkel van bre 
kend glas, ook schijnen handgranaten· geworpen te 
worden, vriend en vijand zijn moeilifk te onderschei
den, de flitsen van de afgeschoten projectielen ver
lichten voor ogenblikken de nachtelijke chaos. Er 
wordt geen woord meer gesproken, alleen wordt er 
gevochten. Reeds moeten er aan beide kanten slacht-

offers gevallen zijn. Van alle muren ritselen de brok
ken van stenen neer. Waanzinnige woede vervult de 
jongens. 

Van voorwaartse actie kan geen sprake meer zijn 
het gaat erom de terugtocht, zo mogelijk in groeps· 
verband, te volbrengen. Ook dit is niet mogelijk, zo
dat ieder op z'n eentje een heenkomen moet zoeken 

Een der overlevenden vertelt: ,,We renden met z'n 
tweeën een hoek om en nog één en stonden toen voor 
een hoge muur; de anderen waren er ook, klimmend 

tegen een celraam op. Hangend en springend gelukte 
het ons om over de muur te komen, die een verbin
dingsgang bleek te zijn. We liepen vlug door en ston
den plotseling voor de deur van het instructiegebouw, 
waaruit we gekomen waren. Hardlopend, rollend over 
een traptree, bonzend tegen een deurstijl, tegen ge
reedstaande fietsen kwamen wij de lange gang door. 
Ik rende de deur uit; vanaf de Leischekade werd er

op mij geschoten, onder de bomen langs het water 
rende ik verder op mijn kousen totdat ik het Vondel
park bereikte. Toen ik op mijn onderduikadres kwam 
waren de zolen van mijn sokken totaal versleten en 
liep ik op mijn blote voeten". 

Anderen beleefden andere avonturen; eentje zat 
vier uur met een kapotgeschoten hiel in het water van 
de Stadhouderskade. 

Vanuit het Instructiegebouw bek�ken speelde de
zaak zich als volgt af: 

"Toen het schieten los brak, liep ik dadelijk naar 
achteren om als het mogelijk was assistentie te verle
nen, doch het was onmogelijk. Een paar riepen: ,,het 
is mis, maak dat jullie wegkomt". Ik ben daarop te· 
rug - gelopen naar één der onzen, die he� vreselijk op 
zijn zenuwen kreeg en op mij begon te schieten. Ik 
was helaas genoodzaakt om hem het pistool uit han
den te slaan, daar ik niet graag door één van mijn 
eigen vrienden geraakt zou willen worden. Ik ben 
toen meteen naar boven gegaan om te kijken of daar 
voor ons misschien een uitweg te vinden was. Wij 
hoorden beneden enige van onze jongens en gingen 
daarop dadelijk naar hen toe, beneden echter zagen 
wij niemand. Ik ging nogmaals naar boven, maar op 
een geluid van beneden kwam ik weer terug. Ik ben 
toen ten derden male naar boven gegaan, doch zag er 
niets en niemand en was gedwongen om weer naai 
beneden te gaan. Daar aangekomen werd ik in de 
gang beschoten, doch daar ik terugschoot hoorde ik 
niets meer. Ik liep naar buiten en zag daar drie, naa, 
ik meen in uniform geklede personen, die op mij 
schoten. Daar ik echter in een gunstige positie stond 

raakten zij mij niet. Ik begon ook te schieten en zag 
twee van die personen vallen, de derde liep terug. Ik 
ben daarna over het hek geklommen tussen "Lido' 
en de gevangenismuur. Langs de achterkant van de 
gevangenis ben ik verder gegaan. Ik hoorde op de
brug vechten en schreeuwen, ook schenen ze met 
lichten op het water. Ik heb ,mijn weg daarna voort
gezet, daar ik toch niet terug kon. Er waren verschil
lende moeilijkheden, o.a. moest ik over muren klim
men en door heggen heen kruiP.en. lk ·kwam op het 
laatst aan een hek, waarboven prikkeldraad gespan
nen was. Nadat ik er eentje doorgebogen had, zou 
ik er tussen door kunnen kruipen, maar o gunst, daar 
viel mijn revolver, die ik in mijn broekzak had zitten 
in het water van de Stadhouderskade. Ik kreeg het 
toen eventjes op mijn zenuwen, maar na het gebruik 
van een pilletje was het gauw weer over, want ik wist 
wel, dat ik verder moest om niet door de SD. te wor
den gegrepen. Ik kwam uit bij de kerk aan de We
teringschans. Het begon onderdehand al aardig te da
ge� en foen ik zag dat er iemand op de Wetering-
schans liep ben ik het hek overgeklommen en via de 
Spiegelstraat naar mijn duikadres gegaan. 

Zo deed verraad ook de tweede overval op de 
Weteringschans mislukken. Zestien man gingen de 
Schans binnen, tien kwamen er levend uit, waarvan 
er twee nog dezelfde nacht bij de woning van Bo
gaard gepakt werden. Ook de koerierster was daar 
in de avond gearresteerd, zodat deze poging om ka
meraden uit de greep van de SD te halen met 9 
slachtoffers betaald moest worden. 

LKP. 



Antoon Beernink 
oud 26 jaar 

overleden 2 April 1945 

Velen herinneren zich hoe zij hun onderduikers 
111oesten sturen naar Lunchroom "Huis te Sae_nden" 
te Wormerveer. Het was Antoon, die ze daar ont
ving en ze verder naar hun duikadressen doorstuur
de. Hij vond hiervoor steeds nieuwe wegen. Al direct 
na de bezet�g poogde hij zich op allerlei wijzen 
nuttig te maken. Dit ging hem zeer goed af. Steeds 
werd zijn werk omvangrijker. Dagelijks was hij op 
reis, sleepte met koffers "Trouw", tassen met bon
kaarten en verspreidde politiek drukwerk in Noord
Holland. Hij hielp mede met het drukken van de eer
ste valse inlegvellen in den lande. In de bij uitstek 
geschikte schuilplaats verzorgde hij duizenden valse 
en goede inlegvellen en zorgde dat steeds de bon
kaarten op tijd ter plaatse waren. Als Plaatselijk Lei
der der LO. bezocht hij later de wekelijkse provinci
ale vergaderingen. 

Op 19 October 1943 werd hij 's morgens door zijn 
moeder uitgelaten, zwaar verkouden en zich niet goed 
gevoelend, om met de eerste trein te vertrekken om 
pakken drukwerk te bezorgen en ·,s middags de Pro
vinciale vergadering in Hoorn te bezoeken. Daar liep 
hij met vele anderen in de val, die was opgezet. Allen 
Werden geárresteerd en naar de Amstelveenseweg 
overgebracht. Zwaar was de slag voor de gehele 
Zaanstreek en Provincie, daar zovele vooraanstaan
de figuren wegvielen. Toen eerst merkten zij, die zijn 
arbeid moesten overnemen, hoe veel werk hij verzet 
had. Wat misten wij hem. Zwaarder echter was de 
slag, toen wij van een medegevangene moesten ver
nemen, dat Antoon op 2 April j.l. aan ziekten en uit
putting in het kamp Fellersleben was overleden. 

Nooit zullen wij vergeten wat Antoon gedaan heeft 
en hoe goede vriend hij was. 

God trooste zijn diepbedroefde ouders, die met 
hem hun enig kind verloren. 

Hij stierf voor zijn God, Koningin en Vaderland. 

Namens zijn vrienden, 
HENK TOBY 
(Henk N. Holland) 
(Henk v. Vliet). 

l9.ntfudfing Mo,uunent 

!ïlicliwul Jung 
* 

Bij de bevrijding van Friesland sneuvelde op 15 
April 1945 de Tsjech Richard Jung tijdens de ge
Vech en in de omgeving van Scharsterbrug. Hij 
maakte deel uit van de gevechtsgroep Haskerland 
van de BS. en werd begraven te Sint Johannesga, al
waar hij geruimen tijd als onderduiker geleefd heeft. 
De burgers van Sint Johannesga gingen onmiddellijk 
spontaan over tot het inzamelen van gelden, teneinde 
te geraken tot de stichting van een monument op zijn 
graf, welk streven de volle medewerking had van de 
autoriteiten. 

Thans kan medegedeeld worden, dat de onthulling 
van dit monument ter nagedachtenis van Richard 
Jung zal plaats vinden D.V. op Woensdag 3 October 
1945 des middags om 2 uur op de begraafplaats van 
de Ned. Herv. Kerk te Sint Johannesga. 

Herdenking 

HENDRICUS REMPE 

. Op 26 Maart 1944 overleed in het concentratie
kamp te Cochem : 

HENDRICUS REMPE, 
oud 41 jaar, 

gewoond hebbende te Schellingwoude. 
!3-eeds vroeg begon hij het ondergronds verzet te

gen den vijand en deed prachtig werk. Vuig verraad 
leverde hem over in de bezoedelde handen van de 
SD. Hij is niet teruggekomen .. : ...

Wij kwamen op Maandag 10 September l.i. samen 
in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te 
Si;hellingwoude om hem en zijn werk te herdenken. 
Ds. H. Roest, Ned. Herv. Pred. te Schellingwoude, 
hield een overdenking n.a.v. Psalm 84; de heren Mil
lenaar, commandant van de NBS. Amsterdam-Noord, 
Jansen, vriend en collega van Henk Rempe en Wals
ma, één der terste medewerkers, gingen meer in het 
bijzonder in op zijn persoon en strijd. 

Wel duidelijk bleek, welk een grote plaats hij had 
in de harten van hen die n'!et hem in de illegale vuur
linie stonden. 

,,Wij zullen Henk nooit vergeten!" ...... 
Dat beloofden wij elkander. Neen - wij zullen 

noch hem, noch één der vele andere gevallen helden 
ooit vergeten! 

Dezer dagen bereikte ons 
het overlijden op 18 Maart 
getelijken vriend en strijder 
zaak: 

het droeve bericht van 
l 945 van onzen onver· 
voor de Vaderlandse 

L. v.d. Wey (Spijker)

• • • • 

Vele van onze trouwe vrienden zijn bij hun verzet 
gevallen. 

Zo ook mijn beste vriend Albert Bakker. 
Albert was een kerel in de bloei van zijn leven, 

een vriend voor allen, die de vrijheid lief hadden. 
· Toen ik in het najáar van t 944 van mijn recht
steeksen KP.-leider opdracht ontving, tot het samen
stellen van een groep van verzetsmannen die gewa
penderhand in zouden grijpen bij de afvoer van Ne
derlandse mannen, slachtoffers der razzia's, naar het
Oosten des lands, was Albert één der eersten, die 
zich aanmeldde.

Helaas heeft Albert <le uitvoering van dit plan niet 
mogen meemaken. 

De sabotage-ploeg van de afdeling KP. Amsterdam 
Oost had een tekort aan lichamelijk en geesteljjk ge
ïnstrueerde verzetsmannen en op verzoek van zijn 
rechtstreeksen KP.-lei<ler werd een beroep gedaan op 
de mannen van de KP. Piquetploeg, zodat Älbert zich 
aanmeldde. 

En nadat volledige instructies aan de mannen wa
ren bekend gemaakt brak de grote dag voor hen aan. 
De opdracht luidde: ,,Hedenavond spoorwegsabotage 
op de spoorlijn in een dorpje onder Amsterdam". 

Den volgenden dag op mijn illegaal kantoor in 
Amsterdam, hoorde ik door de telefoon: ,,Kom spoe
dig groenten halen in ...... ", Bakker, is verloren ge
gaan!" 

In het dorpje N aangekomen, moesten we van ziJn 
vrienden vernemen, dat Albert tijdens de spoorweg
sabotage door de Feldgendarmerie was doodgeran
seld of na de ranseling doodgeschoten. Albert is ge
vallen als een held, als een kameraad, die ondanks 
mishandeling niet heeft willen spreken. 

Alhoewel Albert bekend was met het adres van 
verschillende zijner vrienden in de illegale wereld, 
heeft hij deze voor zijn aartsvijand verzwegen, ten 
koste van zijn eigen jonge leven. 

Laten wij een ogenblik stil blijven staan bij dezen 
voorvechter der vrijheid en ons verplaatsen in zijn 
laatste gedachten! 

Albert is een der velen, die wij eren moeten en wier 
daden wij moeten griffen in de boeken der geschie
denis van Neerlands vrijheid. 

Een eresaluut voor Albert Bakker, een der velen. 

Ter nagedachtenis van Albert Bakker. 
De KP.-er "THIJS". 

Dollardstraat 58 
* 

Amersfoort , , 

Ieder, die in het illegale werk in Amersfoort en 
daarbuiten thuis was, kende en waardeerde den kos
ter van 't kleine kerkje. Van hem kan gezegd wor
den: het leven was hem Christus en _zijn sterven ge
win. Altijd getuigende voor het recht des Heeren kon 
het niet anders, of hij moest vooraan staan in de 
strijd tegen het onrecht. 

Midden in de verzetsstrijd werd hij de 2e Juni 
t 944 door de Gestapo gearresteerd. Volgens meerde
re getuigen is hij gedurende zijn gevangenschap velen 
tot ·zegen geweest. Zijn rotsvast geloof en zijn blij ge
tuigen was tot troost en steun voor de velen, die met 
hem in aanraking kwamen. 

Sterke God zijn dappere vrouw met haar 3 kinde
ren, die tijdens zijn gevangenschap bergen werk als 
koerierster en als hulp voor onderduikers heeft ver
richt. 

' 

Jan Sprey, Prov. Leider LO. Gelderland is on
langs in het huwelijk getreden met Mej. Henny A. 
Zwart. Hierboven een foto van het bruidspaar. 



452. Fr. J. Backer, Hemonystraat 1A, Amsterdam,
ondergedoken geweest in Gelderland (Halle.
achter Sieuwert) bij Boer Landveld, gepakt door
landwacht Stap, en vervoerd naar Arnhem (straf
gevangenis) op 16 Aug. 1944. Daarna alleen uit
cel gehaald op 28-8-44. Nadien ontbreekt elk
spoor.

453. Eugêne Baan, geb. 25-10-1920, verbleef sedert 5

Nov. 1943 in Ommen en vervolgens Amersfoort.
Van hem werd laatste bericht ontvangen eind
Aug. 1944, daarna met I nbekende bestemming
naar Duitsland overgebracht.

454. Harm Hessels, geb. 22-5-25. wonende te Ter Aard
H 43. Gem. Vries, bij Assen. Dr. Werd in Juli
'44 opgepikt en naar Amersfoort gebracht. Van
daar begin Aug. naar Duits!. vervoerd. Volgens
geruchten naar "Trier" in Nov. in een zieken
huis of hospitaal te "Hermanschail" opgenomen.
Na herstel zou hij naar het kamp ,,Hinssert" in
de nabijheid van Trier zijn verplaatst, dit was
ongeveer in het laatst van Nov. '44. Later niets
meer van hem ·vernomen. Gevangennummer was
,,H.0.14."

455. Jan Wolters van den Hoek, geb. 7 Jan. 1909.
Gearr. eind Jan. 45 te Oosterwolde (F.). Door
gestuurd naar Neuengamme. Heeft eind Mei
persoonlijk uit Ludwigslust aan zijn vrouw ge
schreven. Daarna niets mèer gehoord.

456. Johannes Winkel, geb. 24-5-1924 te Nieuwlande,
gem. Oosterhesselen. ouders wonen nog op dit
adres. Ind. bewijs geeft geboortedatum 20 Mei '20
aan, hetgeen vervalst was. Gearr. in nacht van
28 tot 29 Nov. 1944 door S.S., 8 Dec. 44 naar
Duitsland, Egestorf bij Hannover, vanwaar plm.
begin Febr. ontvlucht, waar gearr. en naar straf-

kamp Libenau bij Minden gebracht. Gebr. Mo
lema troffen hem bij hun vertrek in zeer slechte 
toestand door ondervoeding. 
Voor plm. 6 à 7 weken kwam bij Gem. bestuur 
Nieuwlande het ind. bewijs binnen van het B. 
N.V. te Scheveningen met verzoek om bewijs van
pol. betrouwbaarheid. Winkel is niet erg be
spraakt en moet indien mogelijk geholpen wor
den. Verzoeke opsporing.

457. Cornelis Kamerling, geb. 29-9-1902. Vanuit
Vught naar Duitsland getransporteerd. Zou 3
Januari '45 te Neuengamme overleden zijn. Adr.
Jutphaascheweg 202, Utrecht.

458. Jan Wolters van den Hoek, geb. 7 Jan. 1909,
adj. commies der dir. belastingen, wonende te
Oosterwolde (Fr.). Hoogengaardelaan 5. Op 22-
2-45 naar Amersfoort en op 15-3-45 op trans
port naar Duitsland. Heeft aldaar in diverse
kampen gezeten, o.a. Neuengamme en laatstelijk
in Ludwigslust. Op 28 Mei j.l. vandaar naar zijn
vrouw geschreven, dat hij ziek was en in een
hospitaal werd verpleegd. Sindsdien geen be
richt.

459. Gerrit Antonius Hiddink, geb. 24 Febr. 1902,
wonende te Geesteren, overleden op 27 Febr. '45
te Neuengamme.

460. Hendrik Sluiter,1 geb. 18-11-21 te Leiden. Over
leden te Neuengamme op 31-12-44. Laatst ge
woond hebbende te Steenwijk, Meppelerweg 112.
Laatste bericht ontvangen uit Hamaln a. d. We
ser. Nadien onbekend. Vermoedelijk Jevlucht uit
concentratiek:,mp en �eer gegrepen.

461. Betref. lijden en sterven van Lein Davidse, geb.
5-5-1926. Op 1 Sept. 1944 van Middelburg naar
Amersfoort vervoerd, vanwaar overgebracht naa!· 
Neuengamme; volgens berichten aldaar overle
den. 

462. Thomas Jan v. d. Dijk, geb. 15 Nov. 1915, wo-
nende te Winschoten, Engelstilstraat 48. aldur
gearr. 15 Nov. 1944, eerst naar Scholtenshuis en
vandaar naar Huis v. Bewaring, daarna wegge
voerd met onbekende bestemming, half Januari.

Aan onze abonne's en ·toekomstige abonne's 
toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 

Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 

postwissel of kas het kwartaal October tot 

-----

Oud-illegaal werker (Prov. hoofdverspr. V.N. en 

L.O. werk), 25 jaar, dip!. ABS (3-j.) 2 dip!. electro

techn. onderw., alg. techn. georiënteerd, goed tekenaar

en schetser, zag zich gaarne geplaatst in gemengd be

drijf (b.v. motorenfabriek of herstelplaats - kennis

van benzinemotoren-hobby), om levenspositie te ver

werven. Brieven onder nr. 50 van dit blad.

Oud-ill. werker en onderduiker, 27 jaar, R.K. en 

gehuwd, 5 jaar practijk als technisch Rontgen Ass. in 

plattelands en gemeente-ziekenhuizen, zoekt plaatsing 

als zodanig. In het bezit van prima getuigschriften en 

in staat zelfstandig te werken. Verlangd salaris onge

veer f 175.-. Brieven onder nr. 51 v. d. blad. 

Ex-onderduiker, 21 jaar, oud ill. werker van Sept. 

1942 tot Juni '43. Aanal. cursus gevolgd, zag zich 

gaarne geplaatst bij Chem. Afdeling van een bedrijf 

om in gekozen richting voort te gaan. Brieven onder 

nr. 52 van dit blad. 

Verloofd: 

Joke Resink 

en 

Joop v. Gerwen (,,Rein", Bruggenlinie West) 

Kerkstraat 34 bis Utrecht 

Bil1erdijkstraat 143, Amsterdam. 
14 October 1945 

Verloofd: 

P.A.C. Douwes (Arnold - Wim - J. v. d. 

Toren - H. M. v. d. Vecht) 

en 

Jet Reichenberger (Jo Gerritsen) 

Nieuwlande, Dr., H 54a 

7 September 1945. 

Dankbaar melden wij U de geboorte van een d_och.

ter en zusje. die wij noemden 

Marie 

J. v. d. Steen (Hartman)
P. C. v. d. Steen-Breda
Carla en Chris

Tot hiertoe zijn de Mededelingen dank zij de 

trouwe zorg van "Albert" groepsgewijze ver· 

zonden. Vanaf 1 October willen we nu over· 

gaan op individuele verzending per post. Januari hebben betaald, zullen het blad ont· Badhoevedorp 
Daartoe moeten de namen en adressen der 

abonné's in ons kaartsysteem voorkomen. 

Wij hebben daar echter Uw medewerking 

voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 

pen of potlood ter hand en vul onderstaand 

formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok· 

achrilt.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

vangen Il 
Prov. en Districtsleiders moeten voor ditmaal 

al het mogelijke doen om alle medewerkers te 

bereiken. Wij controleren aan de binnengeko· 

men formulieren waar gewerkt werd. 

Het formuliertje kunt U verzenden In een 

enveloppe met 11/a cent postzegel. 

(Hierl..,ngs atknlppen) 

Naam en voorletters : 

Straat: ••••••••••••••-••••• ... ••••••-•••••uuo•••-•••-••--••••••--..... •-•••••----·---·--·•••••••••••••••••••• Nr ....... -.................................................. .. 

Plaats: ................. -....................... ,.................................................................. Prov. .. ....................................................................... .. 

Medewerker/belangstellende• van L.0./K·P.• abonneert zich/heeft zich geabonneerd, met ingang van 

.............................................................................................................. op het Mededeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P 

Hij / zij" heeft betaald / zal betalen•, voor een kwartaal n.l. f ................................................................................. . 

op .................................................................................. [datum! 

') Doorhalen wat niet van toepassing !1. 

Roerdompstraat �3. 

Oud-illegaal werker vraagt te huur een boerderij, 

groot 30-50 ha. in bezit van landbouw en melkdipl. 

Brieven onder nr. 53 v. d. blad. 

Opmerkingen: ................. _ ......... _ . ., ............................. -. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. , 

H. J, Koersen & Zn 
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(Zuiver historisch). 

Voorjaar 1944. De 11Iandelijke organisatie" helpt 
onderduikers. Tussen twee pilotentransporten door 
meldt 11Willem" zich bij zijn chef, met de vraag of 
er iets bijzonders is. 

11Luister", zegt Oom Karel, 11Er ligt een onderdui
ker uit Hengelo in het ziekenhui$, hier in Zutphen. 
Jan heet hij; toen de 11groene" hem van bed lichtte, 
is hij door de ruiten gesprongen. Hij kwam voor een 
sloot, aan de overkant raakte hij in het licht van een 
schijnwerper; er werd meerdere malen geschoten. Hij 
kreeg een kogel in· de rug en is doodziek naar hier 
gebracht". 

11Wordt zeker bewaakt?" 
11Van het begin af, dag en nacht. Hij is nu weer 

zo ver dat hij weliswaar met enig risico, vervoerd 
kan ,;orden. De verkeerde bewakers weten echter 
niet beter, of hij is nog zwaar· ziek. Help je mee?" 

11Daar kunt U op aan ! " 
11Wc zijn al aardig ingelicht. Hij ligt alleen op een 

zaal, bewaakt door een politie-agent. Vanavond is 
er een NSB-er. We roepen hem vanavond om 10 uur 
aan de telefoon. De zuster weet er van. Zij geeft Jan 
sokken om aan te trekken, en schuift het raam op, 
helpt hem ontsnappen. Jij staat dan klaar met, laat 
's zien, met ...... 11Herman" maar, je· trekt hem een 
overjas aan, neemt hem achter op de fiets, en maakt 
dat je weg komt". 

11In orde, Oom Karel". 

Om een uur of 9 worden de horloges gelijk gezet. 
De omgeving wordt verkend. Om 10 uur zal het in 
het Slingerbos voldoende donker zijn. Het moet luk
ken. Om kwart voor 10 overtuigt men zich nogmaals 
of alles safe is. Het is reeds schemerdonker. Achter 
het ziekenhuis wat achteraf, staat iemand in uniform. 

meevoeren, komt het meisje na enige tijd tot bezin
ning. 

,,Wat moet je!", vraagt zij huiverend. 
11Wat wil je eigenlijk?", zegt ook de bijbehorende 

jongeman, die inmiddels nagekomen is. 
11Je zou me toch komen halen? Ik kom uit het zie

kenhuis". 
11Dat merken we, maar waarom wou je eruit?" 
11Alle duivels! Jullie zijn de verkeerde. Ik ben on-

derduiker ...... 11 

11Aàngenaam, ik ook" ..... . 
"En zou door twee man aan het raam afgehaald 

worden. Wat nu? ...... " 
11Kom mee!" 
11Hou zee, kaptein". De agent belt af. Opletten nu. 

Die terroristen zullen nu eens fijn de kous op de 
kop krijgen. 

Wat is dat? Waar is...... 11Zuster, waar is de 
gevangene!" 

De gang, de W.C., de naastgelegen kinderzaal. 
11Zuster, zo'n ernstige patiënt, hoe kan dat nou ...... " 
Te laaf! Het raam staat op, de vogel gevlogen ........ . 
Willem en Herman zijn beduusd. Eén van hen sluipt 
naar het raam. Het enige in gebruik zijnde bed is 
leeg. Hun vermoeden is waarheid. Jan is weg. An
dere medewerkers zijn hun voor geweest. Hoe bestaat 
het! 

Twee ontvoeringsplannen met · letterlijk hezelfde 
Een jongeman komt langs fietsen en geeft fluitsigna- tijdstip van uitvoering. Zij peinzen zich suf, wie hun 
!en. Op de singel worden ze beantwoord. Op zij van concurrenten kunnen zijn, en besluiten, rapport te
het ziekenhuis staan ook 2 personen, een jongen en gaan uitbrengen. 
een meisje. Willem en Herman kijken elkaar eens De volgende dag is het onderzoek in volle gang. 
bedenkelijk aan. Zal het wel goed gaan? Nog maar Kapitein Annink (niet die van de telefoon) laat een 
niet direct post vatten op de afgesproken plaats, speurhond zijn werk doen. Het resultaat is niet be-
eerst nog wat rondrijden. vredigend...... het spoor leid\ naar speurhonds ras-

Klokslag 10 uur rinkelt de telefoon in het zieken- genoot bij den,dokter. En dan laat de dierlijke detec-
huis. 11Zuster, roept U agent Veldhuizen even aan tive zijn onvaderlandse taak in de steek voor zijn 
de telefoon!. ..... " amusement ..... . 

•••••• 11Met agent Veldhuizen" ...... Er lopen vele draden van en naar de )andelijke". 
"Hou zee, kameraad, met kapitein Annink". De verliefde onderduiker van het zeer verschrikte 
"Hou zee, kapitein". meisje, dat onvrijwillig terrorisme pleegde, meldt 
"Wil vanavond extra op je hoede zijn, want ze zijn daags daarna aan Oom Karel, wat gebeurd is. Het 

van plan, je arrestant te ontvoeren. We zullen ver- doet Oom Karel's voor humor gevoelige hart goed. 
sterking sturen. Ik reken er op, dat de misdadigers "Hier is de overjas, die hij gisteravond aan gehad 
in onze handen vallen. Wilt U de opdracht even her- zou hebben; breng Jan naar dat en dat adres! De 
halen?" jas kan hij alsnog aantrekken. Hij mocht bijvoorbeeld 

"Jawel, kaptein, de ondergrondse wil vanavond ko- nog eens lust hebben, om weer als spoook op te 
men om Jan te ontvoeren. We zullen ...... " treden". 

Klokslag 10 uur komen Herman en Willem aan- � Als Oom Karel in de wekelijkse club rapport uit-
rijden; hier zijn zij bijna op de juiste plaats, nu af- brengt, als steeds zonder namen te noemen, luisteren 
stappen en...... 

11Willem" en "Herman" met stalen gezichten toe, en 
Wat is dat?! Een gil; een witte gedaante rent door geven nu en dan door een vraag om nadere toelich-het bos; een verliefd paartje wordt h.evig opgeschrikt, ting blijk van hun belangstelling.het meisje grijpt haar fiets, weg! weg! Een angst- M. W. ENSERINK.kreet; een spookgedaante klampt zich vast, achter 

op haar fiets. ,,Rij weg", zegt zijn grafstem, ,,vlug!" 
In grote angst, niet begrijpend, rent zij weg. 

,,Wat moet ik doen. Hij is waanzinnig ...... " Voort, 
voort! 

De waanzinnige in zijn nachtgewaad wijkt niet 
van haar af. 11Het gaat goed!", komt uit zijn schorre 
keel. 

Als de 11idioot" kalmer wordt en zich rustig laat 

Wij verzoeken onze lezers om toezending van 

foto's uit de illegale periode voor plaatsing in 

het "Mededelingenblad".



HET CONFLICT IN IN ONS VOLK 
Il 

Om de discussie te openen, ben ik wel genood
zaakt de heeren bij elkaar te brengen. De cel zou 
daarvoor een pracht gelegenheid zijn, want daar heb 
je de tijd om de problemen tot op het merg te be
spreken. Dat gaat nu eenmaal niet meer, althans zoo
als dat zich laat aanzien en dus zetten we ze maar 
in de trein, laten we zeggen mijnheer Jansen en mijn
heer Storm. 

De trein stopt in het station en de heeren zien 
een B.S -er op het perron loopen. Dit ontlokt mijnheer 
Jansen de verzuchting: ,,Wanneer zullen wij nu einde
lijk eens van die vrijbuiters en avonturiers af zijn." 
Mijnheer Storm dient prompt van repliek: ,,Die vrij
buiter heeft misschien zijn leven geriskeerd om U de 
vrijheid te verschaffen." 

,,Misschien heeft hij wel meegeholpen om die Duit
scher neer te schieten, waarvoor mijn buurman als 
represaille neergeschoten werd." 

"U heeft niet veel op met de illegale werkers, merk 
ik wel." 

Ach ik kan niet ontkennen, dat er veel goeds ge· 
da�n is: n'ettegenstaande veel ondoordachte daden, maar 
ik zie niet in waarom de illegalen op grond daarvan 
zoo huis moeten houden als th:ins gebeurt." 

.,Het moet U toch bekend zijn, dat de Nederland
sche illegaliteit een uitstekende discipline betracht 
heeft, voor en na de bevrijding. Meer dan in andere 
bevrijde landen." 

Bedoelt U soms die diefstallen op groote schaal 
in 

1

huizen van N.S B.-ers, die arrestaties links en rechts 
zonder voldoende grond?" 

Wat het tweede betreft, moet U toch inzien, dat 
m;� in zoo'n kritieke tijd niet ieder geval nauw
keurig kan onderzoeken en men met de arrestaties het 
zekere voor het onzekere moest nemen." 

En dan de menschen maar maanden laten zitten, 
te�ijl ze, 

1 

zonder veroordeeld te zijn, hondsch be
handeld worden." 

.,Voor een snelle berechting moet de regeering zor
gen. Het is niet de schuld van illegale werkers, 
dat de rnenschen lang zitten. En wat de behan
deling betreft, zooveel hoofden, zooveel opvat
tingen. In Harderwijk hadden de geintemeerden het 
in ieder geval beter dan in een hotel. En als soms 
de behandeling slecht is, als de B.S.-ers zich mis
dragen met het eigendom van nog niet veroordeelden, 
mag dat dan de illegaliteit ab geheel verweten wor
den?" 

,,Zeker niet, maar het symptoom is te algemeen." 
"Weet U, dat van de illegale werkers uit de eerste 

jaren practisch niemand meer in leven is? en dat van 
de ongeveer honderd districtsleiders der L.O. in 1943 
practisch geen de bevrijding in functie háalde? Weet 
U dat een stroom avonturiers en baantjesjagers in 
September 1944 de illegaliteit binnenspoelde omdat de 
bevrijding aanstaande was? Ze stonden klaar voor de 
goede baan:jes, die de bevrijding zou opleveren. Zeker, 
er waren er onder, die lang gewacht hadden, maar 
tenslotte op het laatste oogenblik in volle ernst de 
zijde van het verzet kozen. Voor hen geen woord 
kwaad. En van de anderen doken de meesten weer 
in hun schuilplaats toen de bevrijding uitbleef. 

De rest bedierf de stemming in de illegaliteit ge.
durende het laatste bezettingsjaar. Maar in Mei 1945 
ging de kraan voor de helden van het uiterlijk ver
toon weer wijd open. Is het U bekend, dat de B.S. 
na de bevrijding bijna overal n_og op groote schaal 
werd aangevuld met schuilkelderartisten? In één plaats 
werden er zoo 400 gevoegd bij de 200 B.S.-ers in 
dienst. De meeste verwijten moeten geadresseerd. wor
den aan dat soort "verzetslieden " in vredes:ijd." 

,,Ik verwacht veel eerder van de echte verzets
lieden een wild optreden, dan van de soort die U 
bedoelt. Over het algemeen waren de illegalen toch 
avonturiers." 

,,Ja, ik ken die vergissing. Ze is algemeen ver
spreid. Dat de verzetsmannen een avontuurlijke geest 
hadden, geef ik toe, maar avonturiers waren het niet. 
Een avonturier zoekt het avontuur en niet het ver
zetswerk. Zijn ideaal is niet de vrijheid, maar de 
spannende gebeurtenis. 

Het eenvoudige werk, dat ook gedaan moest worden, 
liet de avonturier in de steek. Er waren natuurlijk 
avonturiers, maar in de organisaties was voor hen 
geen plaats. Ze rangeerden zichzelf eruit. De illegale 
kenmerken zich juist door plichtsgetrouwhe.id. Ook het 
aangename, dikwijls verdrietige of heel simpele werk 
moest gedaan worden, en ze deden het omdat het 
moest, omdat de menschen hun krantje moesten heb
ben, de onderduikers hun bonkaarten, geld en een 
plaats. Dat was de ondankbare worsteling met de 
trage slijmerige compromissen geest in het Nederlandse 
volk. En dan het plichtsbesef in het nakomen der af
spraken. Men kwam er zelfs nooit te laat want dat 
beteekende voor de anderen arrestatie, het nemen van 
veiligheidsmaatregelen enz." 

STUDENTEN 

ONDERDUIKERS 

Onder deze titel schreef Prof. Dr. F. W. Grosheide. 
in nr. 61 van het Mededelingenblad. 

Hierin heeft mij ernstig teleurgesteld het advies aan 
studenten, die niet getekend hebben en thans door 
financiële moeilijkheden hun studie niet kunnen ver
volgen, om deze te staken en te trachten een positie 
in de maatschappij te verwerven. 

Wanneer het niet kunnen voortzetten der studie 
alleen gegrond is op financiële moeilijkheden, hebben 
zij, evenals de studenten-verzetsleden een morele aan
spraak om geholpen te worden. 

De niet-tekenaars hebben gevolg gegeven aan de 
adviezen van onze wettige regering en mogen niet 
de dupe worden van hun principiële houding. 

De tekenaars worden gestraft met uitsluiting voor 
langere of kortere tijd en eventueel vervallen verkla
ring van afgelegde tentamina en examens. Deze straf 
voor de tekenaars is in elk geval niet zo zwaar, als 
het geheel moeten staken der studie, zoals Prof. Gros
heide adviseert aan goede studenten. 

Enerzijds worden de tekenaars gestraft, anderzijds 

dienen de principiële studenten gebolpen te worden. 
Financiële moeilijkheden mogen voor hen geen belet
sel vormen om de studie voort te zetten. 

De Stichting helpt zo mogelijk niet-tekenaars-ver
zetsleden. 

Voor de niet-tekenaars nietverzetsleden dient een 
oplossing te worden gevonden om hen uit hun finan
ciële moeilijkheden te redden, teneinde hen in staat 
te stellen, de opgenomen studie te voltooien. 

Dit eist recht en billijkheid. 
Wij kunnen een voorbeeld nemen aan maatregelen 

die door de Canadese regering getroffen zijn voor de stu· 
denten die in het leger moesten dienst doen. Zij mogen 
op staatskosten hun studie vervolgen gedurende even 
langen tijd als zij in het leger dienst deden. 

Evenals de Canadese studenten gehoorzaamd hebben 
aan hun regering, zo ook hebben de Nederlandse 
studenten gehoorzaamd aan het bevel van onze rege
ring: de studentenverklaring niet ondertekenen. Nog
maals, zij mogen onder geen enkele voorwaarde daar-
van het slachtoffer worden. K. B. 

"Ik dank U voor die zeer uitvoerige inlichting. Ik 
was inderdaad van deze dingen weinig op de hoogte. 
Maar schuilt in dit alles nu een reden, om de illegale 
werkers nu maar de scepter te laten zwaaien in Neder
land. U zult het toch met me eens zijn, dat het een 
bende is in Nederland." 

"Zeker mijnheer, ik stem het volmondig toe, de 
bureaucratie viert weer hoogtij. Alle bibberende v;ider• 
landers springen weer op het groene kussen. Ze nemen 
de leiding weer in handen, alsof ze destijds niet naar 
de Duitschers geknipoogd hadden, handjes gedrukt 
hadden, gedineerd hadden met de moffen. En de colla
borateurs dekken zich op deze lieden met boter op 
hun hoofd." 

"Niet alle menschen zijn helden mijnheer, maar niet 
alle helden zijn regeerders. Plato maakte indertijd al 
de scherpe onderscheiding tusschen de militaire en de 
regeerende kaste. Overigens is dat de oorzaak niet van 
de bende, die ik noemde. De illegalen hebben nog veel 
te veel te zeggen. Als het aan hen lag, dan zuiverden 
ze het halve volk weg, en het grootste deel ervan 
kwam in een concentratiekamp. Maar daarmee is 
Nederland niet gebaat. We moeten vooruit, en iedere 
weggezuiverde ambtenaar betekent een open plaats 
op de weg tot herstel. Een plaats, die niet gelijkwaar
dig bezet kan worden. Onbesuisd zijn de daden der 
illegaliteit. Zt! stoppen duizenden in de kampen, eisen 
dat er zwaar ges�raft zal worden, maar denkt er ie
mand over de vraag wat er met die honderdduizend 
menschen later als ze vrij zijn, moet gebeuren? We 
moeten terug naar de goede degelijke orde "'an voor 
1940, naar de grondwettelijke vormen," 

"Als ik U goed begrijp, heeft U het liefste, dat 
er niets gebeurt, dat alles wat in die vijf jaren bezet
ting geschied is, vergeten zal worden. Maar dan ver
geet U, dat U de vrijheid verkreeg door het offer 
van duizenden vaderlanders, die hun leven gaven voor 
de vrijheid. Dan vergeet U dat in die tijd een geslacht 
tot bewustzijn gekomen is, dat niet alleen afgerekend 
heeft met het nationaal socialisme, maar dat ook af wil 
rekenen met de oorzaken in ons land, die er toe lei· 
den, dat de Duitschers gemakkelijk spel hadden bij 
ons. Daarom moet er gezuiverd worden. Daarom 
moet er gestraft worden. Het is mogelijk dat wij kort
zichtig zijn in de consequenties van zuivering en be
rechting ,maar dat is beter dan kortzichtigheid en 
struisvogelpolitiek ten aanzien van de consequenties 
van de bezettingstijd. Dat wordt in Uw kringen stel
selmatig genegeerd. 

(Wordt vervolgd). 
H. v. R.

EERESALUUT! 

Donk're luchten over lage landen, 
Bezwangerd met roepen, rauwe klanken 
Van barstend en brekend oorlogsgeweld, 
En de storm raast voort over Hollands veld. 

In stilte en ruchtloos zijn ze gekomen, 
Eén schare van strijders, kleinen en groten, 
Op één groot verheven, onzichtbaar appèl, 
Om samen te breken de machten der hel. 

Geen sein tot den aanval, geen gesloten cordon 
Een ieder uit eigen aandrang den strijd begon, 
En ze hèbben gestreden, gelovig en sterk 
Voor vrijheid en vaderland, voor God en Zijn kerk. 

De muren zijn somber, de plaats is zo nauw, 
Daar staan zij, de helden ten dode getrouw, 
Zij zien niet hun beulen, zien slechts naar boven. 
Zij weten: Nog even...... dan zullen wij loven. 

Hun strijd is ten einde. De hemel nabij. 
Zo vielen zij allen in rij na rij. 
Gedenk dan de doden. Zij lieten het leven 
Om ons weer de vreugde en blijdschap te geven. 

H.T. v. ll. 



Door de speurhonden van de S.D. was in Febr. 
1945 een geraffineerd schema van de ondergrondsche 
organisaties opgezet. Dit stuk, o.a. afgedrukt in het 
no. van de "De Uitkijk" van 25 Aug. 1945 vermeldt 
de Groote Raad, de C.C. met haar groepen, de com
missies uit de groote Raad gesproten en alle groepen, 
onderverdeeld in militair en burgerlijk verzet, illegale 
pers, en technische organen. Onze L 0. komt voor 
onder de afdeeling burgerlijk verzet, met o.a. de toe
voeging: ,,Nach Sept. an Bedeutung eingebüsst", het
welk in onze meer beschaafde taal wil zeggen: ,,Na 
Sept. aan beteekenis ingeboet". Dat nu ging in elk 
geval voor de Zaanstreek niet op. 

Reeds in een vorig stukje werd gezegd, dat men in 
die dagen in de Zaanstreek leefde als in een groot 
gezin. Dat gezin, waarover de L.O. vaderde en moe
derde, was 1200 man sterk en bestond voor verreweg 
het grootste deel uit L.0.-kindel'.tjes, maar daarbij was 
onze organisatie, om in deze terminologie te blijven, 
voogd over een tiental kleine organisaties. De wak
kere L.O. bonnencommissaris ging "gewoon" naar het 
distributiekantoor om de zaken voor kinderen en pu
pillen te bespreken en met het groeien van de nood 
won de Zaansche L.O. steeds meer aan beteekenis. 

Dat bleek ook, toen begin December 1944 de dras
tische rantsoenverlaging kwam en het voor de Zaan
sche pleegouders steeds moeilijker werd om de onder
duikers, die ze met veel opoffering en liefde herberg
den, behoorlijk te verzorgen. De Zaanstreek is, met 
uitzondering van een deel van Wormer, Jisp, West- en 
Oostzaan en Assendelft, niet landelijk gelegen en ook 
in de genoemde plaatsen treft men heel weinig land
bouwers en zelfverzorgers aan. Dat werd een drei
gend probleem en daar moest wat aan gedaan, zoodat 
den bonnencommissaris opdracht werd gegeven, een 
plan te maken. 

Deze was daarmede direct gereed. Er bestond een 
bonnenreserve, door bemiddeling van het N.S.F. en 
via kraken verkregen, die bij groote Zaansche levens
middelenbedrijven was ondergebracht. In Sept. 1944 
was door de Top L.O. de order uitgevaardigd, dat 
alle bonnen, die niet direct noodig waren, vernietigd 
moesten worden, daar de nationale voedselpositie dat 
eischte. Voor de losse bonnen en voor het vervolg 
werd aan deze eisch voldaan, maar de reserve bij de 
levensmiddelenbedrijven was blijven staan. Die werd 
nu door den bonnencommissaris in natura omgezet, het 
N.S.F. betaalde en de goederen werden in een veem 
opgeslagen, terwijl de broodbonnen bij een toegewijde 
bakkerij werden ondergebracht. 

Van het begin af werd de zaak breed opgezet en 
werd vastgesteld, dat de voedingswaarde voor elke 
onderduiker moest overeenkomen met minstens 3 bro
den per 14 dagen extra. Zou er minder brood zijn, 
dan werd met aardappelen, gort, groente, peulvruchten 
of dergelijke het rantsoen toch op dezelfde voedings
waarde aangevuld. Men smaakte het genoegen, steeds 
boven de vooruit bepaalde maximum hoeveelheid te 
kunnen blijven. Breed werd de zaak aangepakt. De 
eerste uitdeeling, op 16 Dec. 1944 werd alleen aan 
de L.O. klanten gedaan, maar al spoedig deelden 
ook de andere samenwerkende groepen in de goede 
gaven mede. Begon men met 200 pakketten, heel 
gauw werden elke 14 dagen 700 rantsoenen uitge
reikt, behalve hetgeen het spoorwegpersoneel kreeg. 

De groep, die al dit voedsel verzamelde, afwoog en 
naar de wijkhoofden en groepen vervoerde bestond 
slechts uit 5 trouwe kerels. Ze waren dag en nacht 
in touw, altijd klaar als er wat gehaald of gebracht 
moest worden en geen moeite was hen teveel. Em
ballage kwam er wel uit de Zaansche papierwaren- en 
levensmiddelen bedrijven. 

Vele goederen werden tijdelijk opgeslagen in een 
leeg huis, dat naast de woning van den bonnencom
missaris stond. Een leeg huis, en dat bij den heer
schenden woningnood! Dikwijls kwamen er huurders 
om, maar altijd werden ze afgepoeierd met de mede
deeling, dat het al verhuurd was, waarbij de naam 
van één der voedselbezorgers werd misbruikt. 

Diezelfde bezorger raakte eens met zijn zwaarbe
laden fiets in een wegcontrole, maar hij bleef -doodkalm 

en wist in de verwarring met zijn spullen te ontkomen. 
Toen er eens een kar met voedsel voor het leege 

huis gelost werd, verschenen landwachters op den 
aangrenzenden provincialen weg. Bij het lossen viel 
een groote pot stroop kapot op straat en angstige 
oogenblikken hebben de L 0.-ers doorgemaakt. Ge
lukkig hadden de landwachters meer aandacht voor 
een eend, die ze onder schot trachtten te krijgen, 
dan voor wat bijna onder hun neus uit de kar ge
haald werd, zoodat ook dit goed afliep. 

Behalve via de bonnenreserve werden veel levens
middelen via de Top L.O., over den voedselofficier 
Jerkregen. 

De eerste uitreiking geschiedde, zooals gezegd, op 
16 Dec. 1944 en punctueel elke 14 dagen werd de 
volgende zending afgeleverd. Tot de laatste uitrei
king op 4 Mei 1945 heeft aan de regelmaat niets 
gemankeerd. 

In totaal werden beschikbaar gesteld: 
t 5000 brood en, 

30 ton aardappelen, 
25 ton groente, 

21/1 ton peulvruchten, 
1 ton roggevlokken, 

ton stroop 
en kleinere hoeveelheden suiker, kaas e.d. 

Verg. Sectie Zuivering 

van de G.A.C. ad 26-9-'45 

De rede van Minister Beel kwam uitvoerig ter 

sprake; medegedeeld werd, dat de richtlijnen daarin 
uitgestippeld, door iedereen kunnen worden aan
vaard. Men was echter bevreesd, dat niet voldoende 
waarborgen aanwezig zijn om aan deze richtlijnen 
practische uitvoering te geven. Deze vrees kan gerust 
ongegrond worden genoemd, omdat de Commissaris
sen der Koningin deze rede tezamen met den Minister 
uitvoerig hebben besproken en deze de daarin ver
vatte richtlijnen als basis moeten aanvaarden. 

Wat betreft de te nemen maaregelen bij een even
tueel te nemen zuiveringsmaatregel, beslist uitei!lde· 

lijk de minister. 
De Commissaris der Koningin brengt naast het ad

vies der zuiveringscommissie, of van het Centrale Or

gaan, ook zijn eigen advies uit aan den minister. Be

langrijk is ook dat de gedelegeerden van het Centrale 
Orgaan meer eenheid brengen in de opvattingen der 
zuiveringscommissies, en dat zij den vo1:>rzitter dezer 
zuiveringscommissies terdege instrueren. ,,

Op een desbetreffende vraag werd medegedeeld, 
dat ambtenaren die door de Duitsers zijn ontslagen, 
direct behoren te worden teruggeplaatst in hun oude 
functie. Wanneer er termen aanwezig zijn om zo 
iemand te staken, dan moet dat nadien gebeuren. 

De afgevaardigde van de G.0.1.W. deelde mede, 
dat het hoofdbestuur het voornemen had buiten de 
G.A.C. om naar den minister te gaan om over de 
gang van zaken bij de zuivering te spreken. Men is 
n.l. bevreesd, dat bij het niet verbeteren dezer toe
stand illegale acties zouden kunnen plaats vinden om
toch de gewenste situatie te verkrijgen.

Men nodigde de Sectie zuivering uit enige !�en 
mede af te vaardigen, waar men begrijpelijker wijze 

niet op in wilde gaan. 
H. D.

Daarvan werden verzorgd: 
1. Principieele Zaansche onderduikers,
2. Principieele onderduikers, aan de Zaan te gast,
3. Joden,
4. Door illegaliteit van 1 der leden getroffen ge

zinnen, 
5. Zoo noodig andere onderduikers die bijzondere

moeilijkheden hadden.
Daarnaast werd door bemiddeling van de L.O. di

rect na het begin van de staking aan de spoorweg
mannen van Zaandam en Oostzaan, 150 in getal, 
een groot levensmiddelenpakket uitgereikt, en in De
cember nogmaals. 

Voor de derde maal werd een groote uitdeeling 
gehouden onder het geheele Zaansche spoorwegper
soneel, groot 350 man. Toen werden verdeeld: 

12112 ton aardappelen, 
3112 ton bieten, 

1 ton roggevlokken, 
1000 ontbijtkoeken, 
200 kg. suiker. 

De Zaansche L.O. mocht het genoegen smaken, 
met haar goede gaven steeds enthousiast te worden 
begroet. Maar wat meer is, de samenwerkende or
ganisaties vielen haar nooit met onnoodig gezeur 
lastig en uitten nooit een woord van wantrouwen 
over de verdeeling der goederen, overtuigd als zij 
waren d:it er naar vermogen gewerkt werd. 

Na Sept. aan beteekenis verloren? Neen, dat ging 
voor de Zaansche L.O. niet op I 

v. d. s.

Jlan de ,-erspreiders van 

het Mededelingenblad. 

* 

De tot nu toe binnengekomen lijsten zijn alle 

ln ons kaartsysteem verwerkt; verspreiders, dle 

deze aan ons inzonden behoeven het Mede-

delingenblad dus niet meer aan de abonné's uit 

te reiken. Rechtstreeks worden deze abonné's 

vanuit Amsterdam voorzien. 

Het is gebleken dat de verzending per expe

ditie-onderneming in enkele gevallen op grote 

bezwaren stuit. Er zijn districten, die de Mede

delingen veel te laat ontvangen en zelfs in 't 

geheel niet krijgen!!!! 

De enige oplossing is te vin'den, door de abon

né's 't Mededelingenblad via de post toe te zen

den. Daarvoor hebben wij nodig de namen, 

adressen (volledig) en de wijze van betaling. 

Binnen één week hebben wij, ongeacht de hoe

veelheid, deze namen . enz. verwerkt, zodat de 

. individuele verzending per post mogelijk is. Een 

groot aantal wordt reeds op deze wijze ver

zonden. Nimmer komen hierover klachten bin

nen! Zij, die nog geen lijsten Inzonden, verzoe

ken wij derhalve, dit niet langer uit te stellen. 

U bent van de last af en wij krijgen hierdoor 

een totaal overzicht over onze abonné's. 

Bij voorbaat onze dank! 

DE ADMINISTRATIE. 



' JVog een herinnering aan de spoorwegstaking. De ](. P. heeft zijn opdracht uitgevoerd. . . . . Foto Cas Oorthuys 

Op het stationnetje was het vol beweeg van men
sen, die, als ik, misschien voor het eerst na lange 
tijd weer met de trein gingen. Het was een gewaar
wording, toen ik me ophees aan de ijzeren stang en 
op het balkonnetje terechtkwam. 

De massa achter me begon te duwen en te dringen 
om toch vooral een plaatsje te krijgen op de banken, 
waaraan de weelde in de vorm van rafels nog vast
kleefde: herinnering aan iets, dat eertijds een kussen 
was. 

Ik gaf er de voorkeur aan te staan. Als mijn fiets 
het niet had begeven, dan zou ik niet per trein zijn 
gegaan. Door het halve uur wachten was er weer 
zoveel tijd verloren gegaan, die een koerierster niet 
kan missen. 

· Maar dan realiseerde ik me, dat het geen verloren
tijd is; de trein haalt het immers glansrijk in en
koeriersters hebben thans geen afspraken meer.

De trein zette zich in beweging en ik posteerde 
me voor het open raam, waardoor mijn haren gingen 
wapperen. 

Ik keek uit het raam en zag staan: een meisje met 
donkere wuivende krullen, jongensachtig slank, handen 
in de zakken. 

Toen schoot ik in een lach. Wat een bevrijd pos
tuur! Er eens niet uit te zien als zijnde "in blijde 
verwachting", waarbij je soms bang was, dat door een 
onverhoedse beweging het zaakje zou gaan zakken. 

En toch ...... , wat een tijd was het! Als je daar 
maar even aan denkt, dat weet iedere om'l-illegale, 
dat je aan het peinzen gaat. 

, 

Daar ·kwam de bocht in het weggetje; het weg
getje, dat ik zo vaak heb gefietst, het slingerde zich 
door de weilanden. 

Hoe vaak heb ik het gefietst om te komen op het 
minder in het oog vallend postadres, totdat het op 
een regenachtige Zaterdag voor het laatst wa� . ....... . 
Weer een vriend gepakt en nog wel de chef. Wat 
voelde je je na zulk een bericht lam geslagen, alles 
scheen af te breken, maar toch veerde je weer op; 
immers het doel, het grote doel werd er niet door 
weggevaagd. Gevaarlijk werd het en toch...... ik ver
lang weer naar mijn dagelijkse ritten. Krampachtig 
omknelde ik de rouwkaart, die ik vanmorgen ontving: 
weer een medewerker overleden in een Duits concen
tratiekamp. Ik voel me opstandig worden. De besten 
zijn gevallen en de tranen springen in mijn ogen. 

Ik kijk langs de coupé's om een slampamper te 
ontdekken, waarop ik dan in stilte mijn ergernis, die 
niet anders is dan verdriet, kan botvieren. 

We missen ze ook zo, wat hadden we gaarne de 
eindoverwininng samen willen beleven. We hebben er 
zo vaak over gesproken op onze gezamenlijke tochten, 
of in de stilte van een door de huisgenoten verlaten 
kamer. 

De tochten waren dikwijls lang, 80 km vond je 
niet ver meer. Ritten, waarop je maar trapte, met 
steeds de boodschap voor het volgend adres in je 
hoofd, de nodige spullen goed opgeborgen in je laar
zen en tussen de kler�n. 

En terwijl het water uit je jas sijpelde, werd je 
ontvangen als was je familie, in lang niet ontmoet. 

Nooit zag je zwarte gezichten, alles kon. Geen ledi
kant oyer? dan maar op de grond. 

Naarmate het langer duurde, groeide enerzijds de 
blijdschap om de vooruitgang van de geallieerden, 
anderzijds groeide het verdriet om de vrienden, die 
werden gepakt, gefusilleerd. Verboden adressen, waar 
je niet meer heen mocht; maar dan kreeg je nieuwe 
contacten, waar je je direct weer thuis voelde. Hoe 
is het mogelijk, dat toen alles kon; n.u mis je alweer
het knipoogje van verstandhouding. 

Hadden we het ons anders gedacht, of wisten we 
wel, dat het een chaos zou worden, of komt het al
leen doordat jullie er niet meer zijn, jongens? Maakt 
jullie afwezigheid ons apathisch? 

Rang! We zijn er. Een jog van ongeveer zes jaar 
springt uit de trein, samen met een vriendje. Ze ver
volgen het vers, waaraan ze in de trein reeds waren 
begonnen: ons Wilhelmus. Het klonk nu niet bepaald 
ontroerd of eerbiedig, ze hebben het de laatste tijd 
ook zo veel horen zingen en spelen, dat ze welhaast 
gaan denken, dat het een nieuwe deun is. Ze houden 
eensklaps op en springen over op ,,'t Is plicht, dat 
ied're jongen". Ik bekijk ze, terwijl ik achter hen aan 
blijf slenteren. 

Het maakt me bang. We hebben mooie volksliede
ren, heel mooie zelfs, maar ook heel moeilijke. ,,Den 
vaderlandt ghetrouwe"; ik bekijk ze en denk: ,,och, 
jongens, je zingt het zo grif, maar tussen woord en 
daad ligt een gapende afgrond". 

We hebben het gezien in de tijd, die achter ons 
ligt, hoe hard ze liepen, de vrijwilligers, krijgsgevange
nen, gravers, etc. 

,,Blijf ik tot in den dood." 
Ja, ja, we hebben het gezienf en toch zingen nu 

ook al die teruggekeerde vrijwilligers het weer uit 
volle borst. Ontroering grijpt ook velen van hen aan. 
Het is ook inderdaad om te ontroeren, wanneer je een 
menigte het Wilhelmus hoort zingen. Doet de melodie 
het? Ik weet het niet. maar hoevelen hebben het ver
staan en werkelijk "tot in den dood" of wel met die 
voor ogen, gestreden? 

Onze jeugd moet het leren, natuurlijk, maar laten 
we hen dan ook leren het niet zo maar, te pas of 
te onpas, te zingen. 

Dat het "Den vaderlandt ghetrouwe blijf ik tot in 
den dood" er maar niet tussen staat, omdat het nu 
eenmaal moest rijmen. Dat het offers kan kosten, we 
hebben het gezien in de donkere tijden, die achter 
ons liggen. We zien het nog dagelijks aan de lege 
plaatsen, die achterbleven in de gezinnen van onze 
dapperen. 

Even later gaan de jongens ginnegappend voor me 
door de controle. In mijn hart is een gebed voor de 
jeugd van ons door tranen en bloed vrijgevochten 
vaderland. 

Opdracht van een 

gefusilleerde 

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: 

GRETHA 

Zovelen boetten met de dood. 
Waarom zij wèl - waarom gij niet? 

Vraag niet hoelàng men leeft, doch hóe 
Wat men presteert, wat men volbrengt, 
Wat men bewust de mensheid schenkt, 
Het tijdsbestek doet er niet toe. 

Wanneer het eindsignaal weerklinkt, 
't Zij vroeg - 't zij laat: ontplooi de vaan 
Maak dat gij fier van hier kunt gaan: 
Present! Ik heb mijn plicht gedaan! 

(Uit Gedenckclanck 1940-1944). 



Een jaar geleden begonnen de onzinnige vernielingen ten behoeve van Duitschland's verdediging, 

'Foto Hans Sibbelee 

.Afbouw van het illegale werk 
Illegalen, terroristen, saboteurs en nog vele andere

namen heeft men ons gegeven. Wij hebben ze aan
vaard als erenamen, zoals de geuzen hun scheldnaam
tot hun eretitel maakten. En men noemt ons nog
de "illegalen" en jaagt daarmee sommigen van de
oude stempel de stuipen op het lijf.

Waren wij echter tijdens de ·bezetting werkelijk
illegaal?

Ongetwijfeld hebben wij de Duitse verordeningen
el\ voorschriften met voeten getredeni . wij hebben
piloten, Joden en andere .onderduikers geholpen, ge
vangenen bevrijd, distribut'iekantoren en gemeente
huizen overvallen, mensen doodgeschoten, valsheid
in geschrifte gepleegd, auto's gestolen, enz. Wie
meent, dat wij daartoe niet gerechtigd waren, zal ons
inderdaad illegaal noemen. Maar dan moet hij ook
consequent zijn en ons voor den competenten rechter
roepen ter verantwoording. Hij zal ons dan bereid
vinden.

Er is echter ook een andere opvatting mogelijk.
Onze hoogste overheid was buitenslands, kende

de juiste toestanden hier niet en kon dus geen volle
dige instructies geven. Bovendien had zij hier geen
macht om haar bevelen kracht bij te zetten. De lage-

re overheden gaven in vele gevallen de onrechtmatige
bevelen van den vijand door en voerden ze uit, alsof
ze rechtmatig waren, daarbij de meest typische over
heidsfunctie van rechtshandhaving en rechtsbescher
ming verzakend. Dit is een van de rechtsgronden
tot zuivering!

Toen ontstond de illegaliteit. Zij stelde zich tegen
over het onrecht tussen den rechtsverkrachter en de
rechteloos gemaakten.

Daarmee trachtte zij - incidenteel en zeer gebrek
kig - de rechtsverkrachting te nivelleren, daar
mee vervulde zij •tevens een plicht van barmhartig
heid tegenover den naaste. Soms geschiedde dit in
opdracht van onze wettige overheid en steeds met
haar morele steun. Doch bovenal werd deze taak aan
gepakt door een gevoel van plichtsbetrachting en roe
ping van Godswege.

Zeker, wij hadden geen bewijs, geen aanstelling in·
onze zak. Dit was voor ons niet nodig. Wanneer er
een ellendige op onze weg geplaatst wordt, dan is
het een rechtstreekse roeping van Christus om te hel
pen en het is plichtsverzaking tegenover hem voor
bij te gaan.

Daarnaast heeft ook de Regering ons erkend. Niet

··altijd even duidelijk, om geen vrijbrief te geven aan
onverantwoordelijk<:/ elementen en wildwest avontu
riers. Maar v;or iedereen, die kon en wilde horen,
bevatten de redevoeringen van Hare Majesteit en
Haar Regering voldoende aanwijzingen, dat Zij de
bonafide illegaliteit erkende en steunde.

Tijdens de bezetting reeds wenste Zij een grote
raad uit de Illegaliteit, die op het moment der be
vrijding Haar van advies kon dienen en na de bevrij
ding zijn de illegalen in allerlei beslissingen als ad
viseurs gekend.

Voor ons illegalen was dus geen omschakeling no
dig bij de bevrijding. Wij hadden steeds gestreefd
overeenkomstig de bedoelingen van onze Vorstin te
handelen en wisten, dat zodra dit practisch weer mo
gelijk was, alles weer door de normale officiële or
. ganen gedaan zou worden. En omdat wij verzekerd
waren, dat de doelstellingen van de Regering dezelf
de waren, als die wij nastreefden, stonden wij gereed
om daarbij alle steun te verlenen.

Om te kunnen helpen hebben wij ons verenigd.
In de eerste plaats om onze zieken en gewonden en
de nagelaten betrekkingen van onze gesneuvelde
strijdmakkers te helpen. Zonder dat daarover uit
drukkelijk gesproken werd; wist de één van den an
der, dat hij dit als een ereplicht beschouwde, hetgeen
voor menigeen een belangrijke zorg minder was. Durft
iemand in ernst beweren, dat de "legale" organen nu
reeds deze taak kunnen overnemen?

En wie gelooft - al zijn wij ervan overtuigd, dat
het moet. en wij ervoor zullen vechten - dat in de
toekomst een regeling van overheidswege zal afko
men, die vergoedt wat de gezinnen van onze vrien
den financieel verloren hebben,? Neen de oorlog
heeft het leven van velen onzer gevraa�d, wij zullen
niet toestaan, dat de vrede de toekomst van hun kin
deren zal vragen.

In de tweede plaats willen wij opkomen voor de
belangen van den gedupeerden illegalen werker in
stoffelijk en geest�lijk opzicht. Sommigen van hen
hebben alles verloren wat zij bezaten, tot onderdak
toe. Georganiseerd kunnen wij dikwijls meer berei
ken dan alleen, omdat niet bij iedere instantie een
juist begrip voor de grote moeilijkheden waarvoor
sommigen onzer zich geplaatst zien, aanwezig is.
Bovendien refereren velen niet gaarne aan eigen
prestaties. Zij hebben er echter recht op, dat zij nu
weer geholpen worden aan het nodige en onze ver
eniging en onze stichting zullen daarbij helpen zo
veel zij kunnen. ,,Ereschuld en dankbaarheid" ook
hier!

Daarnaast moeten, onze strijders en duikers hun
plaats vinden of hervinden in de maatschappij. Dit
is een uiterst moeilijk vraagstuk, dat ons veel zorg
geeft. Gelukkig heeft de Regering in het KB. Rechts
herstel Ontslagen Ambtenaren alle officiële instanties
verplicht, degenen, die op 10 Mei 1940 in functie wa
ren, terug te nemen, voorzover zij zulks wensen.
Voor de particuliere bedrijven geldt een dergelijke
regeling echter niet en het gevoel voor recht gaat he
laas bij vele ondernemingen niet verder, dan tot het
moment, waarop het geld begint te kosten.

Doch dit is dan alleen nog maar de categorie, die
vijf jaar geleden zich reeds een positie verzekerd had.
Al die anderen, die in de laatste jaren geen baan uit
moffenhanden wilden aannemeni die geen loyaliteits
verklaring wilde tekenen; die niet naar Duitsland wil•
den om de practijk te leren; die liever niets deden,
dan voor den vijand te werken; die het gevaarvolle
werk prefereerden boven het rustig bestuderen van
een schriftelijke cursus; al die anderen hebben er
recht op, dat zij geholpen worden en wanneer dit niet
georganiseerd gebeurt, wanneer voor het enig juiste
standpunt niet voortdurend propaganda gemaakt
wordt, komt hiervan niets terecht en gebeurt er groot
onrecht.

Helaas geeft hierbij de Regering een slecht voor
beeld. 

Zij, die zich in krijgsgevangenschap begeven heb
ben, ontvangen nu reeds allerlei faciliteiten in de
vorm van verlof, geld, extra bonnen, enz.

Maar de verzetters dan? Wat krijgen die? En is
het waar, dat de losse spoorw�gmani:ien,. die bij de
Duitse Reichsbahn gewerkt hebben, voorrang hebben
bij het verkrijgen van· een vaste ,fanstelling, dus bo-



ven de ondergedokenen? Dan wordt daar de zaak 
toch wel helemaal op zijn kop gezet! Wij zijn hier
mee reeds gekomen aan ons derde doel. Dat is het 
medewerken aan de ideële afbouw van het illegale 
werk. Ook hierbij lopen wij storm tegen conservatis
me, ambtenarij, bureaucratie en misverstand. Mis
schien ook wel tegen onwil en kuiperij, maar de toe
stand is nog niet klaar genoeg om dit goed te kun
nen constateren. Wij zullen echter doorgaan om in 
elke kring, bij iedere instantie en met alle geoorloofde 
middelen te strijden voor de afbraak van wat ver
molmd en rot is en de opbouw van een gezonde staat 
en maatschappij. Wij zullen dit doen via onze poli
tieke en maatschappelijke organisaties langs de nor
male weg. 

Wij willen elkaar echter leren, hoe we dat het 
beste kunnen doen, waar onze vijand zit en hoe wij 
hem het best onschadelijk kunnen maken. 

En wanneer de Regering de centrale k.p. wil zijn, 
dan kan zij op ons rekenen, Evenzo rekenen wij op 
haar, zoals "illegalen" altijd op elkaar konden reke
nen. Of zou dit nu veranderen? 

Hierbij enkele voorbeelden, van wat wij willen. De 
lijst is niet volledig, want er komt steeds meer. 

1. Wij willen zuiveren, naar recht en billijkheid
en alle factoren in aanmerking nemen. Wanneer 
het van ons gevraagd wordt zullen wij daar
aan meedoen en de verantwoordelijkheid daar
voor mede dragen. 

2. Wij willen streng recht tegen landverraders en
collaborateurs. Geen halfslachtige maatregelen,
geen wreedheid, maar recht. Daarna reclasse
ring, heropvoeding en herscholing voor de
maatschappij.

3. Wie de wapens opgenomen heeft tegen zijn
eigen Regering en zijn eigen volk, heeft in het
algemeen de doodstraf verdiend. De rechter
kan echter met verzachtende omstandigheden
rekening houden.

4. Oorlogswinst met behulp van Duitsers verkre
gen dient geconfisceer� te worden. De andere
abnormale winst zwaar I belast.

5. Wie met behulp van Duitsers of N.S.B.-ers een
baan gekregen heeft of promotie gemaakt, dient
ontslagen te worden, eventueel met het recht
om opnieuw naar dezelfde betrekking te solli-

citeren. Dit is ook een vorm vna oorlogswinst, 
die principiële verzetters weigerden te accepte
ren. 

6. Wij willen verschillende verkapte nazi-instellin-
gen reorganiseren of zien verdwijnen en nazi
maatregelen opgeheven zien. Wij denken hier
bij vooral aan de maatregelen van bedrijfsschap
pen en rijksbureaux. Verschillende verzetters
werden vroeger dcior hen uitgesloten onder al
lerlei voorwendselen, doch in werkelijkheid om
dat zij niet meewerkten. Het is een groot on
recht, dat deze maatregelen niet ogenblikkelijk
ingetrokken werden en het is een schandaal,
dat de leiding ze nu nog verdedigt!

7. De orders voor de wederopbouw, de auto's voor
het personen- en goederenvervoer, enz., zullen
in de eerste plaats aan de verzetters, aan de
onverzettelijken ge.geven moeten worden als zij
daaraan behoefte hebben en niet aan �riendjes
van gehandhaafde directeuren van rijksbureaux,
die elkaar in de collaboratiepolitiek gesteund
hebben en nu toch reeds een voorsprong heb
ben met materiaal, machines en grondstoffen.

8. Het mag straks niet voorkomen, dat ambtena
ren, die zich tot het eind gehandhaafd hebben,
voorrang genieten boven hen die onderdo·ken;
dat halve en slappe meerderen hun onderge
schikte flinke ambtenaren, die vroeger wel eens
een terechtwijzing aan hun chef hebben gege
ven, na een poosje van bibberend afwachten
wat de zuiveringscommissie zegt, wegwerken,
dat op sommige plaatsen de laffen met elle
bogen en kruiwagens naar boven klimmen; dat
alleen .de diploma's geteld en gerekend worden
en op het karakter niet gelet wordt; dat alleen
gediplomeerden officier kunnen worden, enz.

Wij konden zo doorgaan. Gelukkig weten wij van 
verschillende ministers dat het hun niet gezegd be
hoèft te worden. Laten zij echter oppassen, dat hun 
ambtenaren met allerlei haarkloverijen en op de lan
ge baan schuiverij het gezonde inzicht niet doven. 
Daarin ligt het grote gevaar voor deze Regering. En 
laat zij vooral de ideële wissel accepteren en honore
ren, die de vorige regering in Londen uitgeschreven 
heeft. 

P. WIJBENGA.

,,Uit de Grabbelton'' 
Acb, die goede en vriendelijke mensen. 

De Völ'kischer Beobachter schreef in haar uitgave 
van 31 Januari 1945: 

,,Het is doodeenvoudig onmogelijk, dat de geschie
denis zich niets zou aantrekken van de wil van 90 
millioen vriendelijke, goede mensen, die zich zo ver
dienstelijk hebben gemaakt voor de mensheid". 

Ach, die vriendelijke en goede mensen, die stelsel
matig hun Joodse medemensen hebben uitgeroeid, 
millioçnen Poolse, Russische en Tjechische burgers 
hebben vermoord, die de uitvinders zijn van de gas
kamers in Auschwitz, die vijf jaar lang rovend, plun
derend, brandschattend en moordend door Europa 
zijn getrokken, die tienduizenden Europeanen in hun 
concentratiekampen uitgehongerd, gemarteld en de 
dood in gejaagd hebben. 

'Uit de Regeringsverklaring voor Radio Oranje, 
naar aanleiding van de z.g.n. ,..Arbeidsinzet•. 

Elke directe of indirecte medewerking bij de uit
voering der nieuwe Duitse bepalingen is ten strengste 
verboden, zowel voor het gehele personeel in over
heidsdienst, alsmede voor alle werkgevers. Burge
me:sters, politiebeambten, personeel der bevolkings
registers, al het overige personeel in overheidsdienst 
alsmede alle werkgevers, die directe of indirecte me� 
dewerking verlenen zouden aan de nieuwe Duitse 
maatregelen tot mannenroof, stellen zich bloot aan 
latere vervolging wegens collaboratie met den vijand. 

De 'Nederlandse Joden. 
Voor de oorlog bestond het Nederlandse Jodendom

uit 140.000 zielen. Thans zijn er nog 23 000 over. 
Zeventienduizend hiervan bleven ongemoeid omdat 
zij gemengd gehuwd waren of waren ondergedoken. 
Van de ruim honderd-tien-duizend, die naar concen
tratiekampen werden gevoerd, kwamen 6000 terug. 
Honderdzeventien duizend Nederlandse Joden zijn 
vergast, doodgeknuppeld of van honger omgekomen. 
Hele families zijn verdwenen! Alle opperrabijnen zijn 
dood op twee na, die ondergedoken waren, t.w. de 
eerwaarde heren Justus Tol (Utrecht) en S. Heertjes 
(N.-Brabant). 

Van de schamele rest die van het Ned. Jodendom 
is overgebleven, bestaat het grootste deel uit ge
mengd gehuwden wier kinderen dus geen Joden ;zijn 
en de overigen zijn voornamelijk bejaarde mensen. 
Er is een groot vrouwenoverschot en er zijn niet 
meer dan enkele duizenden kinderen. Biologisch is 
het Nederlandse jodendom tot spoedigen ondergang 
gedoemd. 

Duitse bumor. 

Een Engelse jachtvlieger trachtte eens tussen Drie
bergen en Woudenberg een noodlanding te maken. 
Zijn toeleg mislukte, het toestel stortte neer en de 
piloot werd gedood. De Wehrmacht zette het terrein 
af en liet het lijk, dat een hoofdwonde en een ver
brijzelde hand vertoonde, een paar dagen liggen. 
Toen er drie dagen later een aantal burgers naar het 
wrak wilde gaan kijken, werden zij door de Duitsers 
bijeengedreven en naar het toestel gejaagd. En daar 
zei men hen: ,,Jullie willen zo graag een Tommie zien! 

Nu kunnen jullie er een de hand drukken!" Daarop 
werden allen gedwongen om de verbrijzelde hand van 
den doden piloot op te nemen en te schudden. 

Jan '.Hagel. 

In December 1944 waren wat jongens uit Amster· 
dam aan het kolenzoeken. Zij deden geen kwaad, zij 
pleegden geen "sabotage", zij waren geen "terroris· 
ten" - zij waren alleen maar jongens, die het koud 
hadden en voor hun moeder wat kolen zochten omdat 
er nu al niets meer was om te stoken en de winter 
stond nog voor de deur. Zo maar wat jongens van 
13, t 4 jaar uit de Indische buurt, arbeiderskinderen, 
nog op school of net bij een baasje ..... . 

Toen naderde een lid van het "beste deel der na· 
• tie", zo'n kerel van de Landwacht, zo'n flinke Jan

Hagelheld. De moffen hadden hem een geweer ge·
geven. Dat nam hij. Hij legde aan op de kolenzoe·
kende kinderen. Hij was te laf geweest om aan het
Oostfro�t te gaan vechten, want daar schieten ze
merakels goed terug. Maar kinderen hebben geen ge·
weren. Ze zoeken alleen maar kolen, omdat ze het
thuis koud hebben. Hier zocht "Jan Hagel zijn
"front", hier kon hij wie weet wat voor ridderkruisen
met brillanten en zwaarden verdienen. Hij schoot,
eenmaal, tweemaal.. ....

Een der jongens werd door een kogel in zijn hals
onmiddellijk gedood, terwijl de ander door een schot
in zijn heup ernstig werd gewond. Voor zijn leven
lang ongelukkig.

Om een handvol kolen ...... 
En de "kindermoordenaar-houzeeschreeuwer maak· 

te zich uit de voeten. 
Hij is "onbekend" gebleven...... De Lafaard. 

"'Veilig 'Verkeer gaat band in band 

met 'Winter'1ulp 'Nederland". 

Dit opschrift kon in de gemeente De Bilt in de 
oorlogsjaren gelezen worden op een groot bord, waar· 
bij een zwaar beschadigde auto was geplaatst. Boven· 
dien trof men toen in deze gemeente verschillende 
Winterhulptenten aan, waar vanuit de luidspreker 
het dorp ingalmden, terwijl de politie, op last van 
den organisator van het geheel, den inspecteur van 
politie Jhr. .A. :M. C. :Mollerns, met de collectebus 
voor Winterhulp het publiek lastig viel. 

'Uit een redevoering van '.Hiller: 

,,Bovendien kan ik in het geheel niet beledigd wor· 
den door den heer Roosevelt, want ik houd hem, even· 
als destijds Wilson voor geestesziek 

Idem van Seyss Inquart "Vele honderdduizenden 
Nederlanders hebben de weg naar de arbeid gekozen 
en werk in Duitsland gevonden". 

Door L.O. afd. Hattem overgedragen aan de Stich· 
ting 1940-1945: 

1. Gift personeel D K. Hattem-Heerde f 1s.s,

2. Opbrengst voetbalwedstrijd N.B.S. Hat-
tem-N.B.S. Zwolle Il 

145.20 
3. Collecte Oranje-avond Ceref. Jeugd-

centrale ,, 
63.10 

4. Collecte Oranje-zangdienst in de Ge ref.
Kerk ,, 

250.-
5. Collecte Oranje-avond Ceref. Jeugd-

centrale Il 
109.53 

-----

f 586.68 

kr 
il!e 
'Jl:I 

We 
ge 

ga 
af 
na 

de 
Vri 

H 
w 

Vo 

D 

w 
te 
n 
ni 
he 
de 
ze 

p 

v 



Gevallen KP-ers 

en LO-ers herdacht 

Op het fort "De Biltn vond 27 September j.l. een 
kranslegging plaats ter herdenking van de gevallen 
illegale strijders: .A.ndré Doosjens, 'Jlenk 'K.nipscbild, 
1beus Outbof en Piet Stellard. 

Het was 27 September één jaar geleden, dat deze 
werkers op deze plaats door den bezetter werden 
gefusilleerd. 

Omstreeks half 3 vertrok een grote stoet van ille
gale vrienden, belangstellenden en familieleden van
af het Gew. Hoofdkwartier der B S., Maliebaan 13 
naar het fort. 

Op de reeds zo zeer bekend geworden plaats wer
den 2 kransen gelegd: een krans van de familie en 
Vrienden uit Utrecht, en een van de I<P-Rotterdam. 

Na de kranslegging sprak Ds. Braakman, Ned. 
Herv. predikant te Zuilen. Spreker begon met de 
Woorden "Spaar Uw tranen", een grafopschrift, dat 
vooral door de eerste Christenen veel werd gebruikt. 
Ds. Braakman sprak er vervolgens over, dat de strijd, 
Waarvoor de helden hun leven hadden gegeven, niet 
tevergeefs is geweest. Nog veel onrecht heerst er 
nu. De strijd, waarin zij vielen, aldus spr., is nog 
niet afgelopen. We kunnen nog niet zeggen, gelukkig 
het is voorbij. We strijden nu wel met andere mid
delen, maar we zullen niet rusten voor het recht ge
zegevierd zal hebben over het onrecht. 

Marinus Westerbeek 
alias Jan Oosterhof 
overleden 5 September ,44 

Na enige maanden van onzekerheid kwam het be
richt, dat Jan Oosterhof op 5 September 1944 in 
Vught is gefusilleerd. Ook hij is gevallen voor de na
tionale zaak. Hij wist, dat dat het einde zou kunnen 
zijn, toen hij er op aandrong mee te mogen strijden 
Voor de zaak van het recht en de vrijheid. Hij voel
de het als een plicht. Zijn vaderlandsliefde drong 
hem. Zijn kalm optreden wekte vertrouwen. Dat ver
trouwen heeft hij nimmer beschaamd. Men kon onder 
alle omstandigheden op hem rekenen. 

Aanvankelijk belast met het verzorgen van onder
duikers had hij al spoedig zitting in de Top van de 
L.O. als vertegenwoordiger van de drie Noordelijke
Provincies. Ook woonde hij geregeld de provinciale
vergaderingen bij. Zijn aanleg en ontwikkeling deden
hem een voorname plaats in die vergaderingen in
nemen.

Eenmaal bekend bij de .S.O. was hij genoodzaakt
dikwijls van verblijfplaats te verwisselen. In Amster
dam werd hij ten huize van Lex gearresteerd. De in
houd van zijn tas was voldoende. Na enige tijd in de 
gevangenis aan de Weteringschans te zijn opgeslo
ten werd hij tenslotte naar Vught gebracht. Hier viel 
hij door de hand van zijn beulen. 

Hij heeft gestreden voor Koningin en Vaderland, 
omdat hij het zag als zijn dure plicht. Met die plicht 
voor ogen nam hij zijn plaats in de ondergrondse 
organisatie in. Zo is hij fier de dood tegemoet ge
treden. 

Zijn plichtsgetrouw voorbeeld willen wij nimmer 
vergeten. H. B. 

De tweede spreker was "Oom Jan#, verbindings
officier van Sectie IX van de staf van den Prins. Hij 
sprak namens den vorigen gew. commandant, Siem 
en den tegenwoordigen gew. commandant Dick, die 
beiden tot hun spijt niet aanwezig konden zijn. 

Oom Jan wees er in het begin van zijn toespraak 
op, dat er op deze plaats een moord was bedreven, 
dat er t.o.v. van de daders recht zou gesproken wor
den. Gelukkig is nu ook de laatste van de daders van 
deze moord een paar dagen geleden vastgezet, aldus 
spr. Ook Oom Jan wees er op, dat de strijd, die wij 
gestreden hebben, niet tevergeefs is geweest. Wij moe
ten doorvechten voor het herstel van recht en gerech· 
tigheid. Wij · zijn dit mede verplicht t.o. hen die ge
vallen zijn in deze strijd. Wat zij begonnen zijn, moe
ten wij voleinden. Als ze hier op dit ogenblik aanwe
zig zouden kunnen zijn, zouden ze schrikken als ze 
zagen hoe weinig er nog maar terecht was gekomen 
van hetgeen waarvoor zij vochten. Wij moeten el
kaar op deze plaats beloven, dat wij de strijd voort 
zullen zetten en elkaar niet in de steek zullen laten. 

Ook de heer Knol, uit wiens 
ren vertrokken, en helaas niet 
sprak enige woorden .. 

huis de jongens wa
zijn teruggekeerd, 

Tot slot sprak de heer Outhof, de vader van een 
der gevallenen, terwijl Ds. Braakman met gebed deze 
plechtigheid beëindigde. 

Verantwoordingen 

STICHTING 1940-1945 
Ridderkerk 

Verk. Raambiljetten H. 1. Amb. . 
Verk. Raambiljetten N.N. Ridderkerk 
Verk. Raambiljetten ]. H. R. 
Div. giften Raambiljetten 
Collecte in de Geref. Kerk te Ridder

kerk op Mei 
Idem 2e Pinksterdag "Jeugdsamen· 

komst" . 
Nagek. giften Raambiljetten 
Jan de Jong te Barendrecht . 
L. v. W. te Slikkerveer
Mej. J. M. C. F. te Dordrecht
Diverse kleine giften totaal .
Coli. Ger. Jeugdappèl te Barend
C.J M.V. ,,Obadja" te Ridderkerk
Lijsten collecte te Ridderkerk 

,, ,, Slikkerveer 
,, ,, Bolnes 
,, ,, Rijsoord . 
,, ,, Oostendam 

Declamatorium Verpletterd Juk te 
Rijsoord 

Blokploeg 17 Luchtbesch. R'kerk . 
Collecte der Geref. Gemeente 
Spaarboekje Ned. Herv. Kerk 

(Collecte en Preekverk.) R'kerk 
Nagift Ned. Herv. Kerk te R'kerk 
Nagift N. N. te Ridderkerk . 
Declam. Verpl. Juk te Barend 

(te opvoering) . 
Idem te Zwijndrecht 
Idem te H. 1. Ambacht 
Oranje Ver. ,,Ned. en Oranje" te 

Rijsoord (31 Augustus) 
Coli. Ned. Herv. Kerk te Rijsoord 
Verkoop Preek Ds. v. d. Zee 
H. v. d. Linden te Rijsoord

f 
Il 

Il 

" 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

Il 

Il 

840.-
100.-
72.50 

142.90 

546.04 

107.50 
109.25 
25.-
19.60 
30.-

128.52 
409.50 
20.-

3.937.5& 
2.632.95 
1.817.50 
2.548.50 
1.005.-

200.-
66.69 

1.206.-

6.259.08 
1.-
9.-

1.050.-
500.-
250.-

351.-
230.-
83.29 

604.90 

C. Vlasblom te Ridderkerk .
Bus Collecte in Barendrecht
L. Lodder te Barendrecht
Ds. C. v. d Boogert te Slikkerveer
R. Visser te Barendrecht
P. 0. D. te Barendrecht
v. d. Pas te Barendrecht
Declamatorium "Verpletterd Juk"

(2e opvoering te Barendrecht) 
Totaal 

" 
125.-

Il 
39.-
36.-

Il 
25.-

Il 
50.-

Il 
18.80 

Il 
30.28 

Il 
579.-

f 26.197.65 

Dit is nog niet het eindtotaal, daar er nog ver
schillende uitgaven zijn, o.a. de gedichten-bundel die 
ook een flink batig saldo in de kas der Stichting af 
zal werpen en waarvan de verschijn:ng nu spoedig tege
moet gezien kan worden. Verder zijn er nog geblok
keerde bedragen. 

463. Omtrent familie van Sally Appel, joods jongetje
plm. 6 jaar, uit Amsterdam. Dit jongetje bevindt
zich in Hoogeveen.

464. Familie van Sjakie Kingsbergen plm. 10 jaar,
gewoond hebbende Kromme Mij<lrechtstraat
53 II, Amsterdam; dit jongetje bevindt zich in
Hoogeveen, vermoedelijk zijn in Friesland nog
twee broertjes van hem. Tevens verzocht naam
en adres dezer broertjes.

465. Johann Heinrich Diemer, geb. 7-11-1904, te
Dronrijp, wonende te Groningen, Nassaulaan
20 a, gearresteerd 24 Jan. 1945 en 17 Maart
naar Neuengamme vervoerd. Vandaar begin
April naar Hamburg en 20 April naar Sandbor
stel getransporteerd, alwaar hij op 29 April be
vrijd werd. 10 Mei is hij naar het Hospitaal in
Sandbostel gebracht en sindsdien werd niets
meer van hem vernomen.

466. Johan A. Barnard, geb. 27 Mei 1902, sinds 1940
werkzaam in Duitsland bij de firma Luhoff,
Kömerstrasze 73 A Hagen i/w Duitsland. Laat
ste levensteken ontvangen: 31 Januari 1945.

467. Bouwe Nieuwenhuis (Bob Visser), geb. 16 Febr.
1921. Gearr. Den Haag (landwacht) 15 Jan.
t 945; via Scheveningen naar Amersfoort en
waarschijnlijk in Maart 1945 naar Neuengamme.
Heeft buiten kamp gewerkt. Is met andere ge•
vangenen ingescheept en later weer aan de wal
gebracht bij kampevacuatie. Door onbekende
oorzaak blijkbaar toch later overleden te Neu
stadt en aldaar begraven?

468. Hendrikus Stol'k, geb. 8 Dec. 1917 te Rotterdam,
3 Febr. 1943 te R'dam door S.O. gearr. Na plm.
5 maanden van hieruit naar Vught gebracht,
vanwaar in Nov. naar de Kriegsgefängnis te
Utrecht. 11 Dec. overgebracht naar Kleve (Dl ).
Vervolgens naar Siegburg

1 
Louisestrasze 90.

Vandaar in Sept. 1944 op transport naar Kassei,
tuchthuis Wehlheide. Midden Oct. 1944 hieruit
ontslagen. Sindsdien geen berichten.

469. Adriaan Johan van Haaften, geb. 28-12·1920,
na 6 maanden Scheveningen, in Aug. 1944 in
kamp Vught, (gearr. 1 Maart 1944). Uit Vught
zijn 3 enige brieven ontvangen. In September
naar Sachsenhausen. Half Oct. naar buitencom·
mando van Buchenwalde Langestein gezonden
voor zwaar werk in ondergr. vliegtuigbouw. Van
Nov. tot eind December in ziekenbarak aldaar
gelegen. Daarna vervoerd naar ziekenbarakken
van Buchenwalde, alwaar plm. 28 Januari 1945
overleden. Inl. over zijn laatste 3 weken.

470. Jan van Dijk, zou in prov. Groningen illegaal
gewerkt hebben.



471. E, Jongstra, geb. 11�3-1902, Hoofd Herv.
School te Zwartsluis. Op 22 Juli 1944 gearr. en
overgebracht naar Arnhem, plm. 15 Aug. naar
Amersfoort en half October naar Duitsland,
vermoedelijk Neuengamme. Sindsdien ontbreekt
elk spoor.

472. Kluitmans, Leonardus, Johannes, Hubertus, geb.
11-4-1907 te Swalmen, adres: Rijksweg A 289
Swalmen: beroep slager. Gearr. 8-2-'45 te Swal
men, via Duiken naar Buchenwalde getranspor
teerd waar hij ca. 4 à 5 weken verbleef. Daarna
plm. 1 April met een werktransport vermoedelijk
genaamd Ster II of Halle verder vervoerd. De
trein zou ongeveer · 50 K.M. van Buchenwalde
zijn gebombardeerd. Nummer van bovenvermel
de ligt tussen 131900 en 131930. Lengte 1.70 M.
Bruine ogen. Zwart golvend haar. Grijs-blauw
costuum. Witte wollen trui. Hij zakte enigszins
in de knieën door.

473 Anni Amali Beatrix Flatow, geb. 3-12-1908 te 
Berlijn, ingeschr. bij de Ned. Isr. Gem. Dochter 
van F. G. Flatow en Margaretha Lamm, p.a. 
Statensingel 161 te Rotterdam. Laatst bekend 
adres Ds. Torenbeek, te Driebergen. Deze heeft 
haar echter nooit ontmoet. Medegedeeld is, dat 
zij met haar ouders ondergedoken is geweest bij 
René Neiss, dir. hotel Driebergen-Rijssenburg, 
verzorger van hun bonkaarten. Daarna, plm. 
Jan. 1944 waarschijnlijk bij Mevr. Meiberge]\ . 
Panoramaweg 1 te Bennekom. Haar vader is in 
concentratiekamp in Dtsl. overleden. Haar Moe
der als zenuwpatiente opgenomen in noodtehuis 
van de Gem. Rotterdam, Lambertusstraat 104. 

474. Lute Middendorp, geb. 8 Maart 1924, gevangene
in, Amersfoort, Blok 9, Nr. 1497. Plm. 15 Octo
ber 1944 vandaar vervoerd naar Duitsland, z'on-

ADVE R T 
Geplaatst kunnen worden: 

6 à 7 man, leeftijd 25-35 jaar. 
1. Kennis van motorvoertuigen in de uitgebreidste zin.
2. Administratief.

Salaris: f 180.- tot f 300.- per maand.
Br. no. 59 Bur. L.K.P

5 à 6 Oud-militairen als chauffeur-monteur-instruc
teur Salaris: f 1796.- tot f 2790.- per jaar. 

Br. no. 60 Bur. L.K.P 

In Amerikaans verband: 30 à 40 man, opsporings
ambtenaars, tolken, administratief. Salaris: f 40.- tot 
f 80.- per week (ongehuwd voorkeur). Uizending 

der nadere aanduiding. Sindsdien niets meer ver
nomen. 

475. Albertus Johannes van Maarschalkerweerd, geb.
6 Juli 1918 te Utrecht, wonende te De Bilt,
Groen van Prinstererweg 22, was voor de oorlog
milicien-sergeant bij de luchtdoelartillerie. On
geveer 11/2 jaar gedwongen in Duits!. gewerkt.
In 1943 teruggekomen en tewerkgesteld als bank
werker bij de N.V. Louis Smalders te Utrecht,
afd. Pompenreparatie. Gedurende die tijd deel

uitgemaakt v. e. ondergrondse militaire organisa
tie, en heeft als zodanig zeer waarschijnlijk het
opzicht gehad over niet aan de Duitsers uitge•
leverd luchtdoelgeschut, hetwelk zich moest be
vinden in de buurt van Tiel. Op 5 Mei heeft hij
dienst genomen bij de Nederlandse S.S., volgens
zijn mededeling in opdracht van de organisatie,
waarbij hij was aangesloten, om dienst te ver
richten als spion, Hij is op 5 Mei vertrokken
naar Sennheim in de buurt van Straatsburg, en
na enige maanden in opleiding gegaan voor on
derofficier. Hij heeft examen gedaan en is be
vorderd tot obergrenadier. Na zijn bevordering
overgeplaatst· naar Graz bij Wenen. Dit is het
laatste levensteken. Zijn broer, die in Juli j.l. uit

tewerkstelling terugkeerde wist mede te delen,
dat hij in Febr.-Maart 1945 in het Reserve La
zaret bij Diepholz Oldenburg lag met een schot
in de long en een verlamde linkerarm. Zijn Feld-

' post Nr. was O 5 434 D.

476. Leo Lang, (il!. na<\lm), oud 44 jaar ingenieur,
woonde vroeger in Kralihgen, reisde veel voor de

,,ondergrondse", werkte aldaar, deed onderzoe
kingen met röntgenapparàten, Augustus 1944
verhuisd naar Amsterdam (overkant IJ), kantoor
waarschijnlijk op de Heerengracht. Ware naam
onbekend. 

E N T 1 E s 
Princ. onderduiker (van beroep electr. lasser) zoekt 

werkkring, onverschillig wat en waar. 
Brieven onder Nr. 55 bureau v. d. blad. 

Gevraagd te Kampen: 
Banketbakker-kok. Volslagen vakman. zoowel in de. 

Banketbakkerij als voor de keuken. Brieven Nr. 62 
Bur. van dit blad. 

V e r l o o f d: 

HUIBERTJE 'T HART 
en 

HENK KRUITHOF (Henk Hengelo) 
28 September 1945. 
Maassluis, Nieuwstraat 1 r. 
Hengelo (0.) Tollensstraat 45. 

O n d e r t r o u w d :

KLAAS GROOL 
(,,v. Ruitenburg", ,,Klaas") 

en 
NELLY MARGARETHA BURÉ 

hebben het genoegen, mede namens de wederzijdse 
ouders, U kennis te geven van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vin
den op Dinsdag 6 November e.k. te 11.30 uur. 

Kerkelijke inzegening te 14.00 uur in de Willem 
de Zwijgerkerk door den Weleerwaarden Heer Ds. 
J. J. Buskes Jr., Ned. Herv. Predikant te Amsterdam. 

AMSTERDAM, 27 September 1945. 
Harl!loniehof 19. 
v. Baerlestraat 126.
Na afloop van de dienst gelegenheid tot felicitatie

in de consistoriekamer. 

O n d e r t r o u w d: 

J. BARKMEIJER, tandarts
en

WILLY STAAL

De voltrekking van hun huwelijk zal D.V. plaats 
vinden te Groningen op Dinsdag 16 October te 14.00 
uur. 

Kerkelijke bevestiging te 14.30 uur in de Geref. 
Kerk Wouter van Doeverenplein. 
Receptie: Restaurant Riche, Vischmarkt van 16.00-
17.30 uur. 

GRONINGEN, October 1945. 
Oostersingel 132 b. 
Eyssoniusstraat 23. 

Toekomstig adres: Herman Colleniusstraat 11. 

D�:�
1

:�� :i
0

�:;\ • .K.P. Aan onze abonne' s en toekomstige abonne' s 

Jongeman, oud 22 jaar, Geref. Godsd. zoekt een 
hem passende betrekking. 

Is altijd werkzaam geweest in landbouw en pluim
veebedrijf. 

Is twee jaar principieel onderduiker geweest. 
Brieven onder Nr. 56 bureau v. d. blad. 

Princ. onderduiker zoekt betrekking als schrijf
machinemonteur of als magazijnbediende. Liefst in 
Amsterdam. 

Brieven onder Nr. 57 bureau v. d. blad. 

Alg. ontwikkeld persoon, 38 jaar, zag zich gaarne 
in een leidende functie geplaatst. Bekend met admi
nistratie en bedrijfsleiding. Gewend te werken. 

Brieven onder Nr. 54 bureau v. d. blad. 

Onderwijzer, oud-ill. werker, 25 jaar, zoekt werk 
aan een liefst R.K. school, in het Oosten of Zuiden 
des lands. Ook genegen ander schrijfwerk te ver
richten, kennis van boekhouden, 21/2 jaar ervaring op 
distributiekantoor, 

Brieven onder Nr. 58 bureau v. d. blad. 

Tot hiertoe zijn de Mededelingen dank zij de 
trouwe zorg van "Albert" groepsgewijze ver· 
zonden. Vanaf 1 October willen we nu over· 
gaan · op individuele verzending per post. 

Daartoe moeten de namen en adressen der 
abonné's in ons kaartsysteem voorkomen. 

Wil hebben daar echter Uw medewerking 
voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 
pen of potlood ter band .en vul onderstaand 
formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok· 
schrift.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 
Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 
postwissel of kas het kwartaal October tol 
Januari hebben betaald, zullen het blad ont· 

·vangenti' 
Prov. en Districtsleiders moeten voor ditmaal 

al het mogelijke doen om alle medewerkers te 
bereiken. Wij controleren aan de binnengeko· 
men formulieren waar gewerkt werd. 

Het formuliertje kunt U verzenden in eeu 
enveloppe met 1 1/, cent postzegel. 

(Hierlangs afknippen) 

Naam en voorletters: •...... / .................................................................................................................................... : ............. .

Straat· ··-····-············-·············-·······-····-··············-··········--··-····-········· .. -....................... Nr. ······-·······-················-··························· 

Plaats·,.·-········································································································· Prov. . .......................................................................... . 

Medewerker/belangstellende• van L.0./K·P .• abonneert zich/heeft zich geabonneerd, met ingang van 
' 

············································-····· .. ·-······················································· op het M�dedeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P.

Hij/ zij" heeft betaald J zal betalen•, voor een kwartaal n.l. f ................................................................................. . 

op ......... · ....................................................................... [datum) 

') Doorhalen wat niet van toepassing Is. 
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De liquidatie is dan voltrokken op de gedenkwaar" 
dige districtsleiders- en topvergadering van Donder-
dag 4 October j.l. 

Wie de fijne sfeer, de vriendschappelijke geest, en 
de geladenheid met idealen mocht peilen op deze 
vergadering, zal zich droevig afvragen, was dat noo
dig, neen, was 't niet misdadig zoo'n kracht in ons 
volk uiteen te slaan? 

Ja, zoo is er ook mee geworsteld, met dit probleem 
van het scheiden, maanden lang na de bevrijding en 
weer op deze vergadering. Wien zal dit niet hard 
vallen, wie zal niet met beide handen vast willen 
houden, dat geluk van te leven onder mannen, met 
een gave geest, met een woord waarvan je op aan 
kon, met idealen die je deelde? 

Ja dat bijeenkomen was altijd een verademing. 
Ook na de bevrijding bleef er die sfeer. Wat hield 
dat in? Dat je ieders woorden en daden kon nemen 
voor wat ze waren: zonder bijbedoelingen, in het be
lang van de zaak. Geen elleboogwerk, geen spel spe
len met elkaar. In 't aangezicht van gevangenis en 
dood speel je niet meer en gebruikt alleen de vrees
achtige zijn ellebogen, maar dan om achteruit te 
dringen. Samen bidden, als je geen uitweg meer zag, 

5.-ec4ni6,efte opm2Jdiing.en 0.'1-e't 

BERECHTING etc.

a. De politionele zijde van het probleem cler poli
tieke gevangenen d.w.z. opsporing, recherche en 
documentatie berust bij de P.0.D.'s Deze ressor
teren op het ogenblik nog onder het M.G. De
vrijlating van die gèvallen, die niet in een kamp
of gevangenis thuishoren, volgens de richtlijnen
van het M.G., geschiedt op grond van de docu-,
mentatie door P.O.D.'s verzameld en onderzocht
door vrijlatingscommissies (door de illegaliteit
voorgesteld), welke laatsten daarover de dis
stricts militaire commissarissen adviseren. Deze
D.M.C. beslisse:1 over de vrijlating. De D.M.C.
worden thans vervangen door gevolmachtigden
per district P.O.D.
Dit hangt samen met de overdracht van dit werk
van het M.G. naar de procureurs fiscaal, die on-

in het besef van je onvermogen; dat was het uit
gangspunt en daardoor werd het werk gaaf. 

En nu is daar een eind aan gemaakt. Noodig? Ja, 
dringend. 

Het verwezenlijken van onze idealen in bezettings
tijd, geconcretiseerd in de verzorging van onderdui· 
kers (zoo reageerde de L.O. zich politiek af), kan 
thans alleen geschieden op zuiver politiek gebied. 
Er is geen practische taak meer om onze energie in 
te spuien. En een politiek illegaal blok in ons volk 
vormen, willen we beslist niet. 'Y/at we gewonnen 
hebben, . zullen we uit dragen in onze politieke par
tijen. Een zware weg, die we te bewandelen hebben, 
maar de eenige. Werp U erop in het belang van ons 
land. Wil vertrouwen, wil leeren, want we zijn nog 
groen in de politiek, maar ga niet terzijde staan 
morren; 't kankeren ligt de oud-illegalen niet. 

En dus is alles uit? Neen, de Stichting, die de 
L.O. met de K.P. op zal richten, zal de band intern
blijven bewaren, en het gesprek open houden tus
schen hen, die wel politiek verschillend denken, maar 
die elkaar in natio:ialc zin verstaan en vertrouwen. 

Dat door deze verandering geen illegale werker, 
nagelaten betrekking of principieele onderduiker in 
de verdrukking mag komen, behoeft geen betoog. 

God heeft ons in staat gesteld onder onmogelijke 
omstandigheden, met elkaar een organisatie op te 
bouwen, die over het geheele land vertakt was, dui
zenden medewerkers telde en honderdduizenden on
derduikers kon helpen. 

En ze rustte op niets meer dan op het heldere be
sef van mannen en vrouwen die de vrijheid van God 
gekregen in allen eenvoud tegen den vijand wilden 
verdedigen en de liefde van Christus wilden betrach
ten aan hen, die verdrukt en vervolgd werden. 

En wie erop terugziet, zal bekennen, dat alles ge
brekkig was, wat we deden, dat we ook hier niet los 
van onszelf kwamen, dat het geestelijk vallen en op
staan was ook in dit werk. Onze mooiste oogenblik
ken waren die,· waarin we beseften 't zelf niet te 
kunnen en een diepe afhankelijkheid voelden van 
Hem, die ons sterkte. Een wonder dat dit machtige 
werk volbracht mocht worden. 

der het ministerie van justitie staan. Deze over
dracht zal zich binnen afzienbare tijd voltrekken. 
Is dat een feit, dan heten de gevolmachtigden ver-
der officier fiscaal. I 
De gevolmachtigden moeten voorgedragen worden 
aan den chef staf M.G. door de A.C.M.C.'s die 
ook wel vrijlatingscommissies genoemd werden en 
tegenwoordig vervangen worden door commissies 
ondér die naam. 
Zij horen daartoe de P.0.D. leiding in het dis
strict en den procureurs fiscaal. · (Nederland 

krijgt 6 procureurs fiscaal). 
b. De te berechten gevallen onder de politieke ge

vangenen (dat zijn dus zij, die niet voor vrijla
ting in aanmerking komen), komen voor de tribu
nalen, een nieuw lichaam in de Nederlandse
rechtswereld, of voor de Bijzondere Çerecbtsboven,
of voor beide.
In 't algemeen komen de lichte gevallen voor de
tribunalen en is daar de straf, internering, ver-

"Zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs 
arbeiden de bouwlieden eraan". 

Laat dit het diepste en schoonste zijn in de herin
nering aan de L.O., die ontbonden werd. 

Ik moet het jou bekennen, vriend, mij dringen 
Nog zorg op zorg en ik ben aardschgezind. 
lk denk nog dag en nacht aan aardsche dingen, 
De vrijheid van mijn land, mijn vrouw, mijn kind. 

Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
En juichen op het overwinningsfeest, 
God, doe mij dan dit weten: wat voorbijging 
Aan nood en leed is niet vergeefsch geweest. 

Laat hier een volk herrijzen, wijzer, schooner 
Dan toen het neerdaald' in het doodsgebied 
Dat van uw aard' opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de kim van Uw voleinding ziet! 

Omdat dan van dit land de horizonnen 
Rijp werden, door Uw licht, van eeuwigheid, 
Omdat Uw martelaars hier overwonnen 
En met hun bloed de bodem is gewijd ...... 

Laat hûn dit land zoolang Uw zon zal schijnen, 
God, doe het ons dntvangen uit hun hand! 
Laat ons slechts wat zij wonnen met hun pijnen 
Herboren worden tot een vaderland! 

beurdverklaring e.d., terwijl de zware gevallen 
voor de Bijzondere Gerechtshoven komen. 
De Procureur fiscaal nu is de openbare aankla
ger der verdachten voor de Bijzondere Gerechts
hoven. 
Voor beide instanties is natuurlijk het documen· 
tatiemateriaal der P.0.D.'s de basis. 

H. v. R.

RECTIFICATIE 

In Mededelingen nr. 62, waarin een artikel is op
genomen over de tweede overval op de Wetering
schans, is een fout geslopen. Er staat n.l. ,,Om zeker 
te zijn werd een betrouwbaar portier van het in
structiegebouw ondervraagd, die ook van mening was, 
dat Bogaard wel te vertrouwen was." 

We maken U er op attent, dat niet de portier van 
het instructiegebouw ondervraagd is, doch de bewaar
der van het Huis van Bewaring Weteringschans, die 
betrouwbaar was. L.K.P. 



L.0.-avond Poortugaal
In een stampvolle N.H. kerk hield L.O. Poortugaal

op 19 September j.l. haar afscheidsavond.
Staande werden twee coupletten van het Wilhel

mus gezongen.
Na een korte inleiding van "Gerrit" en zang van

gecombineerde zangverenigingen, hield Ds. Post de
11verzetsrede". Door Gods genade het werk volbracht,
door het geloof volhard tot het eind.'

Dit was het thema der rede. En thans de plicht
om verder te arbeiden en te strijden voor de opbouw
van Nederland.

Orgelspel en volkszang in de pauze. 
Daarna huldiging van een Engelandvaarder, in 

wien alle strijders buiten de grenzen herdacht wer
den. 

Dan wordt Dr. Ketel geroemd als een lichtend 
voorbeeld in het verzet. 

Ziekte, mede door dat werk, bindt hem aan huis. 
Na zang der zangveremgmg, sprak Kapelaan 

Quant het slotwoord. Hij belichtte de verhouding 
van God en mensen in verband met de tijd. 

De zeer goed geslaagde avond werd besloten met 
een uitstekende collecte voor de Stichting 1940-
1945. S. H. 

:KoJd fJ.ell,6,fag. tJ.an de V-e"f}adeJdn(J deJt 
S,ac. &cüe deJt q,.a.e. op 3 (J.c!.1945 

Onderscheidene punten kwamen op deze vergade
ring aan de orde. Enige van de belangrijkste willen 
wij in het kort memoreren. 

Allereerst werd naar aanleiding van de notulen 
van de vorige vergadering opgemerkt, dat de in
stanties, die vergunning moeten verlenen voor het 
vestigen van Middenstands- of Industriële bedrijven 
bereid zijn om ex-illegale werkers en principiële on
derduikers zoveel mogelijk te helpen, indien blijkt, 
dat deze categoriën tengevolge van hun arbeid of 
hun principiële houding nog niet geheel aan de wet
telijke vereisten voldoen. 

Voorts werd medegedeeld, dat de P.T.T. bereid is 
diezelfde groepen voorrang te verlenen bij het in 
dienst nemen, doch alleen, indien hun bekwaamheid 
gelijk is aan die van anderen. Besprekingen in gelij
ken zin zijn gaande met de Stichting van de Arbeid. 

Er werd besloten op het Departement van Justitie 
te bepleiten om cursussen te gaan geven aan hen, die 
in de bezettingsjaren getoond hebben karakter te be
zitten en die thans - zonder nog de vereiste diplo
ma's te hebben - voor de politiedienst zouden opge
leid willen worden. Van het betreffende Departement 
in een schrijven binnengekomen, dat in gevallen van 
vrouwen, die om haar onderduiken niet voldoen of 
voldeden a.an de wettelijke voorwaarden voor de 
aanspraak op kraamgeld, te maken door haarzelf, of 
haar dochters, stief- of pleegdochters; 
en van 
mannen, die om hun onderduiken niet voldoen of 
voldeden aan de wettelijke voorwaarden voor de 
aanspraak op kraamgeld, te maken door hun echt
genoten, weduwen, dochters, stief- of pleegdochters; 
alsnog aanspraak op kraamgeld wordt toegekend, in
dien redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat in
dien het onderduiken niet had behoeven plaats te 
vinden, de aanspraak op kraamgeld voor betrokkenen 
zou hebben bestaan. 

Tenslotte werd aangenomen, dat de vergaderingen 
der Sectie niet meer iedere week zullen worden ge
houden en dat de ingekomen stukken zoveel mogelijk 
door den ·Secretaris, zo nodig bijgestaan door één of 
meer leden der Sectie zullen worden afgedaan. 

C. B.

:JûJJd tteJtJag. tJ.an de V,e,u;}adeJtituJ deJt 
q,.a.e. op 3 {J4. 1945 

Medegedeeld werd, dat er een nieuw persbesluit 
op komst is. Wordt dit van kracht, dan schijnt dit 
in feite op een herverschijnen van vrijwel alle vroe
gere bladen , neer te komen, waardoor de illegale 
pers" in een moeilijke positie zou geraken. De sub-

sectie Pers werd gemachtigd om over deze aangele
genheid een nota aan de Ministerraad te zenden. 

Voorlezing werd gedaan van een publicatie in de 
Pengun, waaruit blijkt, dat het in het voornemen 
ligt om de B.S.-tentoonstelling, gehouden te Amster
dam, ook naar het buitenland uit te zenden. Aange
zien deze tentoonstelling een zeer eenzijdige voor
stelling van het verzet geeft, zal de G.A.C. er bij 
de Regering op aandringen, niet deze tentoonstelling, 
doch die welke in het begin 1946 door alle in de 
G.A.C. · georganiseerde groepen zal worden gehou
den, voor uitzending naar het buitenland in aanmer
king te doen komen. 

Het belangrijkste onderwerp was ongetwijfeld de 
quaestie van de bundeling der illegaliteit, zulks naar 
aanleiding van een voorstel, dat was gedaan door de 
C.O.LW. in een tweetal tegenvoorstellen welke wa
ren ingezonden door twee leden van het Bureau der
G.A.C. Vrijwel unaniem was men van oordeel, dat
de primaire vraag niet meer is, hoe de illegaliteit
zich bundelt, veeleer was men van oordeel, dat men
langzamerhand tot de liquidatie van de illegaliteit
dient over te gaan,

Aangenomen werd het voorstel, dat de G.A.C. in 
het vervolg zo weinig mogelijk meer in pleno-verga
dering zal bijeenkomen en dat de verschillende aan
gelegenheden dan door het Bureau der G.A.C. zul
len worden afgedaan, welk Bureau dan anders zal 
worden samengesteld. 

Het Bureau zal hierover een voorstel uitwerken, 
dat dan de volgende week in behandeling zal komen. 

De G.A.C. heeft daarmede een belangrijke stap ge
daan om tot de liquidatie der illegaliteit te gera
ken. C. B. 

'n "Bezwaarde Dominé"
L.O. Districtsleidersvergadering in
Utrecht, Donderdag ·4 Oct. '45

Zooals altijd is ook nu de vergadering te laat be
gonnen. Natuurlijk, de besprekingen moeten zooveel 
mogelijk door allen worden bijgewoond, dus wachten 
op laatkomers. We zijn al een tijdje bezig, en daar 
gaat de deur open. Uit de zaal mompelt men: ,,Frits". 
Maar wat is er toch met hem vandaag ..... . 

Hij loop zoo voorover ...... zijn gezicht evenwel is 
nog eens zoo glunder als anders, de haren nog wil
der. Bij de deur gaat een hoeraatje op, 'n paar be
reidwillige handen worden uitgestoken en Frits recht 
zijn rug ...... Hè, hè! Spanning op aller gezichten ...... 
Daar sjouwt er één naar voren, krom na, bezwaard. 
Met een groote hijsch staat er een zinken emmer 
op de bestuurstafel voor den voorzitter, 'n doodge
wone alledaagsche emmer, om te schrobben en te 
dweilen, zoo uit de pastorie van Heemse. 

"Ja", zegt Frits, ,,Victor en ik hebben Maandag 
in Heemse gesproken. Hier is de collecte voor de 
Stichting 1940-1945. En die emmer is nagenoeg vol 
met zink, nikkel, zilver en nieuw papiergeld. Maan
dag 1 October! Alle Nederlanders op die dag een 
tientje rijk. En tóch spreken over den geestelijken 

I achtergrond van het verzet en tóch voor de nabe
staanden van onze vrienden coli ecteeren. 

Zie hier het resultaat: 
1. 2 zilveren rijksdaalders.

58 zilveren guldens.
11 zilveren halve guldens.
69 zilveren kwartjes.
131 zilveren dubbeltjes.
14 nikkelen stuivers.
19 koperen halve stuivers.
77 koperen centen.
2 koperen halve centen.
Totaal 383 stuks f 100.80,Vz.

2. aan gloednieuw papiergeld f 225.50
3. aan zinken muntstukken 11 614.24.Vz

In totaal f 940.55.

Frits nam de emmer leeg mee terug naar Heemse.
Ik maak me sterk dat Mevrouw haar gereedschap 
volgende keer opnieuw moet afstaan voor Slagharen 
en Klazinaveen ...... 

J. H. 

op één der beurzen een onderduikplaats aangebo
den werd op een boerderij van een weduwe, voor 
iemand, die in de toekomst bedrijfsleider kon worden, 
met vooruitzichten op een huwelijk, 

er veel aanbod was, 
op een andere beurs een vrije plaats voor banket

bakker prompt bezet werd, 

de onderduiker, die verscheen, 23 jaar oud was en 
op zijn 17e jaar één week achter een bakkerskar ge
lopen had, waarna hij 'geen relatie meer met een bak
kerij had gehad, 

ee� volgende keer één der heren mededeelde, dat 
één van de aangekomen onderduikers weer terug 
moest, omdat de juffrouw. waar hij in huis zou ko
men geopereerd moest worden aan een vleesboom, 
waarop een van de aanwezigen opmerkte: 11't Is zon
de, en dat terwijl wij springen om een vleesbonnetje", 

een smid twee maanden moest wachten op een on
derduiker, die hem iedere week weer beloofd werd, 
totdat de wanhopige beursman zei: Er zijn geen 
smidsknechten meer en er komen er ook niet meer, 
. en toen kwamen er enkele dagen later vier op één 
dag, 

we op een goede dag een zeer gewichtige, geheime 
vergadering belegden met een vreemde groep, inzake 
aansluiting, en wel in Eindhoven, en dat ter verga
dering bleek, dat er één uit Amsterdam kwam en de 
overige drie uit de Zaanstreek. 

Dat kon zo wel eens gebeuren, als je niet wist, 
met wie je te maken had. 

Uit de �eni� de4 

CAPITULATIE 
Was de strijd der illegaliteit jarenlang voorname

lijk een strijd tegen de S.D. en haar landsverrader
lijke helpers geweest en was spionnage en dergelijke 
het werk van enkelingen en kleine groepen, met het 
naderrukken der fronten en vooral de slag om Arn
hem, breidde zich het werkterrein der K.P. ook tot 
actieve strijd tegen de weermacht uit. Dit gebeurde 
enerzijds door sabotagehandelingen van velerlei 
aard, anderzijds door defaitistische propaganda on
der de soldaten door middel van pamfletten, ge
drukte kattebelletjes met leuzen en het verlenen van 
hulp aan deserte•irs onder zekere condities. 

Dez.e hele actie baarde de Duitse legerleiding in 
toenemende mate zorg. In April i945 ontlaadde zich 
de stemming van de hogere officieren in een aanplak
biljet van den beveivoerenden generaal der ingesloten 
Duitse troepen, Generaloberst von Blaskowitz. In de
ze proclamatie richtte zich de generaal tot de Ne
derlandse burgerij met de vermaning geen hulp aan 
terroristen, deserteurs en dergelijk gespuis te ver
lenen. 

Hij zelf zou de beginselen van een 11open en eer
lijk oorlogvoering" in acht nemen mits hij niet tot 
tegenmaatregelen gedwongen werd. Gezien de uit 
inlichtingen bekende, wanhopige stemming onder de 
Duit$ers, nam de leiding der K.P. in overleg met den 
gewestelijken en landelijken commandant deze ont• 
boezeming tot aanknopingspunt voor onderhandelin
gen. Een K.P.-er, die in deze onderhandelingen de 
naam Henkel droeg, was reeds sinds enige tijd in 
contact met Duitse stafofficierer . Door zijn tussen
komst werd een antwootdschrijven op de proclamatie 
namens de Binnenlandse Strijdkrachten den Heer von 
Blaskowitz ter hand gesteld. Hierin werd de Duitsers 
verweten, dat zij zelve het waren, die verklede 
parachutisten en dergelijke ongewone middelen in de 
oorlogvoering toegepast hadden, en dat het leegroven 



der Nederlandse fabrieken en onder water zetten 
van de Wieringermeerpolder met eerlijke oorlogvoe
ring niets te maken had. Wilde de Duitse legerlei
ding echter verder onheil, dat alleen op haar hoofd 
zou nederkomen, vermijden, 9an was het nu de ge· 
legenheid voor een gesprek tussen beide partijen. 

In dit schrijven, waarvan de Hollandse tekst als 
de originele op Pannekoekpapier gezet was en de 
Duitse vertaling op gewoon schrijfmachinepapier, 
werd dag en uur bepaald, waarop, onder gebruikma
king van een zekere codeformule, ,,Herr Henkel" 
den generaal zou opbellen. Het geheime nummer 
van den generaal en de wachtwoorden van de "Ver
mittlungszentrale" waren aan de K.P. bekend. Op 
een Vrijdag om 11 uur vond dit historisch gesprek 
plaats. Hierin werd bepaald, dat verdere onderhan
gelingen gevoerd zouden worden met den stads
commandant van Amsterdam, Oberstleutnant Dr. 
Schröder, als gevolmachtigde van de legerleiding. Er 
volgden tussenbesprekingen, waarbij ten slotte be
paald werd, dat de onderhandelingen met Schröder 
alleen betrekking zouden hebben op de "Kampfraum" 
Amsterdam en Noord-Holland, aangezien Blaskowitz 
voor de algehele regeling inmiddels met de CSG in 
verbinding stond. 

Toen kwam het tot de eerste ontmoeting tussen 
de verliezende Duitsers en de al zelfbewust optreden· 
de verzetsbeweging. Als plaats van bijeenkomst werd 
een soort séparé van een bekend luxe-restaurant in 
de binnenstad gekozen. Schröder zou met zijn adju
dant verschijnen. Als vertegenwoordiger van de 
andere kant moest Henkel optreden. De buurt zou 
door gewapende KP-ers geschaduwd worden, doch 
Henkel wees dat van de hand. Alleen liet hij zich, 
om in geen al te plompe val te lopen, door een 
jongen van zijn ploeg, die geen bijzonderheden wist 
en zich vrijwillig aangeboden had, bij de heren aan· 

De een was een neefje van me, 14 jaar oud. Toen 
ik op een nieuwjaarsdag bij zijn vader was, vertelde 
deze, dat bij boos was op zijn zoontje, want hij had 
gestolen. Prompt antwoordde de jongen: ,,Ja, maar 

van de moffen en het was voor de ondergrondse." 
Stelen blijft stelen oordeelde zijn vader. 
Als KP-er kreeg ik schik in het geval en bij nader 

informatie kreeg ik het volgende verhaal te horen. 
De moeder van den jongen had op zijn slaapkamer 

twee Duitse handgranaten gevonden, die hij van de 
moffen had "gekapeed". Zijn vader was zeer ontstemd, 
omdat er zowel voor hem als voor den jongen levens
gevaar aan was verbonden. Ik vond het geval prach
tig en zei , dat hij mooi had gewerkt. Bij het weggaan 
fluisterde hij mij in het oor: 

,,Oom Jan, ik heb nog veel meer." 
Ik beval hem er af te blijven tot ik zelf kwam. Daar 

ik het met mijn illegaal werk druk had, gingen er 
enige dagen overheen, maar dit duurde den jongen te 
lang. Op zekere dag stond hij met zijn vriendje op 
zijn klompen voor mijn deur met een fiets aan de 
hand. Bijna kwam hij voor niets, want hij wist niet, 
dat Oom Jan elders "werkte". 

Maar mijn vrouw, die er ook van wist, vermoedde 
wel de reden van zijn komst en kreeg het eruit: ,,Of 
Oom Jan de spullen kwam halen". Het was volgens 
hem wel de moeite waard. 

Mijn vrouw beloofde hem, dat Oom Jan spoedig 
zou komen. Dan moest hij maar thuis blijven de eer· 
ste paar dagen en goed opletten, want noch zijn vader, 
noch zijn moeder wisten er iets van. 

Ik kreeg het bericht door en hoewel weinig tijd, 
wilde ik den jongen niet teleurstellen en ging naar 
zijn huis. Ik ving hem daar op met zijn vriendje en 
kreeg eerst het verhaal te horen, dat in de tuin van 
zijn vriendje's vader spullen lagen en hoe ze er aan 
gekomen waren. Zij gingen op school in het "sper
gebied" en daar stonden wel eens auto's met oorlogs
materiaal en als ze dan de kans schoon zagen, ging 
er een met den chauffeur staan praten, terwijl de ander 

dienen, zelve in een zijstraat wachtende. Toen pas 
ging hij binnen. De stadscommandant deed zich 
nogal joviaal voor en bleek zeer nieuwsgierig om een 
indruk te krijgen van de sterkte en de capaciteiten 
der Binnenlandse Strijdkrachten. Ook hij was trouwens 
bang voor de SD. Deze avond werden de grondslagen 
gelegd �oor verdere besprekingen, die tot concrete 
resultaten leiden moesten. 

De beslissende ontmoetihg vond plaats in een ver
laten woning in Zuid, waarvan Henkel de sleutels be
zat. Het eerst kwamen de Gewestelijke Commandant 
en de Sabotagecommandant Amsterdam binnen. Dan 
werd Schröders wagen aan de hoek opgewacht en 
hij, begeleid door zijn adjudant, naar de woning ge· 
leid. Toen Henkel de sleutel in het slot stak, hoorde 
hij achter zich het klikken van de veiligheidspal. Hij 
draaide zich om en zei tegen. Sèhröder: ,,Wij zijn on
gewapend, mijnheer de gentleman," waarop deze met 
een rood hoofd het een of ander stamelde. 

De betrokken KP-leiders hadden van een bescher
ming afgezien; Henkel op zijn beurt had, in de 
woningen rondom, gewapende mensen van een hem 
bevriende ploeg neergezet. Wat er precies gaande was, 
wist niemand, alleen dat goed opgelet moest worden. 

Inmiddels ging het binnen scherp toe, want vooral 
de Ge.westelijke Commandant liet zeer duidelijk voelen, 
dat de Duitsers, niets meer te vorderen, alleen nog 
voor hun eigen bestwil toe te geven hadden. 

Het viel Schröder kennelijk zeer moeilijk deze visie 
te aanvaarden. 

Ook de Sabotage-Commandant was scherp van tong. 
Zo antwoordde hij op de opm€:rking, dat de sabotage
handelingen toch au fond speldeprikken waren en geen 
beslissende uitwerking konden hebben: ,,Dat kan gauw 
verholpen worden, Herr Oberstleutnant. Wij kunnen 
U makkelijk tevredenstellen." 

Voor het goede begrip diene de lezer zich in ge-

achter in de wagen keek. Was er wat van zijn gading, 
dan vlug in de schooltas of broekzak gemoffeld en 
weg, terwijl even later de ander volgde. Eens werd 
de een betrapt en kreeg een pak slaag van den edel
germaan. maar zij vonden niets op hem, want zijn 
vriendje was juist weg met de spullen. 

Een andere keer lag mijn neefje op bed en werd 
wakker van motorgeronk. Hij luisterde en veronder
stelde, dat er een Duitse auto stil stond. Hij het bed 
uit en op blote voeten in zijn pyama naar buiten, waar 
inderdaad een moffenwagen stond; ze waren aan de 
motor bezig. De jongen sloop achter de wagen en 
deed een greep en ja hoor, hij was weer in het bezit 
van twee handgranaten om deze af te staan aan de 
ondergrondse voor vrijheid en recht. 

En nu de spullen. We gingen de tuin in en in de 
grond zat een kist en daarin alles netjes verpakt en 
ingevet; 6 handgranaten, bajonetten, honderden patro
nen voor revolver en karabijn, eveneens patronen voor 
luchtafweer, lichtpartonen, patronen voor het leggen 
van een rookgordijn, Fahrbefehle van den comman· 
dant der vesting Hoek van Holland met volledige 
papaiercn in een tas. Helmen, oliebuisjes en een gra
naat van 50 kg. Hoe ze er aan gekomen zijn en daar 
gebracht hebben mag Joost weten. Later zijn er nog 
karabijnen en koppels bijgekomen. De jongens bezaten 
het reeds enige tijd en hadden het bewaard voor de 
ondergrondse, maar ze wisten niet tot wien ze zich 
moesten wenden. Tot hij op de bewuste Nieuwjaarsdag 
het met mij waagde, omdat ik de zaak anders bekeek, 
dan zijn vader 

De jongens waren wat groots, dat zij wat mochten 
doen voor het Vaderland tegen de "rotmoffen", aldus 
mijn neef. Hij zei mij, dat hij vast bij de KP was 
gekomen, als hij maar bij mij had gewoond. 

In het algemeen was dit gevaarlijke werk niet be· 
stemd voor jongens van die leeftijd, doch de menta
liteit en inoed, waarvan deze jongelui bezield waren, 
mag voor vele "ouderen" een beschaml!nd voorbeeld 
:zijn. 

dachten weer in deze tijden te verplaatsen, toen de 
Duitsers weliswaar verloren, maar ter plaatse nog de 
heren waren, dat de stad van Groenen wemelde en de 
SD in de Apollolaan zat. 

Uiteindelijk werden drie belangrijke resoltaten be
reikt: 

1. De BS werd als regulaire strijdkracht erkend.
· 2. Schröder verplichtte zich verdere vernielingen

en ·opblazingen te voorkomen en zou zich 
3. met de Weermacht afzijdig houden voor het

geval, dat de SD bij een capitulatie zich niet zou 
aansluiten. 

Achteraf weten wij, dat de beulen alleen moedig 
tegen gevangenen waren, maar geen hart hadden om 
zichzelf te elimineren, laat staan hun leven zo duur 
mogelijk te verkopen. 

Sommigen en zeker niet de slechtsten uit de verzets
beweging hebben het betreurd, dat niet gevochten 
werd, maar het gezonde verstand kan alleen dankbaar 
zijn, dat de vernielingen en slachtoffers, waarvan het 
incident op de Dam een klein proefje was, voorkomen 
werden. 

De KP, die werkelijk genoeg geknokt heeft, mag 
trots zijn, dat zij ook in dit "happy end" een be
slissend aandeel heeft gehad. De recherche KP heeft 
stad voor stap de contacten ontwikkeld; de leiding 
had gedurende de zeer onoverzichtelijke beginstadia 
het juiste inzicht in de belangrijkheid en stelde niet 
onaanzienlijke financiële middelen ter beschkking. En 
ten slotte mag gezegd worden, dat de persoonlijke in· 
druk van de verantwoordelijke leiders op de Duitse 
heren een zeer beslissende psychologische factor was. 

Ook dit is een stuk K.P.-geschiedenis, dat alleen 
aan weinige insiders bekend �as en nu in grote trek
ken onthuld mag worden. 

L.K.P.

HET KAN VERKEEREN 

Ruurd komt van vacantie bij de Friesche meren 
terug in Utrecht. Een volle maand. 't Is hem gegund. 
Zou het een knagend gevoel geweest zijn, dat hem 
ertoe dreef, het C.B. meteen op te bellen? 

In ieder geval belde hij. 
"Kan ik één van de C.B. leden aan de telefoon 

krijgen?" 
,,Wie wil je hebben?", vraagt Corrie. 
,,Geef me Meester Meyer maar". 
,,Die is naar huis, naar Alphen". 
,,Dan ingenieur van Riesen maar''. 
,,Die is bij zijn vrouw". 
,,Geef me dan koopman Douqué". 
,,Die is uit vissen". 
,,Dan Doctorandus Mulder maar". 
,,Die is met vacantie". 
,,Dan wil ik die kale Jaap hebben". 
,,Die is net een boodschap doen". 
Storing in de telefooncentrale. 
Tableau. 
Of het C.B. ook werkt. 

OBSERVER. 

In bewerking is een reeks getiteld "verzet op allerlei 
gebied", waarin een overzicht wordt gegeven van het 
verzetswerk zoals dat op de verschillende terreinen 
der maatschappij zich heeft geopenbaard. 

Te beginnen met het volgende nummer zal een ru
briek "Vraag en antwoord" worden opgenomen. 

Voor toezending van foto's uit de illegale periode 
houdt de redactie zich :zeer aanbevolen. 

Spreekuur op het C.B. der L.O. uitsluitend na schrif
telijke aanvraag tussen 10 en 12 uur, behalve op 
Zaterdag. 



In Memoriam 

andere woord van jou komt me ook in de herinne
ring: als ik ooit gepakt wordt, dan moeten jullie niet 
treuren, ook niet als ik doodgeschoten wordt, ik ben 
bereid en kan sterven, dus juichen. Ik hoor nog in 
mijn oor je vaste uitdrukking en zinsluiter: ,,dat is de 
grens". Ja, jongen, dat heeft ook eenmaal voor je werk 
gegolden: dit is de grens. 

Ik zie nog je altijd vrolijke ogen tintelen en lachen 
achter je bril, ik voel nog je stevige hand in de mijne, 
een hand, die rust gaf en vertrouwen schonk en ik 
zie je nog naast me lopen met je dansende passen. 
Wij hebben zo dikwijls samen gegeten, gelopen en 

Leo 
Eliza 
Voogd I gepraat, dat ik me nog niet in kan denken, dat dat

nu voor altijd voorbij is. Dat ik je altijd zal moeten 
missen. 

Mijn vriend Leo is dood. 

Leo Eliza Voogd, student in de theologie, 24 jaar, 
eerste districts- en stedelijk leider van de LO voor 
het district en de stad 's-Gravenhage. Als leider der 
Residentie gevangen genomen in Mei 1944. En nu 
ligt zijn doodsbericht voor me. 

Vanaf de bevrijding hebben we allen zo gehoopt 
op enig bericht, dat hij hier of daar nog in leven zou 
zijn. Maar nu weten we, dat hij,'op 4 September 1944 
in Vught, met zoveel anderen, in de bloedige con
sternatie, met zijn leven heeft betaald voor het werk, 
dat hij zo intensief, zo blijmoedig en gelovig heeft 
verricht voor zijn God, zijn Koningin en zijn Vader
land. 

Mijn vriend Leo. 
Wij hebben elkander voor het laatst gesproken, kort 

voor je arrestatie. De Haagse José, jij en ik. Je wist 
toen heel goed, dat je zwaar gezocht werd. je gast
heer was toen al gepakt en je wist, dat de SD je op 
de hielen zat. We hebben toen samen nog eens rustig, 
ook in oog, over het enorme gevaar gesproken en 
er ons eigenlijk nog eens goed en voor het laatst mee 
geconfronteerd. Je was helemaal niet bang voor het 
gevaar, je ging er ook niet voor uit de weg. Bij ons 
ging het immers altijd op de grenzen van vrijheid en 
gevangenschap, op de grenzen van leven en dood; 
bovendien je hebt het méér dan eens gezegd, het moest 
de Meester was daar en hij had je geroepen en dat 

STEMMEN UIT DE PROVINCIE II 

Ingezonden stuk van de K.P. 
(afd. Boskoop) 

Het ligt in de bedoeling van de KP te Boskoop 
een revue op te voeren, waarin het werk van de KP 
zal worden belicht, met als hoofddoel, ook het niet

ingewijde publiek een blik te doen werpen achter de 
coulissen van onze oragnisatie. 

Het gezelschap, dat deze revue op zal voeren, heeft 
in de opvoering van de "Oranje-revue" reeds zijn 
sporen verdiend. De bedoeling is een uitgebreid docu
mentair overzicht te geven van het lief en leed der 
KP in het algemeen en in het bijzonder van de KP
Boskoop. 

Onder meer zal worden uitgebeeld de eerste "drop
ping" van wapens, zoals die in deze gemeente plaats 
vond. De geestelijke achtergrond van het verzetswerk 
der KP, die ondanks alles, het werk beheerste, is op 
passende wijze door het geheel verwerkt. 

De costumering en décors zijn met bijzondere zorg 
gekozen en het geheel belooft een juiste natuur
getrouwe weergave van de werkelijkheid te geven. 

Behalve dat aan de TOP der LKP enige invitaties 
zijn gezonden, is bovendien een uitnodiging gericht tot 
Z.K.H. Prins Bernhard. De première van deze revue, 
die getiteld is naar de slagzin: ,,Vier ogen zien meer 
dan twee", is vastgesteld op Woensdag 24 October 
des avonds om half acht, terwijl op resp. 25, 29, 31 
October en 2 November meerdere voorstellingen ge
geven worden. 

KP-ers of KP-vrienden, die één dezer avonden wen
sen bij te wonen, worden verzocht hiervan - even
tueel in clubverband - ten spoedigste mededeling te 
doen aan den ondergetekende. 

Namens de KP-Boskoop: 
A .G. VAN HELDEN, 
Zijde 46 Boskoop 

Je was vijftien jaren jonger dan ik, maar wat hin
derde dat? 

Ik was van Rotterdam, jij van Den Haag, maar niet 
omdat wij toevallig beiden Hervormd waren, voelden 
we ons zozeer tot elkander aangetrokken, er was de
zelfde geestelijke ligging, we waren gelijkgericht, ik 
zou bijna kunnen zeggen, zielsverwanten, beiden 
levend in hetzelfde klimaat. Dezelfde ideeën, dezelfde 
idealen voor na de oorlog, dezelfde liefhebberijen. 

Op een Zondagavond, enige weken voor je arres
tatie, hebben we samen in jouw ouderlijk huis enige 
gedichten gelezen. 

Ik hoor je jonge stem mij nog het gedicht van Mars-
man voorlezen: 

,,Neergedwongen in de lage zeden, 
Van een sombren, godvergeten tijd, 
Gaan wij schichtig om tusschen de beesten, 
Die wij langzaam zijn ten prooi bereid." 

En verder: 
Wanneer zal de horizon weer lichten 
Met dien smallen gloor5treep onzer hoop?
Zij behoeft geen grootsche vergezichten 
Om zich op te richten uit den dood. 

Laat één ster, een onaanzienlijk teeken 
Flonkeren boven de rampzaligheid 
en opnieuw gelooven wij in streken, 
voorbij 't moeras van dezen lagen tijd. 

De week van 4 tot 10 Juni 1944 zal in de geschie
denis van de L.O., rayon Barendrecht, altijd als de 
,,donkere week" in herinnering blijven. 

Het begon 6 Juni met de arrestatie van een onder
duiker, gehuisvest bij de verloofde van �zen mede
werker Jaap v. d. Linden, die de Landwacht hier
door op het spoor kwam en inrekende. 

Mede een gevolg van deze arrestatie was de ge
vangenneming van den Heer J. Veldhoen, bij wien het 
illegale kwartier van Wim was ingericht, van waaruit 
hij opereerde en waar de rayon- en districtsvergade
ringen werden gehouden. 

Toen kwam er 8 Juni weer een klap! Inval bij 
Niemantsverdriet ! 

Arrestatie van Nel, Ad en hun Vader, alsmede van 
Keyzer, Maasdam en Bas Moekestorm. Alles gevolg 
van verraad! 

Allemaal werden ze eerst overgebracht naar het 
Haagse Veer. 

Jaap v. d. Linden ging vandaar naar Amersfoort en 
later naar Duitsland. 

Veldhoen bracht me_n naar de Rivierpolitie. 19 Juli 
1944 ging hij naar Vught en werd vandaar naar Ora
nienburg vervoerd. 

Keyzer, Maasdam en Bas Moekestorm, evenals Nel 
Niemantsverdriet, werden vanuit het Haags'e Veer oo·k 
naar Vught overgebracht en later naar Duitsland. 

Niemantsverdriet en Ad gingen naar· Amersfoort en 
ontmoetten daar Jaap v. d. Linden. 

Ik wéét het, ik ben er volkomen van overtuigd, 
Leo, je hebt de gloorstreep onzer hoop gezien, je hebt 
één ster zien flonkeren boven de rampzaligheden, je 
hebt je hoog opgericht tussen ellende en misère, honger 
en onuitroeibaar verlangen en je zult - ik weet het 
zó zeker - superieur gevallen zijn, triumphant over 
,,de beesten, die wij langzaam zijn ten prooi bereid". 

Als ik denk aan het bezettingswerk van de LO, dan 
zie ik je weer 1taast me zitten op de wekelijkse ver
gaderingen in Alfen, in Rotterdam, in Dordt of ·in 
Gouda, altijd dezelfde trouwe, opgewekte, kracht
gevende vriend. Jij bent niet de enige, die wij missen, 
ook Aat van Rijs komt niet terug en Hoornenborg 
niet, Bijnema niet en de jonge Teus en de oude Teus 
en Eric en Wampie en de jonge Mr. Chardon niet en 
zoveel, zo ontzettend veel anderen niet. 

Als ik denk aan het na-oorlogse werk, dan mis 
ik je nog veel harder. Hier, in het na-oorlogse vader
land is zo'n schreeuwende behoefte aan mannen, die 
nobel zijn en iets durven en verantwoordelijkheid dur
ven dragen, die boven de schreeuwers staan en stoer 
en gestadig willen werken. Er is zo'n enorme behoefte 
aan mannen, zoals jij, Leo, mannen met onmiskenbare 
kwaliteiten en met élan. 

Aan mannen die integer zijn. 
Je hebt hard gewerkt, ik weet hoe hard, hoe con

tinu, hoe met de volkomen inzet van al je krachten, 
van heel je prachtige jonge veelbelovende leven. Je 
gunde jezelf bijn� geen rust, je had altijd nieuwe plan
nen, nieuwe ontwerpen, nieuwe mogelijkheden. Ik heb 
je altijd bewonderd om je kalme kranigheid, om je werk 
in een stad, die zo ontzaggelijk gevaarlijk was. 

Ik breng je voor mezelf en voor de LO Zuid-Holland 
een eresaluut. l'k zou je nog éénmaal een hand willen 
geven, ik zou je een eerlijke begrafenis willen geven; 
ik kan je alleen maar voor mezelf en alle anderen 
geven, de verzekering, dat wij je nimmer ver:geten zul
len en dat wij je ouders en het meisje, dat zolang op 
jou en op haar vader gewacht heeft, zullen helpen, 
waar we maar kunnen. 

Je foto zal ik een grote plaats op mijn schoorsteen 
geven. 

Leo, mijn v.riend. 

MEES 

Helaas mocht alleen de familie Niemantsverdriet het 
geluk smaken weer in vrijheid bij elkaar te komen. 
Niemantsverdriet werd na enige tijd vrijgelaten, Ad, 
die niet meer bang behoefde te zijn voor represailles 
tegen zijn vader hierdoor, nam zijn kans waar en ont
vluchtte en Nel kwam, na de bevrijding, uit Ravens
bruck weer behouden thuis. 

Jaap v. d. Linden, Maasdam, Bas Moekestorm en 
Veldhoen keerden echter niet terug. 

Wel was in de winter 1944-1945 van allen een 
Duits doodsbericht binnengekomen, maar zoals teg�n
over alle Duitse berichten, stond men ook hier wan
trouwend tegenover. Vooral toen men hoorde, dat, on
danks Duitse doodsberichten van politieke gevangenen, 
uit het toen bevrijde gebied berichten binnenkwamen 
van het tegengestelde. 

Nu echter na de bevrijding velen terugkeerden uit 
de Duitse hel, maar op hen vergeefs werd gewacht, 
kon men niet anders dan aannemen, dat de ontvangen 
berichten juist waren. 

God heeft hen uit de hitte van de strijd naar Huis 
gehaald. 

Ook hun werk, dat zij gedaan hebben, gedreven 
door liefde tot den vervolgde naaste, liefde tot Konin
gin en Vaderland; het werk, dat zij hebben aanvaard 
als Goddelijke opdracht op grond van hun geloof, zal 
in dankbare herinnering bij de L.O. blijven voort
leven. 

God trooste hun nabestaanden, die hen verloren als 
man, verloofde, zoon of broeder. Ed. 
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STEMMEN UIT DE PROVINCIE I 
Een woord aan onze K.P.-ers 

Toen wij dit voorjaar door de geallieerde legers 
Werden bevrijd, leefde in ieder van ons de ernstige 
wil zijn uiterste best te doen voor de wederopbouw en 
de geestelijke hervorming van ons land en volk. 

Daartoe zijn we aan het werk gegaan, een ieder 
op de manier die hem het beste leek. 

Velen werden militair, anderen gingen weer in het 
burgerleven, doch allen waren bezield met het streven 
te werken voor een betere maatschappij. 

Edoch ...... , hoe groot was de teleurstelling, toen aan 
al onze verwachtingen niet werd voldaan, toen bleek, 
dat we toch nog niet zo veel konden doen als we in 
ons enthousiasme hadden gemeend. 

We zien de zuivering· en de berechting verslappen. 
En dan lezen we, dat er zo spoecvg mogelijk schoon 
schip gemaakt moet worden en dat er een einde moet 
komen aan de "periode der illegaliteit". 

Uiteraard zien we de toekomst donker in, het is 
immers roeien tegen de stroom op? 

Maar raken we nu niet een beetje op een dood 
spoor? 

Terecht zijn we trots op de naam KP-er, maaf laten 
\Ve ons dan ook na de bevrijding KP-ers tonen en ons 
door een aanvankelijke teleurstelling niet laten ont-

î er nagedachtenis van 

FRITS CONIJN 
De dood van Frits, de Noordhollandse KP-leider, 

is in de nevel van de verwarrende "Dolle Dinsdagen" 
ondergegaan. Het is goed, nu, een jaar later, en bier,
in onze eigen Mededelingen, zijn leven, daden en 
dood nog eens op te roepen met enkele korte en altijd 
onvoldoende woorden. 

Frits Gerhard Marie Conijn werd in 1923 te Alk
tnaar geboren. Zijn jonge jaren gingen voorbij met 
studie, verkennerij, zeilen, reizen, etc. In 1942 deed 
hij eindexamen gymnasium, doch reeds in 1941 was 
hij begonnen (zich de laatste jaren als amateur toe
gelegd hebbend op het goochelen) met het geven van 
&oocheldemonstraties op familie-avonden, vrienden
feestjes e.d., waarbij hij het opgehaalde geld besteedde 
om de gezinnen van zeevarenden te ondersteunen. Dit 
Was het begin van zijn illegale activiteit: zoals bij 
Zoveel ondergronds werk, had ook hier een betrekke
lijk geringe oorzaak grote gevolgen. Van stedelijke 
hulpactie vergrootte Frits zijn werk tot het verzamelen 
Van geld in wijdere kring, reisde bankiers, industri
elen, scheepvaartmaatschappijen af en legde zodoende 
tnede de basis voor het werk van het NSF. Hierbij 
kwam hij ook in contact met het eerste LO-werk onder 
Zijn schuilnamen: de Haas en Rikus (later meestal 
Roëll of Vermeulen). 

Zoals wij weten, nam de uitbreiding van de LO-actie 
in 1943 grote vlucht, na de eerste collectieve maat
regel der bezetters. Geld, voedsel, bonnen, persoons
bewijzen waren steeds in groeiende hoeveelheden 
nodig, en als noodzakelijk gevolg hiervan ontstonden 
hier en daar de eerste KP-en. Met enkele mede
lverkers begon Frits te "kraken" in Noord-Holland. 
1-Iulp kwam uit Amsterdam, uit Groningen, een paar
Delftse studenteh sloten zich aan bij de groep en
bovendien sloten zich drie Limburgers aan. Centrum
Van deze KP, wier actie-radius zich steeds uitbreidde,

moedigen. Want we hebben ondanks alles een goede 
naam bij ons volk. Dus moeten we aan de verplich
tingen, die aan die naam verbonden zijn, voldoen. 
Midden in ons volk moeten we staan, ons niet afzijdig 
houden van bestaande -problemen, maar ze helpen op
lossen. 

Maar er is nog. iets, waar te weinig aandacht aan 
geschonken wordt, n.l. de geschiedenis. We halen zo'n 
beetje onze schouders op over het komende Gedenk
boek, want we willen onze namen niet met gulden 
letters in een lijvig boek zien staan. Gelukkig niet! 
Maar dit is allerminst de bedoeling van het Gedenk
boek. Over onze gevallenen, ons werk moet over hon
derd jaar nog en met belangstelling gelezen worden. 
Want de geschiedenis, de historie, zal slechts kunnen 
oordelen over het werk, dat verricht werd in de ille
gale strijd. En laten we vooral ervoor zorgen, dat niet 
blijkt, dat na de bevrijding ons werk opeens als een 
nachtkaars uitging, maar dat we doorgewerkt hebben 
tegen alle wantrouwen en onbegrip in. 

Aan diegenen, die nog steeds geen inlichtingen en/of 
autobiographie hebben ingezonden, vraag ik alsnog 
mee te werken. Laten we toch goed beseffen, dat het 
hier niet gaat om bepaalde figuren naar voren te laten 
komen of anderen weg te cijferen. Slechts moet ons 
volk weten dat en hoe er geleden en gestreden werd 
om het te bewaren voor de ondergang tijdens de 
Duitse tyrannie. Opdat ook onze gevallenen niet ver
geten worden. NICO, Drente 

was het uiterst gastvrije ouderlijke huis van Frits te 
Alkmaar. Het was daar een "va-et-vient" van vreem
delingen, koeriersters, politiemannen etc. (dit adres 
werd door de SD pas ontdekt in Juli 1944!). 

Er werd gewerkt tot ver buiten de provincie Noord
Holland; contacten liepen over de grens in Brabant 
en Limburg; regelmatig kwam er bezoek van buiten
landse agenten. Overvallen werden gedaan te Haar
lem, Heiloo, Leiden, Venhuizen, Ouddórp, Houten, 
Schagen, Amsterdam enz. Frits nam ook deel aan 
de eerste overval op de Weteringschans en aan het 

, leeghalen van het SD-flatgebo.iw in de Corellistraat 
te Amsterdam. 

Door de fout van een zwakken broeder, die op een 
zomerse avond door ' de Landwacht gecontroleerd 
werd, terwijl hij een plezierritje maakte op een KP
motor, moest de hele groep uit Alkmaar verhuizen. De 
arrestant sloeg n.l. volledig door, waarbij bleek, dat 
de veelgezichte "Frits" identiek was aan Frits Conijn. 
Een onderzoek, door de SD ingesteld, maakte alleen 
al een hele autobus vol slachtoffers in Alkmaar, doch 
Frits en enkele medewerkers konden ontsnappen . 

In Augustus 1944 woonde hij te Amsterdam op en
kele meters afstand van de Euterpestraat, dus in het 
hol van de leeuw ...... Er wordt op volle kracht door
gewerkt. Een fraai herenhuis op een der Amsterdamse 
grachten was het hoofdkwartier. Wie herinnert zich 
niet de grote tijd, de eerste invasiemaanden, de koorts
achtige, beklemmende weken, de grote zomer van 
1944...... Meer dan de helft der vrienden was reeds 
gefusilleerd, gesneuveld of gevangen. Onbi,kende 
lijnen van contact, verraad, corruptie, informatie, 
maakten elk uur van het leven tot een waagstuk. Om
streeks 20 Augustus werd Henry gevangen bij een 
treincontrole tussen Utrecht en Den Haag. Zijn inter
nationale functie en zijn belangrijke contacten maak
ten interventie beslist noodzakelijk. Er kwam een be
spreking tot stand met een tussenperso�n van de SD 
te Amsterdam, die losgeld zou overbrengen. Ongeluk
kig genoeg ontving zijn KP. de opdracht op de dag 
der bespreking drie bonkaartentransporten te "kraken" 
in de omgeving van Alkmaar, zodat op de plaats van 
ontmoeting geen bewaking aanwezig kon zijn. Op een 
caféterras bij de Berlagebrug had de samenkomst plaats 
het was Dinsdag 29 Augustus 1944 'smiddags 12 uur. 
Aanwezig waren Henry's vrouw, Frits, Tom, een voor 
de Field Security en de SD.-agent. Door een toeval was 
Frits zwaar bewapend: 3 pistolen en een actetasch met 
200 patronen vormden zijn bagage. 

Tijdens de onderhandelingen werden zij plotseling 
11als uit den hemel" door negen man overvallen. Tegen
stand was zinloos en onmogelijk. Onder leiding van 
Oehlschlägel werden de aanwezigen, ieder aan een SD.
man geketend, op een passerende vrachtauto geworpen 

en naar de Euterpestraat gevoerd. Om de schijn te 
bewaren nam men den tussenpersoon, die een ver
rader bleek te zijn, ook mee. In het hoofdkwartier 
van Lages werden Frits, Tom en de man van de Field 
Security naar de bovenverdieping gevoerd, en onder 
nerveuse belangstelling van een aantal SD-ers en twee 
typistetjes naakt op de vloer gelegd en aan de ver
warmingsradiatoren vastgeketend .. Men begon het ver
hoor met Frits, wiens PB ditmaal de naam Vermeulen 
droeg. Terwijl men juist met de identiteitsvragen bezig 
was, kwam "Hauptsturmführer" Rühl binnen. Ver
baasd op Frits wijzend, vroeg hij wie dit was. ,,Ver
meulen", luidde het antwoord. 11Ach was, scheisz !" 
Neerknielend en Frits scherp fixerend, moet Rühl hem 
dadelijk herkend hebben, want hij sprak hem met 
11Fritzchen" aan. 11Erinnerst du dich noch, dasz wir 
clamals mit scharf aufeinander geschossen haben," 
merkte de beul sarcastisch op. Vanaf dat moment was 
Frits natuurlijk verloren. Hij heeft geen woord meer 
gezegd en werd direct naar Lages gevoerd als trotse 
vangst van de dag. (Deze gegevens vernamen wij na 
de bevrijding van den man van de Field Security, die 
tijdens Dolle Dinsdag kon ontvluchten en door de 
frontlinie bij zijn Canadese Unit wist te komen, hoe
wel zijn vrouw door de SD werd bericht, dat hij ge
fusilleerd was en zij zelfs zijn kleren kon en is gaan 
terughalen!) 

Enkele dagen na die fatale 29ste Augustus moet 
Frits Conijn om het leven zijn gebracht. Nooit is ge
verifieerd kunnen worden hoe of waar dit is geschied. 
Directe interventie via hoge Duitse officieren bij Lages 
en Blumenthal gaven als enig positief resultaat, dat 
Frits 5 of 6 September 1944 uit de Weteringschans 
was weggevoerd en gedood, vermoedelijk op transport 
naar Vught, tezamen met Henry en nog elf- personen. 
Waar de executie heeft plaats gehad, is nooit vast
gesteld, zelfs niet met behulp van de na de bevrijding 
gevangen genomen Rühl en consorten. (Misschien weet 
een der lezers iets over dit dodentransport van 13 man 
omstreeks Dolle Dinsdag te melden?) Tom werd naar 
Duitsland overgebracht en keerde onlangs terug. 

Dit was het tragisch levenseinde van den dapperen, 
edelen, jongen Frits, zonder twijfel een van de fijn• 
ste figuren uit de Noordhollandse KP. Van hem kan 
zonder aarzeling gezegd worden, dat hij geen vijanden 
had (zelfs de onderwereld der SD moest toegeven, dat 
Frits tot het bewonderenswaardige type van "terro
risten" behoorde). Ondanks zijn jeugd was hij auto
matisch leider gewprden van een zeer heterogene groep 
strijders: dit wijst op een natuurlijke voorbestemming, 
door zijn kameraden stilzwijgend erkend, want zijn 
onkreukbaarheid, rechtvaardigheid en besliste wijsheid 
werden als vanzelfsprekend opgevat en gewaardeerd. 
Menig vriend heeft in de afgelopen maanden gedacht 
en �ezucht: 11Was Frits er nog maar, dan ...... " Im
mers zijn gaaf karakter en instinctief leiderschap zou 
Vaderland en illegaliteit, vooral thans, van onbereken
baar nut geweest zijn. 

Met weemoed herdenken wij in deze dagen zijn rijk 
leven, zijn prachtig werk, zijn trieste, naamloze dood. 
Moge zijn edel voorbeeld ons allen blijven opwekken 
en de herinnering aan zijn figuur ons nooit verlaten. 

L.K.P.

Het Afwikke�ingsbureau Concentratiekampen .! 
Vught berichtte nog: 

11Het doet mij zeer veel leed U te moeten mede
delen, dat volgens de ten dienst staande gegevens van 
dit bureau: 

Frits Gerhard Marie Conijn, geboren te Alkmaar 
op 27 September 1923 op 6 September 1944 in het 
concentratiekamp te Vught is gefusilleerd. 

Of aan deze gruwelijke daad een onderzoek en 
een vonnis zijn voorafgegaan, is (nog) niet na te 
gaan; bijzonderheden staan niet te mijner beschik• 
king. 

Ik moge U verzekeren, dat indien en zodra mij 
ooit nadere gegevens omtrent deze zo zeer te betreu
ren daad bekend worden, ik U daarvan op de ·hoogte 
zal stellen. 

Ik hoop, dat U met dezelfde moed, als waarmede 
hij het offer van zijn leven voor het Vaderland heeft 
gebracht, dit verlies zult kunnen dragen. Overeen
komstig de geldende voorschriften werd zijn stoffelijk 
overschot in het crematorium te Vught verbrand". 



Onder dit opschrift heb ik in een vorig nummer van 
onze, Mededelingen enige ogenblikken stilgestaan bij 
de maatregelen, die onzerzijds worden ondoernomen 
om onze KP-ers, die zelf geen mogelijkheid hebben 
om dit te bereiken, op die plaats in de maatschappij 
te krijgen, waar hun capaciteiten het meest tot uiting 
kunnen komen en tot hun recht kunnen worden ge
bracht. 

Uitgaande van dit standpunt heeft het dagelijks 
bestuur onzer organisatie besloten om, op kosten van 
het afwikkelingsbureau, voor hen, die naar het oor
deel van den provincialen vertegenwoordiger, hiervoor 
in aanmerking komen, een mogelijkheid tot een psy
chotechnische testing open te stellen. 

Om een juist overzicht te krijgen van de KP-ers, 
die thans nog niet zijn geslaagd bij het vinden van 
een passende werkkring, is vanwege het afwikkelings
bureau aan alle provinciale vertegenwoordigers een 
aantal enqueteformulieren toegezonden. 

Aan de hand van de· aldus te verzamelen gegevens, 
wordt onzerzijds getracht zoveel mogelijk aan de in 
de enqueteformulieren tot uiting gebrachte wensen te 
voldoen. 

Teneinde te voorkomen, dat sommige KP-ers niet 
in het bezit van deze formulieren komen, worden hier
onder de adressen van alle provinciale vertegenwoor
digers nogmaals vermeld. 

Een KP-er dus, die geen enqueteformulier ontvangt, 
kan - indien hij meent op deze wijze hulp te kunnen 
ontvangen - bij zijn provincialen vertegenwoordiger 
een aanvraag tot het ontvangen van een formulier in
dienen. 

Intussen zijn wij er in geslaagd een aantal onzer 
mensen te plaatsen. 

Zoals ook in verschillende vroegere mededelingen
bladen nadrukkelijk is naar voren gebracht, wordt 
onzerzijds alles in het werk gesteld om te bereiken, 
Jat onze KP-ers overeenkomstig hun aanleg en ont
wikkeling een plaats in het leven krijgen. Echter -
en wij moeten dit steeds weer herhalen - kunnen wij 
onze leden geen enkele garantie geven, dat dit ook 
wordt bereikt. 

Zoals zojuist reeds opgemerkt, hebben wij intussen 
een aantal onzer leden naar volle bevrediging kunnen 
helpen. 

Dit wil niet zeggen, dat dit altijd het geval zal 
zijn. 

Worden dus enqueteformulieren ingezonden, · dan 
:nag hij, die dit formulier heeft ingevuld er niet op 
.-ekenen, dat aan zijn aanvraag in elk geval zal worden 
voldaan. 

Intussen kunnen wij thans weer een aantal mensen 
plaatsen .. Hieronder volgen enkele mogelijkheden, die
wij beschrkbaar hebben. 

ZUIVERING 
,.UIT DE RADIOREDE VAN Dr. BEEL" 

Bezien wij de vier gronden van het Zuiveringsbe
,luit even nader. 
Ontrouw. 

Ontrouw is hij, die door woord of daad zich aan 
te zijde van den vijand heeft gesteld, hij die zich

,,, den strijd tusscben het 'Koninkrijk en zijn vijanden
,Jevoerd, niet onvoorwaardelijk naast de Regeering
heeft gesteld, b.v. door lid t·e worden of te blijven 
11a11 de 'Nationaal Socialistische Beweging of van 
,laarmede verwante organisaties. Ontrouw tenslotte
is ook hij, die tijdens de bezetting een benoeming
,foor den bezetter in diens belang heeft aanvaard. 
C.:.idmaatscbap 'N.S.B. 

De tweede gro�d. spreekt van een blijk geven van
een nat1onaal-soc1altst1scbe qeestesgesteldbeid. Onder 
deze categorie vallen met name degenen, die zonder 
,ot d� 'Nationaal Socialistische Beweging toe te tre
. len, 111 daden" of woorden van bun instemming met 
!,aar verderf elt1ke begmselen deden blijken. 
Dubbelzinnige houding. 

De derde grond van het Zuiveringsbesluit doelt op 
('e.rsonen, die zonder in eenig opzicht den vijand in
1e1te te hebben gediend toch door bun houding aan 
,!en 'Nederlandscben zin voor recht en vrijheid vreem
,ie opvattingen hebben gepropageerd en daardoor de 
overtuiging hebben gevestigd, dat· van ben niet een 
tetrouwe medewerking aan het herstel van het va

,ierland kan worden verwaclJt. 
Slapheid. 

De laa�ste gro�d van het, Zuiveringsbesluit spreekt 
l'an een 111 ernstige mate te kort schieten in het be
racbten van de juiste houding in . verband met de 

1Jezet�in�. :Hier is sprake van een zoo groot tekort 
,_1at1 111z1�ht of aaf!. karaktereigenschappen, dat een
.1ebandelmg op gel11ken voet met de ontrouwen ge-
echtvaardigd is. 
)neervol ontslag. 

Voor hen, die onder een dezer vier gronden vallen, 

Sollicitaties dienen mede ondertekend te worden door 
den provincialen vertegenwoordiger, terwijl bijsluiting 
van enqueteformulier gewenst is. Dat deze sollicitaties 
alleen worden behandeld, wanneer door den aan
vrager een autobiographie is ingediend, behoeft hierbij 
toch niet meer te worden opgemerkt? 

Wij kunnen plaatsen: 
a. Op een Rijksbureau enige administratief en/of

technisch geschoolde krachten. Leeftijd 25-40 jaar. 
Eventueel vaste aanstelling als ambtenaar mogelijk. 
Salaris naar bekwaamheid. 

b. Op een groot drukkerijbedrijf, twee man voor
journalistieke opleiding. Leeftijd tot 25 jaar. Goede 
algemene ontwikkeling en behoorlijke schoolopleiding 
noodzakelijk. 

c. Op een machinefabriek in het Oosten des lands
drie jonge bankwerkers voor speciale functies. 

d. Bij een semi-militaire instantie enige chauffeurs
en chauffeur-monteurs. Candidaten moeten in mili
taire dienst zijn geweest. Salariëring volgens rijksrege� 
ling. 

e. Bij Amerikaanse legeronderdelen kunnen plm. 30
tot 40 man van diverse opleiding en leeftijd worden 
geplaats. O.m. bestemd voor opsporingsdiensten bin
nen- en buitenland. Bij voorkeur ongehuwd. Begin
salaris minimaal f 40.- per week. 

f. Een grote bankinstelling te Den Haag vraagt 2
goede krachten voor kantoorwerkzaamheden. Ver
eisten: moderne talen in woord en schrift. Goed sala
ris. 

g. Dertig ongeschoolde krachten. Gedurende de
leertijd f 0.61 per uur voor mensen boven de 28 jaar 
onder de 28 jaar f 0.40 tot f 0.61, naar gelang d� 
leeftijd. Vakken, waarin opgeleid wordt: bankwerker, 
locomotief-monteur, ketelmaker, draaier, houtbewerker. 

De adressen der provinciale vertegenwoordigers op 
onze provinciale afwikkelingsbureaux zijn: 

Groningen: P. Dijkema - van Hamelstraat 15 
Groningen. 

Friesland: P. Oberman - Woudpoort E - Dokkum. 
Drente: J. Gunning - Zuideinde 59 - Meppel. 
Overijssel: C. Hilbrink - Spoorstraat 29 - Olden-

zaal. 
Gelderland: C. van 't Land - B 2 - Epe. 
Utrecht: C. A. Stoové - Maliebaan 15, kamer 9a 

- Utrecht.
Noord-Holland: P. Colaris - Koninginneweg 140 b 

- Amsterdam Z.
Zuid-Holland: W. Kooimans - Kralingscheplas

laan 156 - Rotterdam. 
Noord-Brabant: St. Feyen - Nachtegaal straat 86 

- Tegelen. 
Limburg: W. Houwen - Oranjehof - Valkenburg. 

is uiteraard geen plaats in ons bestuurlijk bestel. Zij 
dienen, afgezien nog van strafrechterlijke veroordee· 
ling, uit het openbare leven te worden uitgestooten 
en worden dan ook daaruit gebannen. 

:Het ontslag krachtens het Zuiveringsbesluit draagt 
mitsdien een onteerend karakter, het heeft tengevol
ge verlies van iedere andere openbare functie, ja 
zelfs van de bevoegdheid om een natuurlijk persoon 
te vertegenwoordigen, het brengt schorsing mede als 
bestuurder van rechtspersoon. De aanspraken op 
eigen pensioen en bij overlijden op weduwen- en 
weezenpensioen gaan als regel teloor. 

Helaas moeten wij constateeren, dat naast deze 
categorieën, die den vijand rechtstreeks hebben ge
diend of daartoe bereid werden gevonden, nog een 
andere groep niet langer deel kan uitmaken van ons 
ambtenarencorps. 

Deze groep wordt gevormd door degenen, die in 
feite door hun · houding en optreden onvoldoende 
tegenover den vijand stelling hebben genomen door 
het volgen van een opportunistische politiek op een 
tijdstip en onder omstandigheden, waarin dit niet 
langer geoorloofd was, daar dit in strijd was met 
onze hoogste belangen . 
Zeker, ik heb groot respect voor hen, die uit 

plichtsbesef op hun post zijn gebleven zoolang zij 
inderdaad niet werden geplaatst voor een gewetens
conflict. Volkomen geef ik mij rekenschap van de 
moeilijkheden en gevaren, hieraan verbonden. 

Zoodra nochtans van ben verlangd werd het stel
len van daden dan wel het zich niet verzetten tegen 
maatregelen, welke gericht waren op een onderwer
ping van den geest van ons volk, op eene doorvoe
ring van een voor ons onaanvaardbare ideologie, was 
het plicht om been te gaan. 

Degenen, die in ernstige mate het inzicht hebben 
gemist, dat in den geestelijken weerstand tegen den 
drang van de bezettende macht om ons volk tot een 
nationaal-socialistisch volk onder Duitsche opper
macht te maken, de kracht en de toekomst van ons 
volk lagen, alsmede zij, die door telkens laveeren, 
schipperen en bakzeil halen gebrek aan beginselvast
heid hebben getoond, hun eigen persoon en positie 
hebben overschat en de waarde van een principieele 
politiek hebben onderschat en daardoor het geeste
lijk verzet van ons volk in belangrijke mate hebben 

ondermijnd, dienen naar het oordeel der Regeering 
niet langer deel uit te maken van ons bestuursappa
raat, doordat zij, ofschoon te goeder trouw in ern
stige mate hebben gefaald in hun beleid en �Is gevolg 
hiervan niet meer beschikken over het vertrouwen 
van Regeering en volk, dat voor een juiste vervulling 
van het publieke ambt onontbeerlijk is. 

Deze categorie van ambtenaren mag nochtans al
lerminst op één lijn worden gesteld met de vier cate
gorieën, waarop het Zuiveringsbesluit doelt. 

Eervol ontslag. 
:Het aan ben ongevraagd te verleenen eervol ont

slag onder toekenning van een wachtgeld vindt zijn 
rechtsgrond in het 'Koninklijk Besluit van 12 '.iHei 
1945, bekend onder letter en nummer 'J 70. Een wij
ziging van dit Besluit is voorbereid. ,..Wordt de voor
genomen wijziging doorgevoerd, dan wordt verlee
ning van ontslag ook zonder het praedicaat "eervol" 
mogelijk en wordt voorts de uitkeering van wachtgeld 
facultatief. 

1n tegenstelling tot het Zuiveringsbesluit beeft een 
zoodanig ongevraagd ontslag niet verlies van pen
sioenaanspraken tett gevolge, terwijl evenmin daar
mede gepaard gaat de on�egging van het recht om 
een natiiurlijke persoon te vertegenwoordigen of 
schorsing als bestuurder van rechtspersonen. 

Plaatsing elders in overheidsdienst van deze per
sonen is verboden zonder voorafgaand verlof van den 
'.Minister, die het ontslag verleende. 

Disciplinaire straffen. 
Tenslotte kent het Zuiveringsbesluit nog de moge

lijkheid tot het opleggen van disciplinaire straffen, 
zooals bijv. eene inhouding van eene periodieke ver
hooging, eene verlaging in rang, eene schriftelijke 
berisping, welke toepassing zullen vinden in die ge
vallen, waarin ambtenaren in minder ernstige mate 
faalden. 

Staking. 
1n afwacb'ting van deze definitieve maat.regelen, 

welke eerst na ingesteld onderzoek kunnen worden 
getroffen, kan een ambtenaar worden aangezegd de 
uitoefening zijner functie voorloopig te staken. Met 
nadruk moge ik er op wijzen, dat deze opdracht tot 
voorloopige staking der werkzaamheden enkel een 
maatregel van orde vormt en daarmede nog in gee� 
nen deele de gegroi1dheid der klacht, welke tegen den 
ambtenaar is ingebracht, is komen vast te staan. :Het 
is noodig hierop de aandacht te vestigen, omdat mede 
ten gevolge van den langen duur van deze stak111g 
deze maatregel vaak het karakter van een str�fmaat. 
regel dreigt aan te nemen en daarenboven, omdat 
moet worden geconstateerd, dat helaas dikwerf klacb
ten worden geproduceerd, die na onderzoek blijken 
niet of te weinig te zijn gefundeerd. 

Degene, die wordt am,gezegd zijn functie voorloo
pig te staken, behoudt zijn volle bezoldiging. 

Schorsing. 
'Naast deze staking van werkzaamheden kent het 

Zuiveringsbesluit als tweeden voorloopigen maatregel
de schorsing. Deze vindt plaats, zoodra het waar
schijnlijk is te acHten, dat na ingesteld onderzoek tot 
ontslag van den ambtenaar zal worden overgegaan. 
Deze maatregel van schorsing brengt mede, dat de 
ambtenaar zijn inkomsten, welke bij uit hoofde zijner 
functie geniet, verliest. :Hem kan ten behoeve van zijn 
gezin of ten eigen behoeve een uitkeering ter voor
ziening in noodzakelijk levensonderhoud worden ver
strekt. 

'.laak Centraal Orgaan. 
Eene zeer belangrijke taak is bij dezen zuiverings

arbeid weggelegd voor het z g. Centraal Orgaan voor 
de Zuivering van Overheidspersoneel onder voorzit

. terschap van oud-Minister van Boeyen. 
Het groote aantal onderzoekingscommissies in den 

lande voorgesteld door het Militair Gezag terstond 
na d� bevrijding, en door de verschillende burgerlij
ke besturen nadien, maakte het in het leven roepen 
van een centraal orgaan noodzakelijk . 

Dit centraal orgaan heeft voornamelijk tot taak 
te bevorderen, dat de onderzoekingscommissies met 
bekwamen spoed hun opdracht voleinden; te zorgen 
voor de doorzending van de door deze commissies 
opgemaakte rapporten, alsmede zooveel mogelijk een
heid in behandeling en snelheid van afwikkeling te 
verwezenlijken. 

Onder dit Centraal Orgaan zijn documentatie-com
missies werkzaam, tot welker instelling noodgedwon
gen is moeten worden overgegaan, nadat was geble
ken, dat de dossiers, welice door bepaalde onderzoe
kingscommissies werden ingezonden, geen voldoende 
documentatie inhielden, ofwel dat de ambtenaar, 
wiens gedragingen werden onderzocht, niet was ge
hoord en hem den zakelijken inhoud der tegen hem 
uitgebrachte klachten niet was bekend gemaakt. 

Dat aan deze voorwaarden, tenzij het geldt notoire 
gevallen van landverraad en ontrouw, de hand moet 
worden gehouden, behoeft wel geen betoog. 

d 

cl 



Foto van de vorige Districtsvergadering te Utrecht 

Districtsleidersvergadering 

L.O.
Op 4 October 1945 kwam te Utrecht de laatste 

districtsleidersvergadering der L.O. bijeen. 70 Dis
trictsleiders, prov. leiders, enz. waren aanwezig. 

De vergadering werd geopend met gebed, waarna 
<le voorzitter in een korte inleiding er op wees dat, 
hoe droevig het ook is, van een schitterende werk
gemeenschap als dat der L.O. afscheid te moeten 
nemen, de tijd daarvoor nu gekomen is. 

Veel heeft de L.O. ook na de bevrijding kunnen 
bereiken. De strijd voor erkenning van den principieelen 
onderduiker is gewonnen. In de Ministerraad praat 
nien er met evenveel gemak over als in de L.O. en 
schijnt men zelfs beter te weten wat er onder ver
staan moet worden. De strijd van de Stichting tegen
over het C.B.V.O. is ook beslecht ten gunste van de 
Stichting. 

Veel zal er nog gedaan moeten worden om de or
ganisatie der Stichting te doen slagen. Ook op het 
punt van de zuivering !reeft de illegaliteit niet zon
der succes gewerkt. Er zijn nog veel verlangens maar 
wij wisten bij voorbaat, dat de zuivering niet zoo 
doorgevoerd zou kunnen worden als wij wel wen
schen. De regeering heeft in ieder geval steeds open 
gestaan voor de klachten in dit verband. 
t. Sollici�aties.

Enkele mogelijkheden tot sollicitaties werden opge
geven. 
2. Principieele onderduikerskaarten.

Enkele opmerkingen worden hier nog over gemaakt
en enkele vragen beantwoord. 

Ruurd deelt mede dat in Utrecht, Brigittenstraat 
20 a open staat voor aanmelding van principieele on
derduikers. 

Hij heef echter een allegaartje gehad dat niets te 
maken had met die naam. De vraag is overigens of 
er voldoende geholpen kan worden. N.V.H. heeft al
leen maar klompschoenen en de HARK heet in 
Utrecht: Help alleen rijke kennissen. Na deze som
bere woorden geeft Meyer wat vroo\ijker inlichtingen 
over dit onderwerp. Bij P.T.T. en andere instanties 
is de erkenning van den principieelen onderduiker een 
feit geworden. Ook Mees heeft in dit verband met 
zijn documentatiedienst resultaten geboekt. 
3. Zuivering.

He KB. voor de bedrijfszuivering is nu uitgegeven.
De landelijke zuiveringsraad is een soort administra
tief rechterlijk college. Zij wachten dus niet alleen 
op klachten, maar kunnen uit eigener beweging een 
onderzoek instellen. Klachten kunnen nog enkele 
maanden ingediend worden. 

Getuigen kunnen gedaagd worden. Het opkomen 
voor een oproep is verplicht gesteld. Wat de zuive
ring van de Staten-Generaal betreft werd bezwaar 
gemaakt tegen het handhaven van een lid dat nog 
steeds gestaakt is als burgemeester. 
4. gedenkboek.

De provinciale vertegenwoordigers voor het orga
niseeren van het werk zijn thans bijna overal aange
wezen. Jaap zal het land doortrekken om het verza
melen van de copie te bespoedigen. Er wordt op het 
oogenblik een plan uitgewerkt op basis van het oor-

spronkelijke plan van Gerrit Spanhaak 
Medewerking aan boeken over het verzet wordt 

afgeraden wanneer daardoor de copie voor het eigen 
gedenkboek in het gedrang komt en zeker geen mede
werking aan documentatie werken alvorens het ge
denkboek uitgekomen is. 
5 . .'.Monu11\enten. 

Over de monumenten krijgt Piet Verburg het 
woord. De practijk is dat de verzoeken om goedkeu
ring der te plaatsen monumenten bij het N.l. bin
nenkomen (Nationaal Instituut). Er is een KB. in 
bewerking dat een monumentencommissie het Veto
recht geeft over monumenten. De G.A.C. zal de ille
gale zijde beoordeelen, het Nationaal Instituut werkt 
coördineerend. Wat de straatnamen betreft, genoemd 
naar gevallen werkers wordt aangeraden, contact op 
te nemen met den hurgemeester ter plaatse . 
6. '.Financiën.

Pogingen worden gedaan om ook de L.O. kas ge
deblokkeerd te krijgen. Betalingen van steungevallen 
en van lopende onkosten voor bureau en derg. kun
nen dan uit de gedeblokkeerde gelden geschieden 
voor zoover de betrokken afdeelingen zijn geblok
keerde geld overgemaakt heeft naar het C.B. 

Als de gramofoon het Wilhelmus speelt staan allen 
op en zingen gezamenlijk twee coupletten van ons 
volkslied. 
7. Çedenkdag.1

Daar geen zaal kan verkregen worden die voldoen
de groot is wordt de gedenkdag uitgesteld tot vol
gend voorjaar. 
s. .'.Mededeel inge11blad.

Allen worden er op gewezen, met spoed de intee
kenformulieren naar het C.B. te zenden. De individu
eele verzending zal beginnen en wie niet in ons 
kaartsysteem voorkomt, krijgt geen mededeelingen
blad. 

De samensmelting met de Vrije Stem wordt afge
raden daar de twee bladen een geheel verschillend 
doel beoogen. De hartelijke samenwerking blijft na
tuurlijk bestaan. Algemeen wordt geconstateerd, dat 
het mededeelingenblad zeer in de smaak valt. 
9. De stichting L.O. en J:..X.P.

Dan komt het punt van het programma ter sprake.
De oprichting van een Stichting voor de f..0. en 
X.P. gecombineerd waarin de interne belangen van 
de medewerkers zullen worden behartigd. Aan het 
oprichten van de Stichting moet de liquidatie vooraf
gaan. 

De Stichting bedoelt vriendschapsbanden in stand 
te houden en in verband te brengen. Overal waar 
men dat wenscht kan men binnen het verband van de 
Stichting regelmatig reunies houden. Daarboven kan 
de Stichting controle uitoefenen op de zorg voor de 
nagelaten betrekkingen en op de zorg voor illegale 
werkers die nog naar hun levenspositie zoeken. Ver
volgens zal in het verband van de Stichting het ge
denkboek tot stand moeten komen. De bedoeling is 
het apparaat van de Stichting zoo soepel mogelijk te 
maken. Voelt men behoefte om bij elkaar te komen 
dan is er de mogelijkheid, voelt men die behoefte 
niet, dan kan men het nalaten. Heeft men behoefte 
om een andere vertegenwoordiger in het Stichtings
bestuur te verkrijgen, dan kan men die langs demo
cratische weg daarvoor verkiezen, zoo niet, dan kan 
men den tegenwoordigen provincialen leider als Stich
tingsbestuurslid laten zitten. De opzet van het bestuur 
is n.l. voorloopig, dat alle provinciale leiders van 
L.O. en K.P. in het bestuur zitten, benevens de leden 

van het C.B. en van het afwikkelingsbureau L.K.P. 
De laatste twee groepen vormen het dagelijks bestuur 
van de Stichting. Tegen 1 November zal de Stich
tingsacte passeeren. Over de naam van de Stichting 
kan geen accoord verkregen worden. De financieele 
bronnen zijn die, welke op het oogenblik in het bezit 
der L.O. zijn. Is het Gedenkboek betaald en bestaan 
er geen verdere verplichtingen meer voor de Stich
ting, dan zal het restant overgemaakt worden naar 
de Stichting 1940-1945. Contributie zal niet worden 
geheven. Voorgesteld wordt, een financieele commis
sie te benoemen voor de controle van de financiën 
van de Top. Dit voorstel wordt geaccepteerd. Het be
hoeft geen betoog, dat de L.O. medewerkers in be
paalde functies deze functies ook na liquidatie der 
L.O. op normale wijze blijven waarnemen. Met al
gemeene stemmen verklaart de vergadering zich voor 
<le plannen van het Centraal Bureau. 
10 .. Spreekbeurten.

Verschillende leden, waaronder Frits betoogen met 
klem dat de spreekbeurten voortgang moeten hebben. 
Victor wordt met klem verzocht naast Frits te willen 
optreden. Een gezamenlijk optreden is overal waar 
zij waren een groot succes geweest. 
11. Stichting 1940-1945.

Uitvoerig wordt de opbouw van de Stichting be
sproken. Hierover is in het vorige mededeelingen
blad reeds het een en ander medegedeeld. Wat de 
opbouw der besturen betreft wordt nog vermeld. dat 
vertegenwoordigers der plaatselijke besturen tezamen 
een districtsbestuur kiezen. dat de dagelijksche be
sturen der districten tezamen het provinciaal bestuur 
vormen en dat afgevaardigden van het provinciaal 
bestuur het hoofdbestuur vormen. Voor de drie groot
ste steden neemt ook een bestuurslid zitting. 

Ter voorkoming, dat het heele hoofdbestuur uit 
L.0.-menschen bestaat zal het hoofdbestuur zich uit 
kunnen breiden met 1f4 van haar leden, zoodat de 
verschillende stroomingen in het hoofdbestuur verte
genwoordigd zijn.
-12. Slotwoord.

,,Ik dank U voor Uw aanwezigheid in L.O. ver
band, deze laatste keer. Ik geloof, dat het goed is, 
dat wij met elkaar nog een vorm vinden om nog eens 
met elkaar te spreken en de dingen te doen die nog 
te doen zijn .Ik hoop dat U allen nog de weg vindt 
om uw krachten te verleenen voor die dinge11, die nog 
gedaan moeten worden voor de L.O. en L.K.P." 
Alva, Drente: 

"Er wordt mij nog iets in het oor gefluisterd en ik 
geloof dat ik spreek namens de geheele L.O., wan
neer ik hier kom met een woord van dank aan het 
C.B. voor het vele werk dat zij hebben gedaan. Wij
danken de leden van het C.B. voor alles wat zij ge
daan hebben in de bezetting en na de bezetting en 
wij hopen dat zij Gods Zegen daarop mogen ontvan
gen". 

De voorzitter sprak daarop de vergadering toe, 
waarin hij o.a. het volgende zei: 

"Ik dank U voor deze woorden voor het C.B. Ik 
spreek ook namens het C.B., als ik zeg, dat wij daar
om zoo prettig werkten met deze menschen omdat wij 
wisten dat wij werkten met hen, die ook strijden wil
den tegen den vijand. Ik denk aan den plaatselijken 
medewerker, den gewonen plaatselijken medewerker, de 
man die langs de straat ging met zijn bonkaarten, en 
zocht naar een bed voor zijn onderduikers. Het was 
een werkgemeenschap in den waren zin van het 
woord en daaraan hebben wij het te danken, ,dat wij 
in staat waren, de dagelijksche leiding te geven. Het 
groote verschil tusschen de L.O. en alle andere orga
nisaties was, dat andere organisaties enkele knappe 
mannen in de leiding hadden, maar dat de L.O. een 
zoo goede werkgemeenschap had. Ik dank U". 

Hierop werd de vergadering gesloten met dank 
gebed, door den heer Sandbergen. 

T opvergadering der L. 0. 
Na afloop der districtsleidersvergadering kwam de 

Top nog bijeen om beslissingen te nemen. 
Er ontwikkelde zich een interessante discussie, 

waaraan vooral Frits deelnam over de vraag of de 
liquidatie van de L.O. op dit oogenblik gerechtvaar
digd was. Tenslotte werd het inzicht gewonnen dat 
de L.O. slechts bestaansmogelijkheid zou hebben 
wanneer zij zich volop in de politiek zou werpen en 
dat het om die reden noodzakelijk was de L.O. te 
liquideeren. 

Hierna vond de liquidatie der L.O. officieel plaats. 
Over de op te richten Stichting werd hierna nog 

uitgebreid gesproken. Tenslotte besloot men ook hier
toe. Bij acclamatie wordt Frits benoemd tot eerelid 
der op te richten Stichting. 

De Topvergadering zoowel als de districtsleiders
vergadering vertoonden ook ditmaal het eigenaardig 
cachet waardoor ons deze bijeenkomsten zoo dierbaar 
werden. Vriendschappelijke sfeer van vertrouwen, 
een bonte mengeling van onderwerpen en de spontane 
wil om met elkaar tot overeenstemming te komen. 
Het is dan ook met een gevoel van weemoed dat wij 
afscheid nemen van deze vergaderingen en van het 
gehele werk der L.O. dat nu definitief een einde heeft 
genomen. Partir c'est mourir un peu. 



477. Care! Bos, geb. 23 December 1922 te Amster
dam, adres: Beethovenstraat 56. Genoemde was
in Juli 1944 te Haaren, Sept. 1944 te Oranien
burg, heeft gewerkt op Klinkert, Pargim
Schwerin ziekenhuis en Lübeckhospitaal. Tot nu
toe niets vernomen.

4ï8. Hans Roosing, geb. 21 Maart 1923. Plaats on
bekend. Juli 1944 te Haaren, verder Oranien
burg, Febr. 1945 te Bergen-Belsen. Tot op heden 
nog niets vernomen. 

4:-9. Johannes Eshuis, ill. werker, geb. 10 Oct. 1916 
te Gasselte · wonende te Gasseltenijveen (Dr.). 
Betrokkene 

1

was typograaf (drukker) te Gronin
gen. Nov. 1944 te Groningen gearr. wegens ill. 
drukwerk, misschien overgebracht naar Neuen
gamme. 

4 ,1 Egbert Luit. de Lange, geb. 15 April 1921 te 
Franeker, woonplaats Delft (Z.H.), Brasserskade 
166. Schuilnaam ook wel "De Graaf", onder
duiker en illegaal werker. Gearr. te Amsterdam 
op 25 Juli 1944 bij Mevr. 1. Klein, Deltastraat 
15. Op 11 Augustus 1944 vanuit gevangenis te 
Amsterdam vervoerd naar Vught, gev. nr. 10801, 
block 21. Op 6 September 1944 werd hij naar 
Sachsenhausen gebracht. Ook gewerkt in Hein
kelfabrieken bij Berlijn. Daarna tot ongeveer 
half Maart 1945 in kamp Hasselhorst te Gar
tensfeld of Simonstadt, als "Muzelman" op 
transport naar Sachsenhausen, eind Maart ver
moedelijk naar Bergen-Belsen. Niets meer ver
nomen. 

481. Henri Rots, architect, geboren 2-6-1898 te Aal
ten. Gearr. 16-10-1944 te Groningen. Wegge
voerd uit Groningen 28-10-1944, waarschijnlijk 
naar Westerbork. Nadien volgens sommige 
medegevangenen gezien in Neuengamme. Half 
Maart naar de Porta-fabrieken????. Ieder spoor 
ontbreekt. 

482. Hetty Cohen (Henriette Estella), geboren 16
.Mei 1917 te Den Haag. 6 Juli 1942 gevangen 
genomen te Scheveningen. 20 Augustus 1942 via 
Westerbork doorgestuurd. Vermoedelijk gesigna
leerd Birkenau in 1943. 

483. Cor�lis, Johannes Krijgsman (Kees), geboren 
18 September 1911 te Gorinchem. Gearr. 26 
Juli 1944, Haaren (N.-Br.). Vanuit Vught op 
6 September 1944 overgebracht naar Sachsen
hausen. Medio October overgebracht naar Neu
engamme. Sindsdien geen bericht. 

BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
Onder dankzegging voor de verleende medewerking 

deelde het Hoofd Personeelszaken B.N.V. ons in een 
schrijven van 2 October mee, dat er op het ogenblik 
practisch geen vacatures aanwezig zijn en op door
zending van sollicitaties geen prijs wordt gesteld. 

In Zuid-Limburg kan geplaatst worden een te klas 
vakman in groot schoenbedrijf. Moet zelfstandig kun
nen optreden als bedrijfsleider in de werkplaats. 

Sollicitaties richten aan "Afwikkelingsbureau L.K.P. 
Oranjehof" te Valkenburg. 

Gevraagd: 
Zo spoedig mogelijk Herenkappersbediende te Maas

dijk (Z.-H.). Principiële onderduikers voorkeur. 
Brieven onder nr. 63 van dit blad. 

Jongeman, gehuwd, P.B.N.A.-diploma Zuiveltech
nicus A, B en C, diploma Kweekschool voor Scheeps
machinisten, diploma A machinist grote vaart, zoekt 
passende werkkring. 6 jaar practijk scheepsmachinist, 
10 jaar practijk bedrijfsleider zuivelfabriek. Gewend 
met personeel om te gaan; administratieve ervaring. 

Brieven onder nr. 64 van dit blad. 

De C.C.D., Algemeen Secretariaat te 's Graven
hage Sweelinckplein 14, deelt mede, dat het aantal 
vacatures bij deze Dienst gering is en dat voor de 
YOorziening daarin de Afdeling Overheidspersoneels
voorzicning �an het Departement van Binnenlandse 
Zaken is ingeschakeld. 

Zij, die zich tijdens de bezetting door illegale werk
zaamheden voor ons volk verdienstelijk hebben ge
maakt, kunnen zich bij deze Afdeling doen inschrijven. 

De afdeling 0.P.V. is gevestigd: Lange Houtstraat 
14 te 's Gravenhage. 

r 

Druk H. J. Koersen & Zn. 

484. Huibert Verschoor uit Brabant, later Badhoeve
dorp, oud 42 jaar. Werd in November 1944 met
Frank te Apeldoorn gearr. Politieke gevangene
in kamp Amersfoort, blok 10, nr. 9562; in
Februari 1945 naar Duitsland (Hamburg?). Was
als gevangene voorman.

485. Theodoor Louis Anton Peters, geb. 9 December
1915 te Scheveningen, gearr. April 1944 in Tours
(Frankrijk) of omgeving, vermoedelijk naar
Duitsland gebracp.t. Volgens uit Franse bron
ontvangen inlichtingen z?u een ze�ere Verme�
len, die verpleegd wordt m het hospitaal te Wa�ningen, verklaard hebben, dat een Peters mt
Den Haag op 21 April 1945 bij een transport
uit het kamp Flossenburg naar de Tsjecho
Slowaakse grens aan de weg is blijven liggen.

486. B. J. Fortuin (Bernhard Jacob), geb. 29 October
1871, adres: Weesperzijde 35 te Amsterdam, ge
vangen genomen 11 Febr. 1943. Vervoerd naar 
Weteringschans. Vandaar naar Vught en later
naar Westerbork. Laatste berichten ontvangen:
einde Maart 1943 uit ziekenbarak te Wester
bork, vandaar ziek vervoerd naar Duitsland. Na
dien niets meer vernomen.

487. Folkert Pieter Kieft, geboren 24 October 1908,
gearr. door S.D. op 13 Februari 1945. Vanuit 
Huis van Bewaring Groningen ongeveer 17 
Maart naar Neuengamme. Van Neuengamme 
naar Sandbostel. Volgens de N.I.A.D. overleden 
op 11 Mei 1945. Volgens andere berichten op 
20 Mei nog in leven. . ' 

488. Wie kent Leo Lang (schuilnaam), ingenieur, 44 
jaar, draagt bril, gedeeltelijk kaal, gebogen. goed 
gekleed; oorspronkelijk Kralingen, werkzaam bij 
Werkspoor? Augustus 1944, verhuisd naar Am
sterdam, overkant IJ, kantoor Heerengracht. 

489. Adres van Willy van de Bosch, vermoedelijk 
omgeving Hilversum of Amersfoort. Laatst be
kende verblijfplaats Sachsenhapsen (buitencom
mando Klinkert). 

490. Johannes Marcus v. d. Kreeke, verpleger te Er
melo. In Apeldoorn in cel 10 gezeten. Na half
Maart nog één brief ontvangen uit Amersfoort.
Volgens losse geruchten 14 April 1945 naar
Duitsland vervoerd. Nadien ontbreekt elk spoor. 
Was waarschijnlijk gekleed in donker manches
ter pak, donker uiterlijk, vrij gaaf gebit, gol
vend naar achter gekamd.e haren, flink gezet 
en bijzonder flnike, grote handen.

491. Adolf Druyf, geboren 2 Januari 1919 te Amster
dam, 28 Mei 1942 gearr. te Amsterdam, tot 7
Juli 1942 geweest in Huis van Bewaring te Am
sterdam, daarna naar Amersfoort. Later door
kennissen in Westerbork ge:z,ien. Ook schijnt
hij in Februari 1943 nog gezien te zijn in Kry
nyza (Polen). Dit laatste is echter een zeer vaag
bericht geweest. Tot September 1944 kwamen 
berichten door, dat hij nog leefde. Verder niets
bekend.

Waterb. opzichter, illegaal werker, onderduiker, 
wegentechnicus, 30 jaar, ruim 10 jaar veelzijdige 
practijk in Burgerlijke en Waterbouwkunde, biedt zich 
aan, bij voorkeur bij Aannemings Mij. 

Brieven onder nr. 65 van dit blad. 

Op Zondag 14 October verloven zich: 
TRUUS DEEN 

en 
KARL WEINRJ]K (illegaal Kareltje) 

Hoorn, October 1945. 
Hoogesteeg 3. 
Koepoortsweg 17. 

Op Zondag 30 September hebben zich verloofd: 
TOOS VAN ROOY 

en 
GERARD HAAGEN (Gerrit Hakman) 

Utrecht, Rijnlaan 57. 
Drachten, Burg. Wuiteweg 1. 

HEIN WILLEM JOHAN ENSERINK 
en 

FRANCINA MARIA VAN HULZEN 
geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van 
hun voorgenomen huwelijk. 

Indien de Here wil, zal de burgerlijke registratie 
plaats hebben op Donderdag 18 October 1945 om half 
elf op het gemeentehuis van Gorssel (Geld.) de ker
kelijke voltrekking om half twaalf in de Gereformeerde 
kerk te Eefde-Gorssel door den Weleerwaarden Heer 
Ds. E. J. Oomkes. 

Dordrecht, de la Reystraat 3. 
Katwijk aan Zee, Zeeweg 74. 

Toekomstig adres: Voorstraat 234, Dordrecht. 
Wegens reismoeilijkheden geen receptie 

4 October 1945. 

Voor Stichting 1940-1945 via Centraal Bureau L.O. 
maand September 1945. 

Van spreekbeurten Frits, van Riessen, Victor, pater 
Huyssen etc. 

Alblasserdam, Landmiddag 18 Augustus f 

Harderwijk, 24 Augustus Il 

Il 

727.35 
1585.50 
938.05 Wijdenes Herdenkingsavond, 30 Aug. 

's-Gravenhage, 17 Juli " 3333.21 
Almelo, 5 September 
Ammerzoden, 10 September 
Westwoud, 18 September 
Barneveld, 23 Augustus 

Il 

Il 

1329.91 
1474.86 
1818.59 
2843.62 

Groningen, 10 September " 3371 .32 
Zuidhorn, 11 September 
Nieuwe Pekela, 18 September 
Overige giften etc. 

Il 

Girostorting Frits de Zwerver (collecten) ,, 
's-Gravenhage, extra bijdrage, spreekbeurt ,, 
Zuid-Holland District D2 " 
W.F.G., Epe (voor nagelaten betrekkingen 

van onderduikers) 
Oegstgeest, kassaldo bijz. noden 
G. v. R., ex-çmderduiker
Sprang, voor L.O. fonds '40-'45
Nieuwe Niedorp, collecte reunie illegale

werkers 
Nieuwe Niedorp kassaldo ondersteunings

fonds 
Ammerzoden, te prijs voor L.O. praalwa

genoptocht 

Il 

Il 

Il 

., 

Il 

Il 

Utrecht
. 
(v. geblokkeerde f 100.- rek.) 

11 

Wildervank, collecte Jeugddag (Geref. 
Kerk) 

G. H. te Haarlem 
Il 

Il 

1548.23 
1717.-

2300.-
1666.79 

50.-

10.-
576.-
75.-

116.80 

420.-

1211.30 

30.-
1400.-

128.33 
100.-
106.-Amsterdam, kassaldo Soeka Senangclub 

Bloemendaal " 23355.15 
Abcoude per bank 

f 1520,- plus f 998.42 " 2518.42 

Bij mijn vertrek naar Nederlands-Indië wens ik al 
mijn K.P.-vrienden uit District IV het beste en tot 
weerziens. 

Kwartiermeéster C. J. v. d. Veer (Chris), 
a.b. H.M. Mijnenveger Voorne

bestemming Nederlands-Indië

Eerst heden ontvingen wij het droeve bericht, dat 
op 21 November 1944 in het kamp Neuengamme 
(Duitsland) is overleden onze: geliefde ecl1_tgenoot, 
vader, zoon, broeder, schoonzoon en behuwdbroeder 

FREERK POSTMUS 

in de illegaliteit bekend onder de namen: 
Jan de Groot 

Jan Gerritse en 
Sietze Jaarsma 

Ooster-Nijkerk (Fr.), 26 September 1945 
Uit aller naam: 

W. C. POSTMUS-VAN DAMME

Wij ontvingen het treurige bericht, dat on2;e vriend 
en medewerker 

DOMINICUS HILARIUS ETTEMA 

dui'khoofd voor de gemeente Bergh van de Landelijke 
Organisatie, na een smartelijk lijden op 11 Januari 
1945 in de leeftijd van 48 jaar in het concentratie
kamp Neuengamme is overleden. 

Zeddam, September 1945. 
De voor.;itter der G.O.I.W. ,,Bergh" 

A. W. B. HELMES 
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Verslag van de 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID 

gehouden te Leeuwarden op 12 Sept. 19 4 5. 

Aan den vooravond van de Nationale Feestdag te 
Leeuwarden, 12 September 1945, werd op initiatief van 
de Vereeniging ·,,Friesland 40/45" een herdenkings
plechtigheid "gehouden voor hen die vielen in den strijd 
tegen den bezetter. 

K_ranslegging door de L.O. 

Daartoe was op de trappen van het Gerechtsgebouw 
een wit houten kruis opgericht, geflankeerd door twee 
Friesche vlaggen, die halfstok wapperden. Het Ge
rechtsgebouw werd keurig versierd en tusschen de 
pilaren werden de nationale vlaggedoeken aangebracht, 
waardoor het witte kruis een stemmige achtergrond 
kreeg. 

Het publiek werd in de gelegenheid gesteld rond 
dit symbolische kruis een bloemenhulde te brengen. 
Het bestuur van de Vereeniging was daartoe van 
5-7 uur aanwezig om deze hulde in ontvangst te 
nemen, waarvan een overstelpend gebruik werd ge· 
maakt, zoowel door organisaties, vereenigingen, in
stellingen enz. als door particulieren, zoodat -dit ieders 
verwachting overtrof. Spontaan heeft de burgerij van 
Leeuwarden hulde gebracht aan onze gevallen vrien· 

'Friesland gedenke hen, di'e hun leven gaven 
voor Nederlands vrijheid. 

'Een overzicht van de plechtigheid op het Wilhelminaplein 
te Leeuwarden, 1 2 September 1945, 

den, die hun leven offerden in dienst van hun Vader
land. Te ruim kwart na zeven was het kruis omringd 
door duizenden bloemstukken, kransen, ruikers, enz. 

Om 8 uur begon daarop de plechtigheid. Medewer· 
king verleende het muziekcorps van het Leger des 
Heils, dat zich spontaan ter beschikking had gesteld. 
Het Wilhelminaplein was geheel gevuld met menschen 
en naar ruwe schatting waren pl.m. 40.000 menschen 
aanwezig. 

Onder het spelen van koraalmuziek namen de ge
noodigde familieleden van de gevallenen plaats in een 
-'-0-0• -o..l--t.4 '"��rna de voorzitter het spreek
gestodte beklom. Onder doodsche swce w�1u1::u u<1<11· 

op de gevallenen herdaclît en in groepen werden hun 
namen, voor ieder duidelijk verstaanbaar door opge
stelde microfoons, afgelezen. Daarna had de grootste 
plechtigheid plaats, n.l. het plaatsen van _de groote 
krans van de vereeniging "Friesland 40/45" aan den 
voet van het kruis. Daarmede huldigden de onder
grondsche strijders de gevallenen, die schouder aan 
schouder met hen gestreden hadden voor de he_rrijze· 
nis van ons Vaderland, en die het hoogste offer had
den gebracht, n.l. hun leven. 

Het voorloopig monument. 

Na deze ontroerende plechtigheid werd minuut 
stilte in acht genomen, een stilte die intens was en 
beëindigd werd door den inzet van het machtige, 
schoone lied "Wilt heden nu treden voor God den 
Heere" ·enz. Harmonisch klonken de ontroerde stem
men van zooveel duizenden temidden van de feeërieke, 
indirecte verlichting, die op zich de plechtige stem· 
ming verhoogde. 

Het was aangrijpend met hoeveel bezieling dit lied 
na zooveel leed van onderdrukking en terreur werd 
gezongen en het zal onuitwischbaar in de historie 
gegrift staan. Daarna volgde ons zoo geliefde volks
lied, het eeuwenoude Wilhelmus, hetwelk met bezie
ling werd weergegeven. ,,Den Vaderland getrouwe blijt 

... 

ik tot in den dood", stond in kolossale letters aan den 
voet van het kruis, en juist dien regel van het maje
stueuze lied ontroerde elk. 

Afgewisseld door treurmuziek voerden daarna 3 
sprekers t.w.: Dr. Sevenster, Pastoor de Geus en Dr. 
Cremer het woord en hebben ieder op voortreffelijke 
wijze weergegeven waarvoor onze vrienden gevallen 
zijn en welke verplichtingen het Nederlandsche volk 
tegenover hen heeft. 

Daarop zette het muziekcorps opnie� koraalmuziek 
in en onder deze tonen schreden de familieleden van 
de gevallenen langzaam langs het geïmproviseerde 
monument. Nadat de genoodigden hadden gedefileerd, 
werd ook de menigte de gelegenheid geboden om langs 
het tijdelijk gedenkteeken eere te brengen aan de 
gevallen vrienden, waarvan door velen gebruik werd 
gemaakt. Dit defilé heeft tot omstreeks 1 uur 's nachts 
geduurd en nog had slechts een klein gedeelte van de 
kê'iî�honurPt"C n,::i,l,::i,no ..... L ... :.J __ L_ .J - ·- -·- 1 ____ "'- "'-... 1-

Den volgenden morgen 6 uur zijn daarop de kran
sen en bloemen geladen op auto's en wagens onder 
treurmuziek naar de diverse kerkhoven gebracht, waar 
velen zich hadden opgesteld. Alle graven van de ge
vallenen werden bedolven onder de bloemen, waarna 
een korte toespraak werd gehouden door een bestuurs
lid van de Vereeniging. 

Inderdaad is deze herdenkingsplichtigheid een 
historisch gebeuren van den eersten rang geweest en 
juist hierdoor heeft Leeuwarden met recht haar be
vrijding kunnen vieren, nadat eerst herdacht waren 
zij, die voor deze bevrijding zoo geweldig hebben ge
streden, geleden en tenslotte hun leven gaven. 

Nederland kan trots · zijn op hen, die temidden van 
het grootste gevaar niet terugdeinsden om hun plicht 
te doen. 

Dat zij mogen voortleven in onze herinnering en in 
die van het geheele volk. 

L.O.C. Fr.

.Mijn vader bleef den Paderland getrouwe tot in den dood. 



DE 1.1.G.
Eens zal de geschiedenis van deze Nationale Ad

vies Commissie geschreven worden en dan denk ik, 
dat men er boven zal schrijven: Het vergeten orna
ment. 

Wie verwacht had er het hartstochtelijk getuigenis 
van een bevrijde natie te horen, (en was dat niet de 
verwachting bij zo'n fiere naam) die kwam bedrogen 
uit. 

Stel U voor, lezer, een vriendelijk kwekkende juf
frouw voor het loket der regering. Haar kleding ver
toont alle kleuren van de regenboog, sociale, politieke, 
illegale, regionale en bij het gezicht van die exotische 
kleding, zou men werkelijk zeggen: een gevaarlijke 
vrouw. Maar bij nauwlettender toezien, zal men. op
merken, dat smaak en harmonie ontbreken, dat het ge
heel een ietwat potsierlijke indruk maakt. 

Zo is het ook met het spreken. Een mond fris ge
kleurd met het rood der vernieuwing, maar als hij 
opengaat klinkt er een verlegen stamelen. Ze weet 
niet waarover ze praten mag, en als ze praat weet 
ze niet, hoe ze dat moet doen en eenmaal gesproken, 
weet ze geen conclusies te trekken. Kortom ze kwekt, 
schichtig omziende naar een smalend publiek in voort
durende bezorgdheid, dat de ambtenaar niet naar haar 
luistert en dat het loket op een gegeven moment voor 
haar neus diclitgesmeten zal worden. 

Als ze een tijd lang over de vrijlating van politieke 
gevangenen gesproken heeft en de ambtenaar haar 
vraagt, wat nu eigenlijk haar mening is, zegt ze vrien
delijk: als U nu alles genoteerd had, wat ik gezegd 
heb, zou U zelf kunnen concluderen wat ik bedoel. 

Dan kondigt ze plechtig aan te zullen spreken over 
de annexatie. Maar eerst vraagt ze nog om een rap
portje over die kwestie aan den ambtenaar. En als ze 
dat dan ijverig bestudeerd heeft, zegt ze toch verder 
maar niets daarover, want haar aandacht is al weer 
afgeleid door een ander plaatje. Indonesië staat er op .. 
Ja, zo zijn vrouwen. 

Dan zal ze daarover eens spreken. En een blos van 
hartstocht trekt over haar gezicht. Dat is eerst een 
onderwerp. Maar dan kijkt ze om. En ze wordt opeens 
timide._Açh.�i:.bm=t-c.Jilïli't ,C�'? ir.f!"i'lli1p�r1ä'crmfl' m�weet er meer van. Hij staat mee te luisteren en ik sla
liever geen figuur. 

De f1mbtenaar kijkt verontrust op. Ja, daar staat de 
oude heer, met de grondwet onder zijn arm. Eigenlijk 
had hij liever het loket helemaal dichtgehouden, maar 
nu hij dien ouden heer ziet, heeft hij toch maar liever 
met de juffrouw te doen. 

Ze lijkt hem minder lastig en het spijt hem achter
af, dat hij haar zo genegeerd heeft. Nu is ze hele
maal in de war door zijn norsheid. Maar dan valt 
hem iets in en hij zegt: ,,Juffrouw, die oude heer, kan 

• Een vers, dat als 
.een nachtkaars uitgaat. 

zo niet voor mij verschijnen, zijn pak zit vol vlekken 
en is groen van ouderdom." 

"Ja, ja»; zegt de juffrouw met een kennersblik, ,,hij 
moet gezuiverd worden, ik heb nog wel een lapje stof 
om hem hier en daar wat op te kalefateren." 

En straks komt de oude heer opgelapt en wel voor 
het loket. Hij bromt erg, want dat past bij een ouden 
heer, en hij kan zich maar moeilijk staande houden 
van de rheumatiek. Ja. dat komt omdat er zoveel lede
maten jarenlang op non-actief geweest zijn. Ze 
kreunen en kraken wel, maar de vaart is er uit. 

En de juffrouw? Och, het past ons eigenlijk niet 
grapjes over haar te maken. Ze ligt op sterven, ze' was 
eigenlijk- altijd al een sukkelaar, met al haar omgehan
gen, bonte pracht. 

Ja vriend, dat was de gooi,. die de illegaliteit in Ne
derland naar de politiek deed. 'n Eerlijke spontane po
ging om de invloed van hen, die op de bres stonden 
voor de vrijheid, bij het beheer van 's lands zaken 
tot gelding te brengen. 

En het is mislukt. Ook als straks enkele illegale fi
guren in de kamer benoemd zullen worden. 

Want die zullen niet meer dan een verre echo zijn, 
van de jeugdige spontaniteit van vijf jaren gemeen
schappelijke strijd, een wegstervende echo in het ru
moer der beroepspolitici. 

Waarom is het mislukt? 
Omdat geen bezieling, geen gemeenschappelijke poli

tieke wil ons dreef tot elke prijs een plaats in de poli
tieke arena in te nemen. Omdat de principiële ver
deeldheid onze kracht verlamde tegenover de politiek 
der traditie, die hierin eensgezind was, dat ze de pene
tratie der illegaliteit niet wenste. 
(Het is onjuist te beweren, dat men onsympathiek te
genover de illegaliteit stond. In het algemeen kan zelfs 
van welwillendheid gesproken worden. Maar·men bleef 
wantrouwig, waar de illegaliteit meesprak in de poli
tiek). 

De gang yan zaken nu was echt Nederlands. We zijn 
te nuchter en te critisch om ons in een bombastische 
fanfare te laten meeslepen. Zolang we niet scherp de 
'°"'- ,.,,...1..-..,..,. ..... 1 .. .,..�- ---- _ ., • , _ ...... , .... u VYC UU� UUl\. l.1C�-

0p voor een actie. De Nederlander is in ieder geval 
grondig. 

Zo moest onze houding wet aarzelend zijn en in de 
loop der discussie in de N.A.C., bleek dat de princi
piële verschillen fundamenteler waren, dan die over 
de scheidslijn oud-nieuw, of politiek-illegaal, of 
conservatief-vooruitstrevend of welke tegenstelling men 
daar ook voor kiezen wil. (een adaequa,te onderschei
ding is hier niet te maken). Eenmaal opgevangen in het 
oude politieke schema, was het pleit in de N.A.C. be
slecht. 

Een voortreffelijk bewijs overigens voor de stelling, 

* -__ W_IJ_L_EN_L.O. 
Ja, het spijt mij, dat ik het zeggen moet, maar het 

is niet anders, op Donderdag 4 October hebben wij 
als Landelijke Organisatie voor Onderduikers het 
laatst vergaderd. ,,Hoe is het mogelijk" zal men mis
schien denken? Ja, hoe het mogelijk is, weet ik ook 
niet, maar het is een feit. Geen werk meer? of geen 
werklust? Man, geen werk? Dan moest je zo'n agenda 
eens zien. Geen werklust? Nu dan moest je er toch 
geweest zijn en zelf al die snuiten gezien hebben. 
Kerels van je weet wel ! Van die vastberaden gezich
ten, de één heeft achter de tralies gezeten, en de 
ander was voor geen S.D. of wat ook bang. Allemaal 
van die lui van: ,,Wij geven het niet over" en die 
gaven nu de L.O. maar zó over. Wie dat waren, ja, 
namen noemen wil ik liever niet, want als je er één 
vergeet is het mis, en als je de een meer ophemelt 
dan de andere, ook. Daarom is het ook beter, dat ze 
geen lintje krijgen. Nu zija ze allen meer of minder 
tevreden met niets, maar nu hadden ze eens wèl wat 
moeten ktijgen; dan had je onmiddellijk het verschil 
v.in brons-, zilver-, geud-gekniiste zwa,artlen en k0use 

banddragers kunnen proeven. 
Trouwens, het is ook veel prettiger om vage aan

duidingen te geven. Als je zegt, ,,die met dat eerlijke 
en open gezicht"' denken ze allen, dat kon ik wel 
eens zijn. En zeg je "die vent, die altijd praat, en 
nooit iets van belang zegt", dan denkt men dat is 
die of die . 

Eén uitzondering wil ik maken, want als ik zeg "die 
vent met dat verwarde haar, met die pijp in de mond, 
die nooit op z'n plaats zit, die man, die kan praten 
en lachen tegelijk", dan weet iedereen in ons land van 
Heerlerheide tot Kollumerpomp, dat dit Frits is. De 
dominé met singuliere_ gaven. Neen, wel een echte 
dominé en niet op art. 8 en toch met singuliere ga
ven. Laat ik nu maar gelijk zeggen, wat hij nu weer 
uithaalde. Hij kwam te laat, dat gebeurt vaker, maar, 
hij komt binnen met een zinken emmer. Ja, zo'n ge
wone zinken emmer, waar ze in de Betuwe zo ver
legen om �itten. Zeker van eea Hark-collecte over
gehouden! 

En wat zit alaar>in? Melk uit Heemse? Zo, di!ICht je 
' 

dat de illegaliteit niet door banden aaneengesmeed is, 
die de principiële scheidslijnen in ons volk kunnen 
overbruggen. 

Maar was er niet meer van te maken geweest? 
Moest de politieke actie der illegaliteit in de N.A.C. zo 
bloedloos, zo miezerig zijn? Neen, en dat het zo was, 
is te wijten aan enkele tactische fouten. 

Ten eerste dan heeft de illegaliteit verzuimd on
middellijk na de bevrijding het initiatief te nemen tot 
het bijeenroepen der N.A.C. Toen ze op het tapijt 
kwam was alles al geregeld en kon ze niet veel meer 
dan de vlag zijn, die de lading dekte. 

En vervolgens accepteerde de N.A.C. een formalis
me in de vergader-techniek, dat op zijn minst de ver
tegenwoordigers der illegaliteit een onwennig gevoel 
gaf. 

Wie het vergaderen der G.A.C. hiermede vergelijkt 
komt onmiddellijk tot de conclusie dat de laatste veel 
sneller tot resultaten kon komen. (Dat hieraan ook de 
aard der onderwerpen en de harmonie der leden onder
ling meewerkte is duidelijk). 

En tenslotte bracht de aarzelende houding, voort
komend uit het gevoel van te zweven, mee, dat men 
noch naar de zijde van het volk, noch naar de zijde 
der regering een besliste houding aannam. 

Dat in dat alles het ontbreken van routine, de weer
stand der politieke partijen en de aanvankelijke tegen
zin der regering remmend gewerkt hebben, behoeft 
geen betoog. 

De illegaliteit is politiek dus op een dood spoor ge
rangeerd. Men zegt wel: De reactie heeft de overwin
ning behaald. Dit laatste is niet juist, want de beroeps
politici zijn maar voor een deel reactionnair. Beter is 
het te zeggen, dat de profs het van de amateurs gewon
nen hebben. 

Voorlopig is de noodzakelijke verjonging der par
tijapparaten, die het gevolg zou geweest zijn van een 
succes der illegaliteit, uitgesteld. 

Dit is niet ongevaarlijk. Het gevolg is n.l. dat velen 
zich weer van de politiek terugtrekken en dat de poli
tiek weer als voor de oorlog een zaak wordt van enke
len. Dat is nu meer te betreuren daar er juist in de 
illegaliteit een sterke politieke bewustwording plaats
vond. 

En dan gaat ermede �paard een groeiend wantrou
wen tegenover de democratie en op kritieke ogenblik
Ken, waarvan wt: "' uu!; vt:11: zullen meemaken, leidt 
dit licht tot een revolutionnair standpunt, ja, tot een 
revolutionnaire actie. 

Welnu, zijn we dan op de sprint geslagen, op de 
lange afstand moeten we succes boeken. Maar dit kan 
alleen als we ons blijvend interesseren, als we ons in
dringen, ondanks allerlei weerstanden. Terugkeer van 
de toestand van vóór 1940 is noodlottig, en gij illegale 
werker, kunt dit voorkomen. 

H. v. R.

dat? Nee man, geld! Vol geld! Zink en nieuw papier. 
Niemand heeft meer als een tientje hoogstens, maar 
hij komt met een emmer vol binnen. Ik schat wel een 
paar duizend gulden. Waarschijnlijk met Victor weer 
een L.0.-avond gehouden. Frits noemt dat geloof ik 
Laat Offeren avond, vandaar die afkorting. Dat geld 
wordt daar maar zo op de bestuurstafel gedeponeerd, 
en wat er verder mee gebeurt weet niemand. Dat is 
toch niet in orde. Niet, dat het erg zou zijn als die 
mensen van het C.B. er wat uit zouden nemen. Maar 
het zou toch niet billijk zijn, als die ongetrouwde Jaap 
meer zou nemen dan Henk b.v. Leven moeten ze 
toch en je kunt toch ook niet verlangen, dat ze voor 
het L.0.-werk hun meubelen verkopen. 

Maar om iedereen evenveel te geven, willen ze nu 
een financiële commissie hebben. Die moet dan die 
collecte tellen natuurlijk, en dan komt er een commis
sie van Toezicht om op die tellers te letten, en dan 
gaan er steeds een paar commissieleden met de spre
kers mee, om te zien of die collecte wel helemaal op 
de juiste plaats komt, en dan, nee ik zal ophoudei;i, 
want ik wilde alleen maar even over de agenda praten. 

"De principiële onderduiker". Wie dat is weet toch 
ieder. Dat zijn la�tige mensen-! -Eerst weilopea sn nu 



komen ze nog terug ook! ,,De zittenblijvers11 hebben 
den mof tot het laatste hand- en spandiensten ver
leend. De werkwilligen zijn door de "zittenblijvers 11 

naar Duitsland gestuurd, en het is niet meer dan 
billijk, dat die hen nu ook weer vriendelijk ont
vangen. 

Maar het is nu toch wel vervelend, dat die prin
cipiële onderduikers nu ook terugkomen, terwijl er 
al een ander zo rustig op hun plaatsje zit. 

Maar het begint te dagen, ook voor den princi
piëlen onderduiker. Algemeen is men genegen hun 
thans weer voorrang te verlenen. Er is gesproken over 
de zuivering. 

Wie lacht daar? Wie zei daar, dat de zuivering 
der lagere ambtenaren strenger is dan de hogere? Laat 
hij maar oppassen, want als die hogeren hem in de · 
gaten krijgen, gaat hij er uit, als is hij nog zo zuiver. 

Nu alle groepen een beurt gehad hebben, zal de 
zuivering op het Bedrijfsleven plaats vinden, op een 
door ons gewenste wijze. Nu, het is ook wel moeilijk. 
Hoe kan nu b.v. een aandeelhouder welke altijd in de 
dikke winsten gedeeld heeft, een directeur wegzuive
ren, die voor die winsten zorgde? 

Men sprak over het Gedenkboek, waarvoor de copie 
nog steeds onderweg is; over de Gedenkdag, welke 
om verschillende redenen uitgesteld wordt tot volgend 
jaar; over "monumenten stop 11 en Monumenten-com
missie; in den Haag houden ze de stukken zolang 
vast, omdat er blijkbaar toch geen materiaal is; over 
de Stichting 1940-1945. De besturen daarvan wor
den nu zó democratisch, dat je met je eigen stem 
plus één familielid er al in kunt komen. Wat is de 
overtreffende trap van democratisch ook al weer? 

Het wordt vervelend, dat ze altijd weer zeuren 
over het insturen van die enquête-formulieren. Ver
velend voor het bestuur dan altijd. Mensen, doe dat 
dan nu onmiddellijk. Is dat geen belangrijke agenda? 

Tussentijds hebben we gegeten. 
Nee, maar zeg, ze verwennen· je gewoonweg in 

Utrecht. De bedienden waren niet van je af te ·slaan: 
"Meneer, nog wat van dit, meneer, mag wat van 
dat? 11 Prima-prima. 

Er zijn er wel geloof ik, die er alleen om dat eten 
komen. 

Het stemt je zo tevreden en je wordt zo eensgezind 
vind ik altijd. Alles zit daar bij elkaar en helemaal 
geen ruzie. Ned. Hervormd, Rooms, Gereformeerd 
A, B en C enz. Kerel, het is een lieve lust. 

Na het eten las de voorzitter een brief voor over 
,,Vrijgemaakte koeien 11 en niemand voelde zich be
zwaard .,,Ja11, zegt hij, ,,ik twijfel er niet aan, of de 
vergadering is het met me eens." Maar het scheelt 
een stuk, wie zo'n brief voorleest en hoe ze voorge
lezen wordt! 

Nu, en toen hebben ze de L.O. ontbonden. Och, 
och, en nu moest je Frits hulpbehoevend van den een 
naar den ander zien kijken. Hij heeft alles bepleit en 
beredeneerd, maar het mocht niet helpen. Treurig, 
hij was toch de Vader en zo oud was de L.O. toch ook 
nog niet. Frits, ik ken je van het begin af, en ik had 
met je te doen. Zoveel gepresteerd, en nu dit! Feitelijk 
moest het nu afgelopen zijn met de L.O., maar wat 
doet nu dat onbegrijpelijke stel? Een nieuwe L.O. 
stichten. Ja, ik zeg het goed, ,,een nieuwe L.O. stich
ten 11. Niet met één Vader, maar met een hele massa 
en Frits "ere-Vader 11, ze zeggen meteen, dat 'kind mag 
in vrijheid opgroeien. Het was dan ook meer, dat al 
die Vaders nog eens weer bij elkaar kunnen komen, en 
daarom wilden ze dat nieuwe kind hebben. Dat noe
men ze geloof ik Reunisten: Landelijke Onderdui
kers Reunisten. Een naam wisten ze er niet voor, maar 
ik weet een mooie. Dan krijg je tenminste de afkorting 
L.O.R. Is het niet treurig? Eerst verklaren ze de L.O.
voor dood, kijken elkaar meewarig aan, bijna met tra
nen in de ogen; en dan stichten ze een nieuwe L.O.,
de snuiten fleuren weer op en ze lachen om het hele
geval.

De L.O. is dood, leve de L.O. 
A. R. 

Om misverstand te voorkomen, merken wij op, dat 
de gelden, verzameld op de L.O. avonden, uitsluitend 
bestemd zijn voor de Stichting 1940-1945" 

REDACTIE. 

We hadden ons vorstelijk '.Hoofd '.Kwartier moeten 
ontruimen, omdat het er te drul<: en daardoor te ge
vaarlijk werd. 

Het was jammer, maar noodzakelijk. We voelden 
ons allemaal een beetje onwennig in het kleine koe
riersterskwartier, waar we die Donderdagmorgen in 
October een beetje landerig op onze stoelen hingen. De 
bazen waren weg; Noor op stap en Kees naar zijn 
onderduikadres, omdat het hem waarschijnlijk ook te 
benauwd was. Koos was nog op het H.K. om diverse 
zaken af te wikkelen en wij zaten en verveelden ons. 

Tot Hilde binnenkwam en met haar het begeerde 
_werk. Ze kwam met een oproep van Paul en Kees, qf 
hij om 3 uur met twee flinke lui op een bepaalde 
plaats wilde komen. Volledig bewapend en de aanwe
zige Duitse uniformen meebrengen, Alle jongens, die 
er waren hoopten, dat zij één van die "flinke lui" zou
den mogen zijn, maar het briefje moest naar Kees en 
die zou beslissen. 

Hilly ging Noor opscharrelen en ik zou naar Kees. 
Onderweg ging de ernst van de oproep tot me door
dringen. Dat Paul het wagen ging, dat hij het aan
durfde om het Haagse Veer te overvallen. Karel van 
L.O. zat er en nog veel anderen w.o. de groep van
Ds. Ginhoven, waarvan er minstens negen ter dood
veroordeeld waren. Nu had Paul het plan klaar en
ging hij met de andere jongens, die lui bevrijden.

En in me kwam een grote dankbaarheid, dat wij 
mee mochten helpen dit plan te verwezenlijkep. 

Kees was er direct in; gaf orders; Noor kwam bin
nen, overlegde mee en het resultaat was, dat ik op 
zoek zou gaan naar Kleine Jan en Piet; waren die 
niet gauw te vinden ('t was ondertussen al half twaalf) 
dan zouden Eddy en Jan Par meegaan. 

't Lukte niet; Kleine Jan was niet thuis; Piet onbe
reikbaar; weer terug naar de Dijk, waar Kees en Noor 
verder beraadslaagden. 

Het werd een hele rij opgaven, de wapens moesten 
opgehaald, Molly zou de uniformen opvissen, die 
moesten dan nagezien of alles klopte en Jan Parallel 
moest gewaarschuwd. Di� glunderde, zei - ,,Altijd" 
en was gereed. 

Je werd stil, als je eraan dacht, dat deze bereidwil
ligheid om anderen te helpen, de dood kon betekenen 
voor deze frisse jongens, die nu op dit moment door 
de hel;· stad bezig waren zich klaar te maken tot de 
aanval, die, zoals we hoopten en verwachtten, tot de 
vrijheid van veertig vrienden zou leiden. Je dacht aan 
Paul, de rustige, stille figuur, die het vertrouwen, dat 
in hem gesteld werd, zo volkomen waard was, en je 
bad en vertrouwde, dat het goed zou gaan. Je voelde 
weer, sterker dan ooit, wat het betekende, vrienden 
te zijn. 

Toen Kees, Eddy en Jan Par om twee uur aan het 
koerierstersadres kwamen en alles werd geïnspecteerd, 
bleek, dat de wapens niet de beste waren, die we had
den en dat de Parallelgroep in het bezit was van een 
paar uitstekende revolvers. Dus als de wind die op
halen. Hilly en ik er op af. We 'kregen de wapens met 
bijbehorende munitie en extra houders en spoedden ons 
terug. , Onderweg kwamen we Eddy en Jan Par al te
gen; ze hadden niet langer kunnen wachten, maar 
gingen toch mee terug. Het was te riskant om deze 
dingen op straat over te geven en met onze beste wen
sen en gebeden vergezeld gingen ze weg. 

Nu bleef ons niets anders over, dan af te wachten. 
Om kwart over zeven zou het gebeuren. Er was een 
net van adressen om het Haagse Veer, w.iar de jon
gens terecht zouden kunnen en waar wij de volgende 
dag heen zouden gaan, om de wapens en kleren op te 
halen. Nu was er echter niets te doen. Lange Bert van 
de R.V.V. kwam ons wat opvrolijken, maar veel eer 
was er. aan ons niet te behalen. We waren uiterlijk 
kalm en beheerst, maar van binnen was er bij ons alle
maal stuk voor stuk een onrustig gevoel. Als het maar 
eenmaal morgenochtend was. Wat is er veel gebeden, 
die middag en avond. Er waren nog wat kleine werk
jes en die verdeelden we. Ik kreeg een boodschap op 
voor den Commandant van een andere verzetsgroep, 
waarvan er verschillende in het Haagse Veer opgeslo
ten waren. En dan' zag je het schrille contrast; de ernst 
van onze jongens, de verbetenheid en de moed, waar· 
mee ze hun leven op het spel zetten en deze man, die 

vrolijk lachte, heel beleefd was, maar zei, dat hij tot 
zijn spijt weinig tijd had, want hij had een bridge
avondje en was bang, dat zijn partners ongeduldig 
zouden worden. Het was juist zo geanimeerd. 

Er zijn verzetsmannen en verzetsmannen. 
En je fietste weer weg in de avond, blij dat je onze 

eigen jongens kende, die je het geloof in de overwin· 
ning deden behouden, omdat ze zichzelf instelden, met 
hun gedachten en hun daden, elke dag weer opnieuw. 

De avond en nacht duurden eindeloos, maar het werd 
r.10rgen. Een stralende morgen, die iets goeds moest

brengen. 
En het was ook zo, Kees en Eddy kwamen en ver· 

telden het goede nieuws. Over de overval zelf nog niet 
veel. Ze waren nog te sterk doordrongen van de ge
spannenheid, die je nog zag in hun ogen. Ze wilden 
alleen maar eten en slapen. Jan Par was er nog niet 
bij, die sliep nog ergens in de buurt van het Hofplein 
en moest eerst andere kleren hebben, die wij hem zou
den brengen. 

Hilly en ik fietsten erheen en vonden Jan ergens 
achter een bakkerij in een kamer op een bed, slapend 
als een kind. Om hem heen, waren diverse attributen 
van de overval; een koffer vol wapens en munitie; een 
paar hoge laarzen; uniformen en een buit van holsters, 
riemen enz. De stad gonsde over de overval, maar Jan 
sliep: toch moest ik hem wakker maken en daarbij 
beleefde ik een momènt, dat ik mijn hele leven niet 
zal vergeten. 'k Gaf een duwtje tegen zijn arm en nep 
zacht zijn naam, om hem niet te laten schrikhn. Hij 
werd wakker, J..eerde zich om, rekte zich, kee-k even 
verbaasd omhoog en zei - ,,'t Is gelukt, hè, o Adry, 
dit is de gelukkigste dag van mijn leven", draaide zich 
weer om en sliep weer. Maar dat was niet de bedoe
ling, hij moest helemaal wakker worden, alles vertel
len en me zeggen, wat ik mee moest nemen; hij moest 
zich aankleden en zo gauw mogelijk uit de buurt van 
het Haagse Veer zien te komen. Hij glom van geluk 
en ging aan het vertellen, dat hij over de bovengang 
had gelopen als eerste om de celdeuren open te ma
ken; hoe de jongens hadden gekeken; dat hij geroepen 
had om Karel, die hij niet persoonlijk kende en toen 
die naar voren kwam, hem een revolver in zijn handen 
had gestopt en dat ze daarna samen verder waren ge
gaan. Het was een prachtverhaal, dat hij zelf het beste 
kan vertellen aan ieder, die er belang in stelt. 

We pakten alles in en samen met Hilly fietste ik 
even later door de stad, langs de Coolsingel, waar bij 
de schuilkelder van het Haagse Veer, drie stille figu
ren lagen - represaille. 

Maar het plan van Paul was Goddank weer gelukt 
en we dachten aan die veertig menschen, die vrij wa
ren, die de zon zagen schijnen en die behouden waren 
voor het Vaderland. 

ADRY. 

Studenten, die tengevolge van de bezettingsmaat
regelen en de sedert den aanvang hunner studie plaats 
gevonden hebbende wijziging hunner financieele om
standigheden, hun studie niet 'kunnen voortzetten, be
hoeven deze niet zonder meer te staken, doch kunnen 
zich wenden om hulp tot het "Algemeen Studiefonds 
Nederland 11. Dit geeft zoo noodig een renteloos voor
schot, onder de volgende voorwaarden: 
a. men moet zonder wettelijke beperkingen tot een

Universiteit of Hoogeschool worden toegelaten.
b. Direct of indirect ten gevolge van den oorlog geen

of niet voldoende middelen meer hebben of anders·
zins kunnen verkrijgen om de studie te bekostigerl.

c. Blijk hebben gegeven aanleg voor studie te be
zitten.

d. Niet door een ander studiefonds volledig in staat
worden gesteld hun studie te bekostigen.

Inlichtingen bij de rectores magnifici der verschil-
lende Universiteiten. K. B. 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 

Hoofdstuk 1. Duitslands greep naar de wereldmacht. 
Hoofdstuk 2. Het wereldverzet. 
Hoofdstuk 3. Nederland onder de Duitsche verdruk

king. 

Hoofdstuk 4. 

GROEI EN VORMEN VAN ONS VERZET. 

Hoe in 1940 de hier aanwezige Nederlandsche ver
zetsgeest met bewustheid werd gewekt en vanaf het 
begin van den duitschen aanval, ondanks pogingen 
tot misleiding en onderdrukking voortdurend in ver
zetsdaden zich uitte, - en hoe verzetsactie en ver
zetspropaganda (beide zèlf verzetsdaden die uit een 
bewusten verzetsgeest voortkwamen) zich daarbij 
voegden en van omstreeks Augustus 1940 tot in 1942-
'43 versterking en verdieping van verzetsgeest kweek
ten, die zoo noodig waren toen het terrein voor de 
verzetsactiviteit al breeder en gevarieerder werd, -
en hoe de verzetsgeest, verzetsdaden, verzetsactie en 
verzetspropaganda sinds begin 1943 in een verzets
organisatie samenwerkten, waarin dat alles voor ons 
Nederlandsch volksleven van eminente heteekenis 
werd en aan de geallieerde strijdmachten bij hun 
komst in Aug. '44 een hulp verschafte, die door het 
Opperbevel hier even hoog werd gewaardeerd als 
door de publieke opinie "over there", - van deze 
ontwikkeling der feiten eenige lijnen te doen zien, 
daartoe moet dit hoofdstuk dienen. 

Voor een machtsbegeerte, machtswil, machtsorga
nisatie en machtsstreven afs eeuwenlang in het duit
sche volk en zijn opvolgende heerschers aanwezig ·en 
ontwikkeld, zijn hier in Nederland geen gelijke ver
schijnselen historisch aanwijsbaar. Een der volgende 
hoofdstukken mag doen zien, hoe de Nederlandsche 
steden en gebieden (Provinciën kan men ze dan nog 
niet noemen) vóór 1568 juist een tegengestelde ont
wikkeling toonden, die buitenlands in den oorlog 
1568-1648, binnenlands in de politieke gebeur
tenissen 1648-1795 zich demonstreerden en verder 
vormden, - hoe het de noodzaak der buitenlandsche 
politiek w;io d;,. 1795-t!HS. ons "eénheidsrijk" de.
den ontstaan, - en hoe in 1815-1945 de zelf
standigheidszin, de vrijheidsgedachte, politiek is ont
wikkeld zóó, dat de prestatie van het eensgezinde 
Nederlandsche volksverzet der jaren 1940-1945 ge
leverd kon worden, ondanks de welbewuste verschei
denheid, die daarvóór aanwezig was en daarna niet 
verdwenen bleek, ja zóó eensgezind dat velen de aan
wezigheid der verscheidenheden vergaten, ondanks 
Groen's waarschuwing dat aller gezamenlijk "Oranje 
boven" van 1813 slechts een formuleering was voor 
het negatieve "weg met de Franschen". 

Niet dus een volledige beschrijving der geschiede
nis van de verzetsorganisaties, die n.b. zelf op dit 
oogenblik nog doende zijn de beschrijving dier ge
schiedenis voor te bereiden in haar documentatie
bureaux. 

Slechts eenige lijnen in de ontwikkeling der feiten, 
en aanduiding van sommige waardeverhoudingen in 
de verzetsontwikkeling en verzetsbeweging mag men 
hier thans verwachten." 

In Memoriam 

Hermanus Gerardus Schram 
illegaal Cobbenhagen 
rayonleider Z.H./D/Z. 

Wat leefde hij in de illegaliteit, omdat hij als Chris
ten de geestelijke achtergrond van de strijd zag. 

Door de spoorwegstaking werd zijn taak nog gro
ter. Op het bekende adres Laan van Meerdervoort 215 
nam de vijand hem 29 September 1944 gevangen. Op 
7 October 1944 werd hij met 9 anderen langs de spoor-
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Ons aller gezichtskring werd in Mei 1940, toen 
een deel van het duitsche leger was binnengevallen, 
een tijdlang beperkt door het uiterlijke militair ge
beuren; wij beleefden den strijd van een leger tegen 
een ander leger om de algemeene macht op het Ne
derlandsch grondgebied. 

Dat dit niet slechts een strijd van staat tegen 
staat, maar speciaal een strijd van het nazi-duitsch
land tegen den Nederlandschen staat èn het Neder
landsche volk was, zouden wij eerst later meer ten
volle gaan beleven en beseffen. 

De 5 dagen van 10-14 Mei 1945 zijn de dagen 
van het eerste militaire Nederiandsche verzet tegen 
het nazi-duitschland geweest, maar de 5 jaren van 
10 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 zijn 5 jaren geweest 
waarin het ware volksverzet tegen de combinatie der 
gedachten van de duitsche hegemonie over Europa, 
en de nazi-beheersching van deze duitsche hegemo
nie, in Nederland tenvolle tot ontplooiïng is gekomen. 
'.Het 7'Jederlandscb verzet is gegroeid. 

Allerlei typeering van dezen groei ligt ongesloten 
in de drie stakingen als uiting van dit verzet: eerst 
de staking van een deel van het Amsterdamsche ge
meente-personeel en op enkele andere plaatsen in 
'.Februari '41 als protest tegen de publieke jodenvervol
ging, - dan in :Maart-:Mei 1943 de spontane stakin
gen, over heel 't land verspreid, als protest tegen de 
rückführung in die kriegsgefangenschaft, naar de thans 
regelmatig _gebombardeerde duitsche kampen en 
gebieden, waarvan de toestanden hier door urlaub
gangers en gevluchten steeds beter bekend werden, 
- en ten slotte op 17 Septe111ber 1944 de plotselinge,
algeheele, georganiseerde, en tot 't eind toe gehand
haafde spoorwegstaking, door het personeel in alle
rangen en functies unaniem ingezet op 't moment dat
onze Regèering te Londen het spoorwegsignaal op 
,,stop" zette. 

Het begin van onze verzetsuitingen ligt uiteraard 
op 't moment van 't begin van den duitschen aanval 
en is van politieken en militairen aard. 

Dit eerste verzet is ingeluid door de houding van 
Koningin Wilhelmina jegens den duitschen gezant, 
toen deze na den inval der duitsche troepen Haar om 
audiënte had verzocht om de mededeelingen namens 
zijn regeering over te brengen. En in het protest van 
Koningin Wilhelmina, dienzelfden morgen in haar 
proclamatie tot haar volk en tot geheel de wereld ge
richt, tegen deze voorbeeldslooze schending van de 
goede trouw en aantasting van wat tusschen be
schaafde staten behoorlijk is. 

Haar oproep, dat ieder op de plaats, waarop hij 
was gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met 
die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein ge
weten in staat stelt, zijn plicht zou doen overal en in · 
alle omstandigheden, vond beantwoording in het ver
zet van onze mariniers in Rotterdam die als "de 
zwarte duivels" hun naam in de verdediging van de 
Maasbruggen tegen de duitschers hebben gevestigd, 
in het optreden van onze jachtvliegers die tot het 
laatste toestel verbruikten in hun strijd tegen de aan
vliegende, toen door ons overweldigend groot ge
achte, duitsche formaties, - door de manschappen 
van ons afweergeschut, - van onze marinestrijd
krachten in de Rotterdamsche havens, te den Helder 
en op het IJsselmeer, - door de troepen voor en ach-

baan te Rijswijk gefusilleerd. 
Het stoffelijk overschot is Zaterdag, 15 September 

1945, van Rijswijk overgebracht naar Vianen (Z.-H.). 
Het historische stedeke leefde met deze droeve plech
tigheid mede. 

Van de oude toren waaide. de driekleur halfstok. 
Bijna ieder huis rouwde met het nationale dundoek. 
De rouwdienst werd geleid door Ds. Kagenaar te 

Vianen. Op het kerkhof was een enorme belangstelling. 
Ds. Bax bepaalde zijn gehoor bij het aangrijpende van 
het gebeurde. 

Victor, de districtsleider, bracht het karakter der 
illegaliteit als een geestelijke worsteling helder naar 
voren. 

Verhoeven herdacht hem als organisator van zijn 
rayon. 

De wnd. burgemeester van Vianen liet in z'n toe
spraak uitkomen, welk een sympathie "Mans" in zijn 
geboorteplaats genoot. 

Het gemeentebestuur wil als herinnering een een
voudig monument oprichten. Twee coupletten van het 
Wilhelmus klonken eerbiedig over de dodenakker. 

De gemeentesecretaris van Lexmond bracht in her
innering de tijd, dat Cobbenhagen ambtenaar ter secre
tarie was. 

Namens de Directie der Nederlandse Spoorwegen 
voerde Mr. ltman Referendaris N.S. het woord. 

Hij getuigde van veel waardering voor het werk der 
L.O.

Het vuurpeleton onder commando van Luitenant v.

ter l)sel, Maas en Grebbelinie, - door de troepen 
die de vliegvelden Ockenburg en Ypenburg herover
den, - door de verdedigers van den Oostelijken toe
gang tot den afsluitdijk, - door de verdedigers van 
de Oostelijke toegangswegen naar Rotterdam, - en 
door de houding van geheel ons volk tegenover de 
duitsche stelselmatige bombardeering van Rotterdams 
binnenstad. 

Dat er na deze gebeurtenissen een enkeling was, 
die, ofschoon in het bezit van het Nederlandsche 
staatsburgerschap, een vreugdedronk met champagne 
tezamen met duitsche vrienden instelde na de capi
tulatie van het Nederlandsche leger, - en dat er een 
grooter aantal was van personen, in het bezit van het 
Nederlandsche staatsburgerschap, die reeds tevoren 
voor het verraad werkzaam waren geweest, en die 
toen en in de vol'gende jaren zich met de nazi-cultuur 
één verklaarden of haar ten dienste wilden staan, -
kan onmogelijk wegnemen, dat in het Nederlandsche 
volk een goede verzetsgeest leefde en op zijn tijd tot 
uiting zou komen. 
'.Niet terstond. 

Het ging ook niet terstond om een aanval tot het 
uiterste: hitler zelf en seys-inquart in zijn gevolg, 
kwamen met listig lokkende woorden: onder verhef
fing van de grossmut des führers werden de Neder
landsche krijgsgevangenen vrijgelaten; de instandhou
ding en bescherming der achtergebleven Nederland
sche administratieve en rechterlijke organen werd 
uitdrukkelijk beloofd; voor de .formuleering der, naar 
oorlogsgewoonte benoodigde, loyauteitsverklaring 
werd op betrekkelijk soepele wijze overleg gepleegd 
en aan de bezwaren tegen de aanvankelijk voorgestel
de formuleering (een der eerste "verzetsuitingen") 
werd tegemoet gekomen; uitdrukkelijk werd gener
zijds een beroep gedaan op het Germaansche bloed 
dat ook in ons dem deutschen volk blutsnahe Neder
landsche volk a, nwezig is; en het waren er velen, en 
niet slechts van de minsten, die, zoo zij al niet meen
nen dat wij aan de grens stonden van een nieuwe 
wereld met duitsche hegemonie, die wij slechts aan
vaarden moesten omdat het vast stond, dat duitsch
land den oorlog gewonnen had en dat Engeland on
mogelijk den oorlog kon winnen, - dan toch in elk 
gevdl leefden uit het besef, ,,dat het erg meeviel: het 
duitsche leger had. een voortreffelijke tucht, de duit
sche soldaten gedroegen zich volkomen ordelijk, de 
krijgsgevangen gemaakte Nederlandsche soldaten 
kwamen in hun gezinnen terug, rechtstreeksche aan
vallen en arrestatie van gijzelaars op groote schaal 
bleven uit, het viel toch erg mee". 

Maar onze Regeering te Londen, Koningin Wil
helmina en de ministers die haar steunden, vingen 
terstord aan, de beschikbare Nederlandsche hulp
krachten in Indië, Suriname, Curaçao en de buiten 
,,het gebiedsdeel in Europa" beschikbare hulpkrach
ten, te organiseeren, waarbij niet te vergeten: de oor
logs- en koopvaardijvloot, de laatste zoo gewichtig 
voor het transport der enorme voorraden naar Rus
land en naar Engeland, van de millioenen manschap
pen en voor de zeven ton scheepsruimte die per elke 
manschap vanaf 't oogenblik zijner landing beschik
baar moest zijn voor munitie en ammunitie, wapen
tuig, verbindingsgerei, enz. 

Wordt vervolgd. 

d. Giessen gaf 3 salvo's.
Na het lezen van het credo door Ds. Bax en het

zingen van het lievelingsgezang van den overledene 
werd een dankwoord gesproken voor de belangstel
ling en het betoonde medeleven. 

In Memoriam l 

6. W. M[IJER
Zaltbommel 

Op 2 October 1945 stierf als gevolg van een explo
sie de commandant van district X, gewest 8 der B.S., 
de heer G. Meijer. 

M�ijer was sinds jaar en dag het middelpunt van 
alle mogelijke acties. Waar vaderlander, met leiders
kwaliteiten begaafd, volbracht hij het verzetswerk op 



Het water stroomt binnen-

Opdat 
•• 

WIJ niet vergeten .. 

Tegen hooge loonen leenden zich Nederlandsche arbeiders 

om de dijken door te steken ten behoeve van Duitschlands 

verdediging. 

Waar zijn de misdadige aannemers en uitvoerders, die 

kapitalen verdie11den aan de uitvoering van deze en andere 

voor Nederland vernietigende plannen? 

Het water stijgt 

Tot waf de door de JV.S.B.-ers gepropageerde "lotsverbondenheid" Nederland maakte. 

de hem eigen rustige, vastberaden wijze. Openbaarma
king van alle acties door hem ondernomen, zou Meijer 
in de laatste plaats gewenst hebben. 

Bij de capitulatie in Mei 1940 was hij commandant 
der Burgerwacht ter plaatse; de buit van dit instituut 
viel den vijand niet in handen. Scheveningen en Amers
foort openden hun poorten voor hem. Na verloop van 
tijd keerde Meijer terug. 

Zaltbommel verli�st in hem een figuur van ongewone 
grootte. De bevolking, beseffend, hoe machtig de in
vloed van mannen van zijn formaat is geweest in het 
bevrijdingswerk en de herrijzing van het vaderland, 
heeft bij zijn teraarde bestelling in grote massa blijk 
van medeleven getoond. 

Op 5 October is Meijer met militaire eer begraven. 
De baar gedekt met de nationale driekleur, waarop 

sabel en helm van den verscheiden officier, werd ge
dragen door zijn eigen mannen. Na familie en kennis
sen volgden deputaties van het Gewe·st, L.O., G.O.I.W., 
gemeentebestuur, Burgerwacht en P.C.'s, alsmede een 
groep der Marechaussee. Een aparte Compagnie 
vormde het sluitstuk. 

Onder het gebeier der kerkklok trok de stoet door 
de straten, waar de vlaggen halfstok gehesen waren. 
Aan het kerkhof stond een erehaag opgesteld van 
oud-illegalen, stoottroepen en burgerwachten. Meer
dere sprekers voerden aan de open groeve het woord. 
Voor Staf-gewest sprak de 1 e Luit. Bos en schetste 
vooral den soldaat in den overledene, Burgemeester 
Mr. Tutein Nolthenius den illegalen organisator, die 
de gemeente zo ontzettend grote diensten bewees 
voor haar vrijheid. Kapitein Jansen van het M.G. 
getuigde Meijers grote verdiensten voor de L.O. 
Meijer heeft hier de fakkel van het verzet brandende 
gehouden. Van de diverse overige sprekers noemen 
Wij nog Kapt. Roode, die beloofde -namens zeer velen, 
dat zij het leed der officiersweduwe zouden trachten 
te verzachten. En dan het woord van Ds. van Min-

nen, die als G.O.I.W.-er sprak en alle acties, door 
overledene ondernomen, terugleidde tot de ware 
oorzaak: Jezus Christus. Een broeder van den over
ledene dankte namens wederzijdse familie voor de 
laatste eer, die den overledene bewezen was. De 
geestelijke, die aan het sterfhuis de rouwdienst 
leidde, Ds. Oskamp bad aan de groeve het Onze 
Vader. 

./ 

G.O.I.W. NEDERLAND, 
afd. Bommelerwaard. 

Simon 

Roelof 

van Duin 

In de rij van hen die hun leven gaven voor de vrij
heid van ons Vade�land en een betere toekomst van 

ons Nederlandse Volk, nam ook Simon Roelof van 
Duin een ereplaats in. 

Hij werd op 12 Januari 1945 te Beverwijk, zijn woon
plaats gearresteerd en ongeveer 3 weken later op � 
Februari 1945 te Amersfoort door den vijand vermoord. 

Behalve dat hij in KP.-verband zijn medewerking 
verleende bij een overval op de arbeidsbeurs, bij diverse 
spooraanslagen, en het afhandig maken van wapens van 
den vijand en diens handlangers, hield hij zich voor 
zijn aansluiting bij de KP. bezig met L.0.-werk, ver
spreiding van illegale lectuur en diverse vervalsingen. 

Hoewel hij na zijn arrestatie bloedig mishandeld is, 
heeft hij als een groot held gezwegen over alles wat 
hij wist. Dit betekende, dat het verzetswerk te Bever
wijk, waarvan hij in alle schakeringen op de hoogte 
was, ongestoord voortgang kon vinden. 

Zijn offer is een beschamend voorbeeld voor vele 
Nederlanders. 

V e r l o of d: 
A. B. RIEDSTRA 

en 
G. HOOGSTEEN (fheo)

24 OCTOBER 1945. 
Huizum, Borniastraat 39. 
Surhuizum, Rijslaan 69b. 

V e r l o of d: 
JO REININK 

en 
REIN HOGEBOOM 

RIJSWIJK, 12 October 1945. 
Rijswijk, Z.-H., Koninginnelaan 41. 
Soestdijk, van Weedestraat 9 D. 



VUGHT 
4 m 5 1',e,p,temiw,, 1944 

* 

Hun namen werden afgelezen, 
Zij traden aan, uit bunker en uit cel. 
Ze gingen saam en zonden hun gebeden 
Tot God, uit deze moffenhel. 
Als vrienden gingen zij, de hoofden opgeheven. 
Ze vreesden niet voor 's vijands macht, 
Moet dit het einde zijn van 't jonge schone leven? 
/\1aar God, hun Vader, gaf hun kracht. 
Zij baden voor hun vrouw en kind'ren 
Door hen zo sterk bemind, 
Voor vrijheid waar ze zo voor streden 
Die met hun dood begint. 
O God, neem onze zielen aan, 
En laat ons niet allene gaan. 
En velen zongen uit hun rijen 
Zij, de gevangenen, zij de bevrijden: 

,,Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God de bron van vreugd. 
Dan zal ik juichend stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren. 
Die na 't kortstondig ongeneugt'. 
Mij eindeloos verheugt. 

Daar waar de hoge dennen ruisen, 
En berk en hei te bloeien staan, 
Daar hebben zij hun strijd gestreden. 
Daar zijn ze moedig heengegaan. 
Onder 't knallen van de schoten, 
En het brallen van het beest, 
Zijn hun zielen opgevaren 
Naar het schone Hemelfeest. 

* 

f � fate;,, 4 m 5 1'� f 945 

Wij staan hier, waar zij vielen, 
Hun moeder, hun vrouw en hun kind. 
Aan onze voeten bloeit de heide, 
Door de bomen suiselt de wind. 
Wij denken aan onze liefsten 
Gevallen door moordenaars hand, 
Aan hun steun, aan 't geluk van ons leven, 
Aan hun strijd voor het Vaderland. 

Sterk waren zij in 't geloven, .. 
Belijdend hun leven met God. 
Sterk waren zîj in het strijden 
Bewogen met ieder z'n lot. 
Sterk waren zij in het lijden 
Verradend geen enkele vrind, 
Sterk waren zij in hun liefde 
Voor hun moeder, hun vrouw en hun kind. 

O God, wilt Gij ons schragen 
Om sterk te zijn als zij. 
Blijmoedig 't kruis te dragen, 
Al doet ons harte pijn. 
Hun kinderen te geven 
Om sterk te zijn als zij. 
Bewaar hun jonge leven 
Wilt Gij hun Vader zijn. 

Wij danken voor de vrijheid, Heer, 
Die Gij ons hebt gegeven. 
O leer ons vrije volk toch meer 
Naar Uwen wil te leven. 
Gij, die alleen de Sterke zijt 
Neem Gij, bei onze handen, 
En laat ons dappere vrouwen zijn 
Van onze dappere mannen. 

VROUW VAN EEN GEFUSILLEERDE 

DE OUDE AUTO 
Ondank is 's werelds loon! Het oude, afgewerkte 

paard is uiteindelijk bestemd voor den vilder. De glan
zende auto, die eens zijn trotse bezitter door weer 
en wind langs 's Heren wegen voerde, wordt tenslotte 
gesloopt en het oude karkas ergens op fen weiland 
gezet om daar de borstelige zwijnen tot een stinkend 
verblijf te dienen. Sic transit gloria mundi. Zo vergaat 
alle aardse glorie! 
Al ik tegenwoordig langs een ketk loop, moet ik al
door aan die vervallen, afgetakelde resten denken, 
van wat eens een glorieus, gevierd vervoermiddel was. 

Toen ons land nog zuchtte onder de druk van de 
Duitse soldatenlaars (vergeef me de hoofdletter, het 
is nog een overblijfsel van mijn burgerlijk fatsoen) 
.en de kerk haar woord sprak, luid en hoorbaar tot 
in alle hoeken, hoorde ik door mijn koptelefoon de 
meest waarderende woorden vanuit Londen to t mij 
komen. En het streelde mijn hart. Want als een goed 
kerkelijk chauffeur heb ik mijn wagen lief. 

Enkele weken na de bevrijding was ik op een ver
gadering van Plaatselijke Commandanten der B.S. te 
Groningen. En daar maakte ik een opmerking, waarop , 
mij door een hooggeplaatst iemand de verzekering 
werd gegeven, dat men de geestelijke arbeid zeer 
waardeerde, omdat men begreep, dat zij aan het ver
zet de nodige ruggegraat en achtergrond had ge
geven. Ook deze bazuin gaf geen onzeker geluid en 
ik was hoopvol gestemd. 

Nauwelijks een week na deze vergadering ontving 
ik van het Stafkwartier van Z.K.H. Prins Bernhard 
een verzoek mij te melden voor het veldprediker
schap. Als resultaat van de daarop gevolgde corres
pondentie kwam er, nauwelijks tien dagen later, een 
brief, waarin ik verzocht werd mij op een bestemde 
plaats en tijd te Eindhoven te melden, teneinde over 
uitzending enz. te komen spreken. Voor reisvergun
ning en reisgelegenheid moest ik mij wenden tot Mili
tair Gezag in mijn district. Mijn oud-veldpredikers
hart zwol op ! 

Edoch ik had buiten èlit waard gerekend. Op het 
bureau van het M.G. kon ik niet toegelaten worden, 
maar moest uit de mond van een padvinder-deur
wachter vernemen namens den kapitein-transportoffi
cier, dat ik geen reisvergunning kreeg en nog minder 
reisgelegenheid. 

Ik was verbluft. 
Evenwel ik begreep! U weet wel hoe zuinig het 

stond met de benzine! Hoe het was gesteld met de 
wagens. Hoe zwaar het werk! Wie na een morgen 
van ingespannen arbeîd op het bureau de klok twaalf 
uur hoorde slaan, was te machtig om de vier minuten 
afstand naar zijn eethuis te lopen. Hij nam ...... de 
auto. Toch heb ik in mijn onredelijke boosheid mij 
voorgenomen, dat het heel lang zou duren, voor er 
weer een initiatief in die richting van mij zou uit
gaan. En dat moet nu- een ander maar eens be
grijpen! 

De tijd verliep. De N.S.B.-ers werden samenge
bracht in de kampen. En van regeringswege èn van 
kerkelijke zijde, werd de noodzakelijkheid naar voren 
gebracht, dat deze mensen een gedegen geestelijke 
verzorging moesten ontvangen. Ik kreeg van kerke
lijke en militaire zijde een aanstelling om de geïnter
neerden geestelijk te bearbeiden. Een plan werd op-

Begin December 1944 waren door de SD te Meppel 
een zevental personen wegens actief illegaal werk in 
het politiebureau in Meppel ingesloten. Met groote on
rust volgden andere leden van de illeg;tliteit Meppel 't 
verloop der gebeurtenissen. Al spoedig bleek dat er 
genoeg bekend was om te verwachten, dat althans de 
voornaamste van hen de kogel zouden krijgen. Ver
der bleek uit gesmokkelde briefjes, dat de toestand 

gemaakt en ik kreeg van den transportofficier de toe· 
zegging, dat ik voor een dag in de week een auto 
zou mogen huren en een toewijzing voor de nodige 
benzine zou krijgen. Het meest dichtbijgelegen kamp 
ligt op tien kilometer van mijn woonplaats, ergens in 
de vlakke velden van Moab, waar wind en regen vrij 
spel hebben. 

Maar raadselachtige speling van het lot; ik werd 
ziek, ik werd geopereerd en het M.G. verdween. Nu 
heb ik mij gewend tot het bureau voor internering 
en inbewaringstelling, waar men zijn medewerking 
geeft, maar nu stuit ik weer op een andere machtige 
autoriteit, de Rijks-Verkeers-Inspectie, waar men niet 
schijnt te begrijpen, dat één keer rijden heen en één 
keer rijden terug de voordeligste manier is om met 
benzine om te gaan en dat een auto zonder chauf
feur onnodige wachturen uitspaart en mensen in hun 
werk laat, die anders uren met niets doen moeten 
verknoeien. Ik heb ervaren, dat het gemakkelijker is 
faciliteiten te verkrijgen voor een °clancfestiene snoep
reis van Groningen naar Holland dan medewerking 
aan de geestelijke arbeid op een afstand van 10 kilo
meter. Het loketje wordtt een arme dominee een
voudig voor de neus dichtgeslagen. Het is ook ver· 
velend, dat een ambtenaar van even twintig jaar voor 
dergelijke beuzelingen van zijn zitplaats moet op· 
staan. Ik zal hem er niet om lastig vallen en op de 
Rijks-Verkeers-Inspectie zien ze mij niet meer. Daar 
kan men gerust op wezen. Nu is er Classicale Ver
gadering geweest en daar heb ik horen klagen, dat 
een dominee, die vijf bezettingsjaren lang zijn ge· 
meente en kerk gediend heeft en soms de illegaliteit 
er nog bij, die al die jaren lang zo prachtig heeft 
meegeholpen aan dat gewaardeerde werk van de ver
steviging van ons verzet (U weet wel, die rugge
graat !) maar niet in aanmerking kan komen voor een 
paar nieuwe fretsbanden. 

En verder hoor ik, dat aan de brandstoff,encommissie 
de opmerking werd toegezonden, dat bij de vermel
ding van instellingen die voor de verstrekking van 
brandstoffen in aanmerking kwamen, sommige in· 
stellingen vergeten waren, b.v. catechiseerlokalen en 
bioscopen, hetgeen voor de brandstoffencommissie 
aanleiding is geweest, alsnog de bioscopen in het 
lijstje op te nemen. Blijkbaar is men van mening, dat 
een koud catechiseerlokaal, waar de jonge generatie 
en vaak ook nog de oudere de geestelijke munitie iint, 
ving om zich teweer te stellen tegen het bederf van 
het Nationaal-Socialisme en de destructie van de 
zedelijke volkskracht uitermate geschikt is om de 
gemoederen wat af te koelen, t�rwijl men in de bios
copen, die in de afgelopen jaren immers zo buitens 
gewoon veel gepresteerd hebben (om ons volk van 
de wijs te brengen) nodig wat opgewarmd dient te 
worden. Of onze jonge mensen nog niet genoeg vers 
hit zijn! 

Nederland in opbouw! Och! Men moet maar niet 
klagen, maar zeggen willen we het toch! Wanneer ik 
langs de kerken loop, dan denk ik toch weer altijd 
aan die oude auto, daar op dat weiland, terzijde ge· 
schoven, vergeten ...... en vult U de rest maar verder 
in. PH. JAC. GREEVEN. 

Vriescheloo, Ned. Herv. Pastorie. 
9 October 1945. 

voor de gevangenen onhoudbaar werd, zoodat wel 
spoedig bekentenissen zouden loskomen. Gelukkig had 
een der ambtenaren van het bureau zooveel moed zijn 
medewerking toe te zeggen bij een eventueele over
val. Hoewel vrij gevaarlijk leek er een goede kans 
van slagen. 

De KP-groep Meppel besloot de overval te plegen 
Op 24 December werd het politiebureau aangevallen. 
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Ondanks goede voorbereidingen, sLuittcn de KP-ers _op 
hevig verzet van de Meppeler politie. Het kwam tot 
een schietpartij van Stenguns tegen pistolen. Een 
politieman werd gedood en een ander zwaar gewond. 
Helaas viel ook aan KP-zijde een slachtoffer. Het 
was Willy, Gerrit de Boer, een van de leden van zijn 
ploeg, die het meest bemind was door zijn offer
vaardigheid en bescheiden optreden. 

De overval werd echter doorgezet en het gelukte 
nog de bedoelde gevangenen te bevrijden. Echter moest 
het lichaam van Willy worden achtergelaten. Er werd 
alarm gemaakt en Willy werd op de stoep van het1 gebouw aangetroffen. 

Tot zoover de inleiding van wat eigenlijk de clou 
van dit verhaal is. 

Als de volgende morgen de begrafenisondernemer 
komt om zich met de zorg voor het stoffelijk over
schot van Willy te belasten, is daar ook de agent 1Vie1-
drnayer aanwezig. Deze ontvangt den begrafenisonder
nemer met de woorden (men vergev'e mij de letterlijke 
citaten): ,,Moet die vent ook nog een kist hebben? 
Donder hem zoo maar in den grond." Als dan de be
gr.tfenisondernemer te k;nnen geeft Willy te willen ont· 
kleeden, voegt Wieldraayer hem toe: ,,Donder hem 
er zoo maar in, het is mooi genoeg, dat hij nog een 
kussen krijgt, waarop Rust Zacht." Terwijl de be
grafenisondernemer toch bezig is Willy te ontkleeden, 
stapt Wielclraayer er naar toe, scbopt het fijk van 
Willy opzij en smijt schoenen, polshorloge, hoed en 
bril in de kist onder de woorden: ,,Wij willen hier 
niets van die rotzak houden". 

Na de• bevrijding dient de begrafenisondernemer 
een aanklacht in tegen Wieldraayer. Tevens geeft hij 
twee help�rs op als getuigen. Overigens wordt er nog 
een aanklacht ingediend door een onderduiker, dien 
Wieldraayer heeft overgeleverd aan de Landwacht en 
die als gevolg daarva'n naar Duitschland werd ge
transporteerd. 
./ _Wieldra�yer wordt voor de Zuiveri�gscommissie van

de politie geroepen, voorloopig geschorscht (om de ge
moederen wat tot rust te laten komen?) maar cenigen
tijd geleden weer in eer hersteld......... Moet men 

-- :e..--_ .. __ -.J! -�' ___ .... . .;... ·- . 

hieruit niet concludeeren, dat Willy inderaaaá be::-

schouwd werd als een "rotzak", inderdaad geen recht 
had op een behoorlijke begrafenis en terecht aan de 
kant geschopt werd? De reactie bleef clan ook niet 
lang uit. Een poosje na zijn rehabilitatie vervoegden 
zich bij Wielclraayer eenige personen, die hem onder 
bedreiging met wapens zijn uniform en pistool afna
men. Het uniform werd den volgenden dag op ver
schillende plaatsen in Meppel teruggevonden, ver
gezeld van een voor W. onaangenaam briefje. 

Natuurlijk volgde ook op deze actie een reactie. 
In de Meppelercourant verscheen n.l. een arti'keltje 
onder het opschrift "Rare Manieren". 

Hierin wordt in het kort het voorgevallene bij Wiel
draayer beschreven. De schrijver voelde zich geroe
pen erbij te vertellen, dat de aanklachten tegen Wiel
draayer toch door de Zuivering�commissie van de 
politie waren onderzocht. Dat hierbij gebleken was, 
dat Wieldraayer volkomen politiek betrouwbaar was, 
dat dus dergelijke Wild-West manieren heelemaal niet 
op zijn plaats waren en dat er overigens bij even
tueele bezwaren andere wegen te bewandelen zijn ...... 

Evenwel lijkt het erop, dat Wieldraayer nu toch 
binnenkort definitief wordt geschorst. 

• 

Noot van de Redactie: 
Als de feiten liggen. zooals ze hierboven beschre

ven zijn, dan is er i·nderdaad alle reden deze agent 
uit het corps te stooten. 

We wijzen er echter met nadruk op, dat de hier 
gevolgde methode onjuist is en in haar consequentie 

- tot revolutie en anarchie zal leiden. Gelooft men in
de democratie, dan moet men geloovcn in tle wette
lijk� P itl<lelen om in zoo'n gev.:il recht te doen. ;\lcn
l•,-tl n dit gt:\ 11 .:e',cr niel alk \\ cttclijl,c m'd<lc-

Il t •U1011lt.:11. 

Monn111enten·chaos? 

Naar aanleiding van het op de laatste L.0.-top ter 
sprake komen van een dreigende chaos op het gebied 
van monumenten-oprichting, hebben wij ons licht eens 
opgestoken bij '.Het 'Nationaal 1nstituut - een der 
instanties, di.etrokken is bij de qrdening op dit 
terrein - omtrent het stadium, waarin deze aange
legenheid momenteel verkeert. 

Wie na de vorige oorlog Frankrijk of België bezocht, 
herinnert zich ongetwijfeld het indrukwekkend aantal 
grote, kleine, mooie e11 lelijke monumenten, dat daar 
uit de grond verrees, en zelfs in 1939 nog aan het 
verrijzen wás. 

Wij weten, dat ook in Nederland na de bevrijding, 
men allerwege behoefte gevoelde, hen, die voor ons 
land het hoogste offer brachten, te eren door de op· 
richting van een gedenkteken. 

Het Nationaal Instituut zag in, dat hier grote 
gevaren scholen, 1. nl. dat onwaardigen op deze wijze 
eer bewezen zou worden, maar ook, dat "zwarte 
Pieten" en andere verdachte personen zouden trachten 
zich ter rehabilftatie in comité's te dringen; om dan 
nog maar niet te spreken van geschorste beeldende 
kunstenaars, die, gebruik makend van onbekendheid 
met hun schorsing, op die manier zouden trachten, de 
tegen hen genomen maatregelen te ontduiken. 

De medewerker van het N. I., die zo vriendelijk 
was, ons te woord te staan, vertelde ons verder, dat, 
waar dus dringend het optreden van een instantie 
nodig was, die in <lezen regelend kon optreden, het 
N. I. medio Juni een rondschrijven richtte tot de
gemeentebesturen, waarbij richtlijnen ingesloten wer
den, om te geraken tot een waardige gedachtenis. Wij
infonneerden hierop, of het N. I. de enige instantie
was, die een dergelijk initiatief had genomen, maar
dat blee·k niet zo te zijn: enige weken later richtte
nl. de G.A.C. zich door een oproep in de pers tot
de bela�ghebbendei;i, met het verzoe�, de . plannen

te hàrer kennis te brengen. Deze doublure werd ech
ter spoedig opgeheven, en de werkzaamheden -van het
N. I. en G.A.C. op elkaar ingeschakeld. Het N. 1.
nam een coördinerende en regelende taak op zich,
terwijl de G.A.C. op haar eigen terrein bleef en zich 
belastte met het onderzoek naar de waardighei<l van 
de betrokken initiatiefnemers, uitvoerders en te her· 
denken strijders. 

Al spoedig bleek echter in het algemeen de nood
zakelijkheid, nog een derde instantie te creëren voor 
de aesthetische beoordeling van de ingekome� ont
werpen, terwijl die dan zou moeten kunnen beschik
ken over bevoegdheid, van regeringswege verleend, 
om, wanneer nodig, de uitvoering van aesthetisch on
aanvaardbare plannen te verbieden. 

Medio Juli richtte het N. 1. zich met een desbetref-

fend voorstel tot den Minister van 0. K. en W., en 
maakte op diens verzoek de nominatie op voor een 
dergelijke veto-commissie, bestaande uit deskundige 
beeldhouwers en architecten. Bij K. B. zou een z.g.n. 
"monumenten-stop" afgekondigd worden, krachtens 
welke het plaatsen van een gedenkteken afhankelijk 
werd gesteld van de goedkeuring van deze veto-com
missie. Tot dusver is dit besluit echter nog niet af
gekondigd. Op een desbetreffende vraag deeld

0

e onze 
zegsman mede, dat inderdaad reeds zeer vele gemeen
ten met het N. 1. in verbinding traden en reeds veel 
gedaan kon worden, om de monumenten-stroom zoveel 
mogelijk in goede banen te leiden. Het uitblijven van 
de monumenten-stop werkt echter uittcraard zeer be
lemmerend. 

ln Friesland schijnt deze materie door het doel
treffend ingrijpen van het Mil. Gezag voorbeeldig ge
regeld te zijn, zo zelfs, dat landelijke ins�anties <laar 
in het geheel niet behoeven op te treden. 

Tenslotte vernamen wij nog, dat door instelling van 
keuze-commissies van de Fed. v. Beroepsver. v. Beel
dende Kunstenaars ook namen kunnen worden ver
strekt van ontwerpers, die voor een bepaalde opdracht 
in aanmerking komen. 

-�epartementale molens malen ook na de bevrijding
bliikbaar nog altijd langzaam. Zo langzaam, dat nu, 
3 maanden nadat dit voorstel werd ingediend, de 
monumenten-stop nog niet is afgekondigd. Hier en 
daar wordt, of is al, gebouwd. Wij zagen enkele ont· 
werpen. Heel mooie en waardige gedenktekenen soms, 
maar ook ettelijke gedrochten dreigen te verrijzen. 
Gedrochten, die wie weet hoeveel honderden jaren 
daar zullen staan. Beledigingen, - zij het dan niet 
zo bedoeld - voor onze gevallen vrienden, mhr ook 
voor de werkelijk bonafide Nederlandse kunstenaars. 
Het is niet aangenaam, te moeten bedenken dat dit alles voorkomen had kunnen worden, �annee� men in 

Den Haag eens wat vlugger had voortgemaakt. Wij 
begrijpen, dat men het daar druk heeft, maar geloven 
anderzijds toch ook, dat de herdenking van onze 
doden, en de schoonheid, van ons landschap aangele
genheden van niet gering belang zijn. 

Wij krijgen de indruk, dat alle voorbereidingen, die 
door particulier initiatief te treffen waren, getroffen 
zijn en dat het N.l., ondanks de handicap van het uit
blijven van de monumenten-stop, veef lofwaardig werk 
heeft gedaan. Door de vele correspondentie, die het 
N. 1. reeds over dit onderwerp heeft gevoerd, is het
tot de enige instantie geworden, die centraal. eniger
mate kan overzien, 'Yat in deze materie gaande is.

Het wachten is nu op Den Haag ...... 

X. 

,,BART" Pieter Veenendaal, geb. 20-12-1908 
overleden 15-2-1945, Neuengamme. 

Piet Veenendaal, landbouwer te de Glindhorst, was 
totdat de oorlog kwam en Nederland bezet werd door 
den Mof, een hard werker, die leefde voor zijn bedrijf, 
zijn vrouw en zoontje. 

Het onrecht ons Vaderland aangedaan, gaf aan zij11 
gevoelige natuur een harde klap. Zijn denken en· wè.r-·' 
ken waren van die tijd af erop gebaseerd, zoveel als 
hij kon hulp aan verdrukten te geven en zo mogelijk 
te saboteren. Niet tevergeefs werd een beroep op hem 
gedaan, om daadwerkelijk verzet te plegen. Veel onder
duikers zijn door hem verzorgd, veel bonkaarten en 
gelden zijn door zijn handen gegaan. 

Nauwgezet en plichtsgetrouw vervulde hij zijn werk, 
en bleef steèds op zijn post. Zijn moedig optreden 
was een lichtend voorbeeld voor de onder hem gestel
de groepen. 

In deze tijd werd ziin gelukki!! huwelijk gczegcnd 
<loOr d,• •d,oortc \·an een dicht rtj� .. n·r "eluk ,luurdc 
l e l'.11° 

Door verraad werd ook "Bart" gegrepen en wegge
sleurd. 

Zwaar lichamelijk lijden heeft hij terwille van zijn 
medestrijders moeten verduren. Doch hij heeft gezwe
gen, echter niet vaq zijn geloof in zijn Verlosser Jezus 
Christus. Zijn geloof was steeds de bron en de toets� 
steen van zijn verzet; ook in de gevang�nis was Jezus 
zijn troost. 

Eerst werd hij naar Apeldoorn vervoerd, daarna naar 
Amersfoort en vandaar weer naar Neuenoamme waar 
h'.j overleed tengevolge van dysenterie. Ee: lijde�sweg, 
die hem echter de overwinning gebracht heeft, die 
voor al Gods 'kinderen is weggelegd. 

Zijn voorbeeld is voor ons, die achterblijven een 
roepstem en aansporin? geweest te hlijven volharden 
in de str'jd te0,m onr..:cht �n ow;c!oof. 

f.. 



KOERIERSTER 
CONTRA MOF 

Onze koeriersters maakten soms vreemde dingen 
mee. 

Dat een koerierster en een mof elkaar sloegen met 
een geweer, terwijl Engelse vliegtuigen vlak boven . 
hun hoofden doken en bombardeerden, zal echter 
niet veel zijn voorgekomen. 

Een koerierster moest per fiets over de brug over 
de Noord, om het dringend verzoek van Den Haag 
om het bombardement te staken, naar Sliedrecht te 
brengen, vanwaar het dan naar de overkant geseind 
werd. 

De assistentie van een mof werd ingeroepen om 
de fiets de brug op te sjouwen. Waarom bewaakten 
de moffen anders de bruggen over onze grote rivie
ren, dan om onze medewerksters behulpzaam te zijn, 
wanneer ze alléén de brug niet op konden komen? 

Terwijl de Germaan op zijn manier een steentje 
bij droeg voor ons illegale werk, kwamen een paar 
Engelse vliegtuigen de brug onder handen nemen. De 
Tommie's doken en de mof gooide gillend de fiets 
neer en zocht dekking, de koerierster meesleurend. 
Een andere mof in de mening dat onze koerierster 
nog te zien was voor de vliegtuigen, en beschieting 
vrezend, sloeg haar in z'n zenuwachtigheid met de 
kolf van zijn geweer op het hoofd. Maar als hij dacht, 
hiermee een Hollands meisje te intimideren, was hij 
verkeerd; de koerierster nam hem zijn geweer af, en 
gaf hem de nodige tikken terug. Juist doken de vlieg
tuigen weer, en de Edelgermaan al half versuft door 
de slagen, dacht dat zijn laatste uur geslagen was. 
Maar gelukkig voor onze koerierster wierpen de 
Tommie's hun bommenlast aan de andere kant van 
de brug. Toen de aanval voorbij was, bracht de zoon 
van het helse rijk gedwee de fiets naar boven voor 
onze illegale werkster, en deze kon haar weg weer 
vervolgen ...... 

TONNY. 

O n d e r t r o u w d :
C. HUYKMAN-STRUBEL T (Puck)

en 
]. H. DE REUS (Johan) 

AMSTERDAM, 16 October 1945. 
Toekomstig adres: Joos Banckerweg 21 II. 

Wie kan inlichtingen geven over de bruin leren acte
tasch van mijn man, die na de arrestatie op 28 Nov. 
1943 door leden van de L.O. is weggebr�cht? Gaarne 
terugbezorging of bericht bij Mevr. Pannekoek, Eer· 
noulliplein 4 te Groningen. 

\. 

' 

•·

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge
boorte van onzen Zoon 

ERIK GERARD SEP 
A. OMTA.
E. OMTA-BARTELS.

OLDÉHOVE, 10 October 1945. 
Tijdelijk adres: St. Jozef-Stichting, Sappemeer. 

GERRIT NEUTEBOOM 
en 

ALI VAN DOORNUM 

hebben het genoegen U kennis te geven van hun voor 
genomen huwelijk, dat D.V. voltrokken zal worden 
op Woensdag 24 Oct. a.s. des voormiddags om 11 uur. 

HATIUM, October 1945. 
Zuidwal, A 97. 
Kruisstraat, A 336 

Kerkelijke bevestiging om 11.30 uur in de Gerefor
meerde Kerk door den Weleerw. Heer Ds. J. 0. Mul
der. 

Gelegenheid tot feliciteren op den trouwdag van 3.30-
5 uur in Hotel de Beer. 

Toekomstig adres: Novalieweg C 269/1, Hattem. 

Principieel onderduiker, leeftijd 22 jaar, ioekt werk
kring (beroep slager). 
Brieven onder nr. 66 van ons blad. 

492. Gezal Weis:z: (journalist Amsterdam, toneelspe·
le�?), zijn vrouw, Selma, zijn zoontje Frans Ben
jamin Ander, oud 6 jaar. Laatst bekende adres
was: Kromme Mijdrechtstraat 36, A'dam-Zuid.

493. Machiel Jansen uit Vlissingen (Technisch student).
Met het Septembertransport van 1944 vervoerd
van Vught naar Dachau of Oranienburg. Sinds
dien niets meer vernomen.

494. Hendrik Wolf, adres: Middelhovenstraat 10, Die
ren, geb. 28 Nov. 1909 te Amsterdam. 22 Juni
1944 gearr. in Dieren, Huis van Bewaring Arn·
hem, 12 Juli 1944 Vught. Bij inval Engelsen naar
Duitsland vervoerd. Vermoedelijk Heinkelfabrie·
ken. In een buitencommando van Natsweiler over·
leden op 7 Febr. 1945.

495. Jacob Ary Verolme (Joop L.K.P.), geb. 19 Nov.
1918 te Nieuwe-Tonge, Z.-H., laatste adres: Leo
poldstraat 5 D, Rotterdam. Op 8 November 1944
door S.D. te Rotterdam gearr. Enkele dagen la
ter naar Scheveningen vervoerd. Nadien niets
meer van hem vernomen.

496. Pieter van Otten, geb. 10 Aug. 1908, gevangen
genomen 24 Juli 1944 te Den Haag en vervoerd
naar Scheveningen. 4 Aug. 1944 naar Vught ge
bracht. 6 September 1944 naar Duitsland (Sach·
senhausen). Daar in Januari 1945 nog gezien, zou
omstreeks Februari op transport gesteld zijn.

497. Otto Tichelaar, student uit Delft, gewerkt onder
de naam "Karel Karsten", woonde Helperbrink
15a, Groningen, werd 13 Nov. 1944 opgepakt, was
tot 15 Jan. 1945 in Huis van Bew. te Groningen;
nadien niets meer van hem vernomen.

498. Theo Alberts (schuilnaam Theo Middelkoop) ge
boren 6 April 1924 te Almelo. Gearr. door de S.D.
in de nacht van 31 Aug. op 1 September 1944 te
Amsterdam. Gebracht naar de Weteringschans,
sinds 4 Sept. niets meer gehoord. Is vermoedelijk
via Amersfoort naar Neuengamme vervoerd.

499. Namens den heer Schufftan, Hollywood, Califor
nia verzoekt de heer T. A. Deinum, E. 44 te Wor·
kum (Fr.) inlichtingen omtrent Gertrud Lin<len·
baum en Kurt, Eise en Robert (6 jaar) Mande!.
Allen van Joodse afkomst. Hun laatste adres was:
Haarlemmermeerstraat 97 te Amsterdam.

500. Rudolf Kar$ van den Bergh, geb. 29 September
1920, wonende: Stationsstraat 3 te Groningen. Ca.
25 Juni 1944 gearr. te Vught bij overval op een
buitencommando. Volgens Sterbebuch gefusilleerd
29 Juli 1944. Inl. over zijn verblijf in Vught.

Druk H. J. Koersen & Zn" A'dan> 
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Houding van de Intellectuelen 
en gezeten burgers in het verzet 

1l 'P;-e4 6Pij,R, u.eePden ! ! 

In Amsterdam en de Zaanstreek opereerden aan 
het eind van de bezetting ongeveer 200 actieve sa
boteurs van de BS. Het waren meest KP.-ers en 
RW-ers, meest arbeidsjongens, met een enkele stu
dent en politieman ertussen .Toch had ieder de kans 
om na een proeftijd te mogen deelnemen aan dit bij 
uitstek actieve ondergrondse soldatenwerk. Omdat je 
over 5 of 10 man door de verantwdordelijkheid van 
het werk (militair effect en in politieke zin: wat voor 
represaille? wat verdraagt de bevolking?) eigenlijk al 
een onderofficier of officier nodig had, is ook aan 
intellectuelen en andere burgers om medewerking ge
vraagd. Noch reserve-officieren in het algemeen, 
noch onder-officieren van de genie bijvoorbeeld, 
noch intelligente sporteive knapen uit de gezeten 
burgerij, bleken werkelijk bereid te zijn. Dit is een 
ernstig verschijnsel en het doet denken aan Frank
rijk gedurende de tste (en 2de?) weerldoorlog met 
:zijn "trahison des clercs", en wi j voegen daaraan toe: 
,,des bourgeois satisfaits". 

Ieder weet, dat bij de intellectuelen niet elke groep 
schd!d heeft, de studenten, de artsen en de geeste• 
lijkheid zeker niet, maar verder was het een alge
meen verschijnsel. 

Oorzaken. Leraren, ingenieurs, geschoolde ambte
naren, jonge advocaten enz. zaten te zeer vast aan 
de weelde en rust van hun milieu, daardoor hun taak 
en roeping tegeno�er onrecht miskennend. Hier komt 
nog bij het te verstandelijk staan tegenover de mo
gelijkheid om de vijand afbreuk te doen en het ge· 
brek aan gelovig enthousiasme, dat blind is voor da 
uitkomst, maar ziet op de plicht. Dit is vooral een 
:zaak van de kerk en de jeugdorganisatie. De eenzij
dige intellectuele opvoeding met zijn gebrek aan 
voortva_rendheid en dadendrang eist een andere aan· 
pak op school en universiteit. 

'Verbetering. De ouders en de minister van onder
wijs moeten dit terwille van een harmonische ont
wikkeling van individu en volk krachtig aanpakken 
en snel verbetering aanbrengen. Vroeger echter ver
dende de regering de intellectuelen. Zij kregen (be
halve de artsen!) vaak een aparte militaire opleiding 
en te vaak was bij functies hun bedje gespreid, waar
door een "struggle for better life" hun ontging. 

Het meest ontstellende was de houding van dege
nen, die door onwaarachtige argumentaties als "ik 
ben te kwetsbaar" eigen leven te goed vonden, maar 
door hun waardering met de mond voor het verzet 
anderen hier niet te goed voor achtten. 

Maar wat malen wij om deze lieden? Laten wij 

onze harten niet verbitteren met verwijten, al blijft 
het pijnlijk geen enkele "oude vriend" uit de begin
tijd overgehouden te hebben. 

Wij brengen dit naar voren om het de historici en 
leidslieden van ons volk te zeggen: meen niet, dat dit 
volk groot is en dat het sterk is, alvorens het zich 
bekeerd heeft van deze en andere dwalingen. Lieden 
met een onwerkelijke romantische-psychologische in
slag echter, zeggen dat het anders is. 

'Nog enkele feiten. Alleen de waarheid verandert 
er niet door. In een onderhoud tussen een medewer
ker yan "Herrijzend Nederland" en den Militairen 
Commissaris van Noord-Brabant, vertelde de eerst
genoemde functionaris destijds, dat me�st e�voudige 
mensen zich opgaven als vrijwilliger. Deze personen 
hadden een zodanig eenzijdige ontwikkeling, wat he
laas een sociale waarheid is, dat er bi jna niet vol
doende kader uit te vormen was .Voeg hierbij nog de 
houding van de Nederlandse rechterlijke macht en 
een pijnlijk scherp bewijs van de decadentie en futloos
heid van een deel van ons volk is geleverd. 

In tegenstelling tot het nationaal-socialisme achten 
wij intellectuelen van grote waarde voor een land en 
een flinke dosis intellect wordt door ons, bij niet aan
matigend gebruik, hoog gewaardeerd. 

De diepere oorzaken van dit ernstige verscbijnsel
in ons volksleven liggen in de geesteshouding van 
het liberalisme in de vorige eeuw en aan een ver
keerde houding van de christenen tegenover de licha· 
melijke opvoeding. Wanneer twee zo belangrijke stro
mingen in ons land éénzelfde foutieve houding aan
nemen, dan is hetgeen wonder, dat die verschi jnse
len, die we hier signaleren, ernstige vt>rmen aanna
men. 

Waar het voor ons allen nu op aankomt is: de 
geestelijke bereidheid de fouten te erkennen en be
tere principen en methoden te willen volgen. De 
cbristenen hebben te ze'èr eenzijdig de nadruk gelegd 
op het geestelijke, het individualistiscb-liberalisme te 
veel op het verstandelijke.

Oplossing. Wat gevraagd wordt is de barmoniscbe
ontplooiïng van de gebele mens, geestelijk, verstan
delijk en lichamelijk. 

Het blijft een belangrijke en urgente opgave voor 
ons volk, de kernachtige mening van Denis de Rou
ge�ont in practijk te brengen: penser avec les mains, 
denken en daarbij je handen weten te gebruiken. 

Velen bleven te ver van ons volk staan door een 
te individualistische instelling. De liefde tot dit volk 
ontbrak, en hun noden en vreugden werden niet ge
deeld. Op grond van onze beginselverklaring moeten 

en mogen we zeggen, dat ons volk ernst moet maken 
met de Bijbelse gewetensvolle spanning tussen indi
vidu en gemeenschap, die wij in pra.ctijk moeten bren
gen. 

En dan zullen we ook moeten zorgen, dat er ge
lijke kansen komen, zoodat alle krachten die God 
in ons volk heeft gegeven, tot ontplooiing komen. Dan 
zullen we onze taak en roeping tegenover ons zelf en 
andere volken beter kunnen volbrengen. 

Op zichzelf is dit een sociaal onderwijs vraagstuk, 
dat zo opgelost moet worden, dat alle intellectuele

�racbten in ons volk gemobiliseerd worden. 

KP.-ers pak aan! Omdat dit bij het merendeel van 
de KP-ers niet zo was, zullen vele KP-ers hun tekort 
in moeten halen door hard te studeren. Zorg, dat er 
evenwicht komt tussen je daadkracht en je intellec
tuele kracht. Dan geven we je een goede kans, dat 
je leven harmonisch en rijk zal ontplooien. En blijf 
op die wijze doorvechten. De KP-ers hebben in hun 
geloof en hoop schone dromen gedroomd van recht, 
en betere toekomst voor dit volk en eigen levensont
plooiïng. Dat was goed, maar blijf dan ook volhar
den om ze te verwerkelijken ! 

ANDREE L.K.P. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALLERZI.ELEN 
Zwijgende mensen over de straat, 
't Is of ze peinzen, 
Wellicht komt er een lief gelaat 
In hun gedachten rijzen. 

't Is Allerzielen en over de blaan, 
Langs dode kanten 
Heb ik daar straks een vrouw zien gaan, 
Heur armen vol crysanten. 

(Uit de Belgische vrije pers). 

--······························ 



HET CONFL][CT ][N ONS VOLK 
11Ik geloof, dat we thans langzamerhand tot de 

kern van het conflict tussen U en mij komen", ver
volgt mijnheer Jansen, terwijl de trein door het Hol
landse landschap snelt. 11Zou he twerkelijk niet mo
gelijk zijn, dat wij elkaar beter lèren verstaan? U 
wenst de consequer.ities te trekken uit de bezettings
tijd. Als ik het goed begrijp, betekent dat niet alleen, 
dat U wilt zien dat er recht gedaan wordt, maar ook 
de illegaliteit daarin een belangrijke stem zal hebben; 
niet alleen, dat ons volk een nieuwe weg moet gaan 
bewandelen, één waarop de oorzaken van het schrik
bewind, waaronder we vijf jaren zuchtten, weggeno
men worden, maar dat die nieuwe weg betreden moet 
worden, mede onder leiding van de illegaliteit". 

11Ik geloof", zegt mijnheer Storm, ,,dat zoiets niet 
wel mogelijk zal zijn, zonder de illegaliteit". 

"Ik meen, dat het zeer gevaarlijk is de illegaliteit 
in dit opzicht vrij spel te laten. Nog even daargelaten 
de vraag, wat eigenlijk onder die nieuwe wegen ver
staan moet worden. De illegaliteit mist n.l. over het 
algemeen de binding aan de historie van ons land". 

"Was het niet juist die binding aan de historische 
rechten van een vrij volk, die de illegaliteit tot ver
zet riep?" 

11Juist maar dit is één zijde. Er zijn ook plichten
t.a.v. het volksbestaan van een vrij volk. Want vrij
heid is niet absoluut, niet "inconditional".

Ware vrijheid onderstelt ook binding, anders wordt 
ze revolutionair.

III. 

Binding aan het frame, waarbinnen de vrijheid be
staat. Het frame in de historie van ons volk opge
trokken als grondwet en wet. Wie de vrijheid daar
van losmaakt is revolutionair en dat komt in de prac
tijk nog niet direct neer op wapengekletter, maar wel 
op ondermijning van het gezag en op de vervreem
ding van de rechten van andersdenkende medebur
gers. Deze binding kan de grote massa der illegaliteit, 
bij gebrek aan kortsluiting met de constitutionele de
mocratie van vóór 1940 niet voldoende in haar pro
gram 

.
verwerken". 

Ik erken dit bezwaar en ik begrijp ook, dat dit 
aanleiding voor de politici is, om dit punt steeds weer 
bij het volk, bij de illegaliteit erin te hameren. De 

September 1944. 
Landingen bij Arnhem. 
Zuid-Nederland wordt bevrijd. 
We zitten in de telefoonpost, waar tevens een op

slagplaats van wapens, munitie en springstoffen is. 
We zijn al weken achtereen in actie. Elke nacht 

,,droppings" of sabotage op spoorlijnen. Overdag ver
voer van wapens, zorg voor levensmiddelen voor de 
jongens in de bossen, berichtgeving via de radio en 
overval werk. 

We zitten in het hartje van de Veluwe: Apeldoorn. 
Dertig kilometer van ons af woedt een der felste 

slagen uit de oorlog. De slag om Arnhem, Reeds Zon
dag kwam de eerste order tot sabotage op de Duitse 
verbindingslijnen binnen. 

Niet minder dan vijf spoorlijnen, waaronder twee 
dubbelspoors, moesten onder controle, gehouden wor
den. Bovendien viel de belangrijke weg Apeldoom
Amhem onder ons rayon. Speciale sabotageploegen 
deden het 11wegwerk". Wij, de drie �P's te Apel
doorn verzorgden de spoorlijnen. 

En het had geknald, die nacht. Overdag werd alles 
weer hersteld, maar taai hadden we het spelletje ge
speeld. Elke nacht vlogen de lijnen de lucht in, elke 
dag werden ze weer gemaakt. Te groot mocht de 
schade nooit zijn, want steeds luidde de opdracht: 
vernieling, doch zodanig, dat spoedige reparatie mo
gelijk is. En zo zitten we daar, wachtend op nieuwe 
orders. 

Hoewel we weten, dat de slag om Arnhem verlo
ren is, hopen we toch op een spoedige bevrijding. 

Wij zijn klaar, onze uniformen zijn "gedropt" en 
onze 11stenguns", mitrailleurs en karabijnen liggen ge-
poetst. 

- ' 

De telefoon rinkelt. Ik luister. 
11

Bij nieuwe sabotage door terroristen zullen vijftig 
burgers _gefusilleerd worden". 

gevaren voor een deraillement zijn groter dan ooit. 
Ik zie ook in dat de illegalen de routine missen, om 
onmiddellijk practisch effect te geven in de politiek. 
Maar er is één ding, waarin de oude politieke sfeer, 
die zo ernstig heenwijst naar wat geworden is, de ont
wikkeling in de weg staat. Dat is het probleem van 
wat worden zal.

Aangenomen, dat er nieuwe wegen bewandeld moe
ten worden, nieuwe inzichten de toon aan moeten ge
ven, is er reden om, te veronderstellen, dat deze 
kring juist door haar realtie met de ontwikkeling van 
voor '40, minder geneigd zal zijn de beproefde paden 
te verlaten. Men maakt het d!inken en handelen zo 
moeilijk los uit de continue baan, waarin men ge
wend was te denken en te handelen". 

11Er moet toch reden zijn die baan te verlaten? 
En men moet toch aanwijzen, welke nieuwe weg ge
volgd moet worden?" 

"Dat werpt men ons steeds voor de voeten en ik 
moet toegeven, dat het een sterk wapen is, maar niet 
afdoende". 

In de eerste plaats is daarvoor geen éénstemmig
heid, bij de jongeren. Daar blijkt duidelijk, dat geeen 
opvatting los staat van onze levensbeschouwing. Maar 
vervolgens mag van de oppositie niet onder alle om, 
standigheden geëist worden, dat een positieve concre
te oplossing geboden wordt in geval van critiek op 
de bestaande situatie. 

11Hoe bedoel U dat? Mag ik van U vergen, dat U 
mij zegt hoe het dan wel moet, als U beweert dat de 
politiek verkeerd gevoerd wordt?" 

11Ik wil niet beweren, dat de politieke organisatie 
in Nederland niet in orde is. B.v. dat het systeem van 
partijpolitiek niet deugt. Ik meen, dat het hier om de 
vóórvragen van de politiek gaat, om levensbeschou
wingen. En wanneer ik die aan de orde stel, mag 
niet onmiddellijk geëist worden, de uiteenzetting, hoe 
de practische politiek dan wel gevoerd moet worden, 
volgens mijn opvattingen. Of daarbij dus het politieke 
systeem in het geding is, zal wel blijken. Maar eerst 
is aan de orde de sfeer, waarin de politiek bedreven 
wordt". 

11Dat zal altijd een sfeer zijn, van streven naar 

Het is onze luisterpost bij den Ortskommandant. 
Hij kan vrij praten, want we gebruiken eigen lijnen. 
Ik leg de hoorn n�er en we bespreken dat het er niet 
mooi uit zal zien voor Apeldoorn, als er nu een order 
komt. 

Toch blijft die niet uit, want 11ls even later opnieuw 
de telefoon ratelt, komt het bevel door: 

,,Lijn Apeldoorn-Deventer moet eruit vannacht". 
Wat nu? Wat telt het zwaarst? 
Als ik den commandant opbel en hem inlicht over 

de toestand legt hij de beslissing in onze handen. 
Lang wordt er dan gedacht. Voor en tegen bespro

ken en dan wordt er een plari geopperd, dat niet mis
lukken kàn. 

Op het bureau van politie beidt een dienstdoend 
agent, dat hij een parachute heeft gevonden buiten 
de kom der gemeente. Ook heeft hij daar een baret 
ontdekt. De rand is vettig van echte Engelse bril
lantine. De inspecteur vindt het de moeite waard om 
door te geven en spoedig weet de Ortscommandant, 
dat er parachutisten geland zijn. 

Langs de spoorlijn loopt een landweg. 
Op 9ngeveer twee honderd meter afstand parallel 

met de hoofdweg Apeldoorn-Deventer, fietsen drie 
jonge mannen, omstreeks zes uur 's middags. Een is 
gekleed in een overall en heeft een actetas onder de 
arm. Er wordt weinig gesproken. 

De KP is op stap. 
- Waar de weg de spoorlijn kruist, duik ik in

mijn overall weg achter de spoordijk, leg mijn fiets 
neer en doe de overall uit. Daar sta ik compleet in 

macht en invloed, van afwegen van belangen, van 
compromissen, spijts alle idealen, mits onder die com
promissen niet verstaan wordt, dat men het met zijn 
beginselen op een accoordje kan gooien. Dat laatste 
is geen politiek meer". 

11Deze sfeer van het streven naar macht en invloed, 
van het afwegen van belangen, het leven in compro
missen heeft de politiek in discrediet gebracht. Be
doelt Burckhardt daarvan niet, dat in de geschiedenis 
het gemene zegeviert en alleen het gemene? Het ge
ïntrigeer, hêt zoeken van machtscombinaties, het 
marchanderen om de sleutelposities, de propaganda, 
die door het accentueren van een aspect der waar
heid, de waarheid zelve geweld aandoet, dat alles 
laat weinig ruimte over voor een radicale, waarachti
ge levenshouding. In deze sfeer moet men .op een la
ger niveau leven". 

11Toch is dit nog niet het gemene, waarvan Burck
hardt spreekt. Ik kan zeer wel inzien, dat de politiek 
niet het tehuis biedt voor 'n rustige en verheven levens
ontplooiïng zoals de wetenschap, een klooster, de 
preekstoel, en de ziekenverzorging deze bieden. Maar 
men moet zich ook weer niet vergissen. In het leven 
is overal strijd en de strijd vraagt het stellen der slag
orde, eist tactiek. Dat is niet alleen in de politiek 
zo, a !staat het daar in het cenrum. Zelfs op de ter
reinen, die ik zojuist noemde, is die strijd er en dik
wijls is het daar nog een kleine menselijke strijd om 
persoonlijke zaken. 

Nu is de eis aan de tactiek in de strijd te stellen, 
dat ze verrassend is, dat ze geheim is. Hierin is ech
ter niets gemeens en hierin is ook geen onwaarachtig
heid. Onwaarachtig is, dat men niet staat voor wat 
men zegt, belijdt, dat leer en leven niet ·kloppen". 

11Er is op alle terreinen van het leven strijd. Helaas 
't is een gevolg der zonde. En de strijd is zelfs een 
eis, die aan het feit der zonde ontspruit. De vraag is 
maar, hoe die strijd gevoerd wordt. En dat is een 
vraag, die naar twee zijden, naar binnen en naar 
buiten beantwoord moet worden. 

Daar is eerst de strijd om het leven met d'e ware 
leer in overeenstemming te brengen. Dat is een strijd 
naar binnen. En in de tweede plaats met welke mid
delen strijd ik. Dat is de strijd naar buiten". 

H. v. R.

('Wordt vervolgd). 

Engels uniform. Uit mijn tas haal ik de baret en 
stengun. Even in elkaar schroeven en omhangen. 
Dan, met de springlading onder de arm klim ik de 
dijk op. 

Langs de weg staan mijn beide vrienden. Ik weet, 
dat ik onder hun hoede ben. Hun revolvers liggen 
vast in hun hand en bovendien heb ik, met twee 
reservehouders 84 schoten op mijn sten. 

Doodkalm tijg ik aan het werk. Het is al routine 
geworden en waar anders de duisternis hinderde, is 
het nu volop dag. 

Twintig minuten heb ik _nodig. 
Ondertussen worden de voorbijgangers opgevan· 

gen. Rustig wordt hen aangeraden te wachten, tot al· 
les klaar is .Ongeveer dertig toeschouwers krijg ik 
zodoende en ik merk het eigenlijk zelf niet. 

,,Wat doet die vent daar? Is dat een Tommy?", 
zo wordt er gevraagd. 

"Ja, dat is een Canadese parachutist, die de lijn 
opblaast", is het nuchtere antwoord en enthousiast 
roept er één: ,,Hoera, ik heb de eerste Tommy ge
zien!" 

De Tommy krijgt echter genoeg van zijn toneel
spel en daarom duik ik spoedig weer achter de dijk. 

Nu voel ik mijn zenuwen. Snel schiet ik in de 
overall. Baret ·af. Sten in de tas. Op de fiets en weg, 
als een pijl uit de !;,oog. De toeschouwers mogen al
leen maar de andere kant op en zij gaan graag, uit 
vrees voor de ontploffing. Mijn vrienden volgen en 
als we op de post terugkeren branden de ladingen 
fos. 

De volgende dag weten we, dat we geslaagd zijn. 
Niemand werd gearresteerd. 

"Wir können die Bevölkerung nicht ansprächlich 
stellen für die Tätigkeiten der Engländer", vond de 
Ortskommandant en gelijk had hij. 

A. H. 



NADERT. 

Het was maar een doodgewone dropping .. 
Ons district had haar eerste afwerpterrein opge

geven. Het was goedgekeurd en er zouden wapens 
komen. De slagzin was: ,,Wanneer kwam de grote 

Français aan". Reeds waren we er enige nachten op 
uit geweest, doch zonder resultaat. De weersomstan· 
digheden schenen de afgooi te belemmeren. 

Het was kou lijden; het regende pijpestelen, zodat 
wij in de ochtend uren met een stemming van 40 
graden onder nul op huis aan trokken. 

's Middags werd de radio (een onderduiker van 
een kennis, die hem zelf niet in huis dorst te hou
den) uit de schuilplaats te voorschijn gehaald en luis
terden wij of de slagzin doorkwam. 

Ja, daar had je hem: ,,Wanneer kwam de grote 
Français aan?" 

Direct moesten de jongens gewaarschuwd. Enigen 
van ons luisterden, die op hun beurt de anderen 
waarschuwden. Om 8 uur verzamelen op het afge
sproken punt. Dit moest bijtijds geschieden, want op 
de hoge brug stonden Duitse wachtposten en het was 
8 uur kinder bedtijd. (,,Sperrtijd"). 

Het was dus zaak om voor die tijd over het kanaal 
te zijn. 

Ik zou die avond met W., S. ophalen, om bij dezen 
naar de herhaling van de slagzin te luisteren, welke 
in de uitzending van kwart over acht weer moest 
voorkomen. Gebeurde dit niet dan moesten we die 
nacht op het verzamelpunt bivakkeren. We sliepen 
dan in de hooiberg, want dan waren wij er zeker 
van, dat de wapens niet kwamen. Maar ja hoor, de 
slagzin kwam door met de mededeling: ,,De deelne
mers worden verzocht op tijd op het bal te verschij
nen". Het begon al goed. S. had vergeten een deel 
van onze verdedigingswapens daags te voren over het 
kanaal te vervoeren, zodat wij die nog over het !<_a
naal moesten zien te krijgen. We gingen het land 
door, het was uitkijken, moffen met meisjes op de 
Kanaaldijk! S. ging er op uit om de boot van de 
overhaal op te pikken. W. en ik kwamen op de Ka-

Vergadering van de G.A.C. van lî-10-1945
D, hoofdpunten der agenda waren: 
1. Benoeming leden voor een financiële commissie 

uit de G.A.C.
2. Het herstellen van de Hoge Raad in haar oude 

functie.
3. Voordracht voor nieuw te benoemen leden voor

het bureau der G.A.C. en verhouding van de 

G.O.I.W. t.o.v. de G.A.C.
Punt 1 van de agenda: 
De voorzitter deelt mede, dat op voorstel van het 

Ministerie van Financiën en het N.S.F. een commissie 

uit de G.A.C. zal worden benoemd, welke tot taak 
zal krijgen het beoordelen van aanvrage11 tot deblok
kering van rekeningen van de ex-illegale organisaties 
en alles wat hiermede verband houdt. Voorgedragen 
werden de heren Bosch Ridder van Rosenthal, Hangel
broek, van Peski en een lid aan te wijzen door het 
N. S.F. Dit voorstel werd aanvaard, terwijl de heer 
Andre Wiltens door de vergadering als vijfde lid der 
commissie werd aangewezen. 

Punt 2 van de agenda: 
De voorzitter deelt mede,. dat de staking van de 

Hoge Raad, welke door de vorige regering was uit· 
gesproken, was opgeheven, met de motivering, dat de 
leden der Hoge. Raad voor het leven worden benoemd 
en onafzetbaar zijn. Wel werd medegedeeld, dat het 
in de bedoeling lag de Hoge Raad een zuiverings
commissie voor de rechterlijke macht te laten benoe
men. Door het feit dat de· Hoge nu niét bepaald een 
voorbeeldige houding heeft aangenomen tijdens de 
bezetting, is de · G.A.C. van mening, dat bovenge-

naaldijk aangekropen, W. met een buks, en ik met 
een oud jachtgeweer in aanslag. Ja, hoor, riemgeplas, 
daar had je S. Gauw de boot in; 't ging goed. De 
meisjes waren zeker buitengewoon lief op dat moment 
want last hadden we van de moffen niet. Even uitkij
ken aan de overkant. Alles veilig. Toen het dorp M. 
in naar het verzamelpunt, waar de hele ploeg al stond 

te kankeren, waar we. bleven. De Commandant was 
in politieuniform na spertijd de hoge brug overgeko
men en had al verteld, dat de slagzin weer was door· 
gekomen. Deze keer was er geen politie aanwezig als 
voorhoede, zeker verhinderd. De Commandant ging 
dus maar vooruit. We stapten op en gingen ramme
lend op slechte fietsen met massieve banden, het me
rendeel met halfgevulde magen, gewapend met aller
lei soorten vuurwapens, maar met goede moed, naar 
A. 

De voorrijder seinde met een rode lamp "onraad". 
We doken de bermkant in. Iemand naderde, lopend, 
en aan de andere kant naderde een boot. Was het 
een mof? Dan ere zij zijn nagedachtenis. Ik hoorde 

iemand klappertanden. Angst? Neen, ik geloofde 
het niet. 't Zou wel zoiets als plankenkoorts geweest 
zijn. We hadden er . een bij, die dien avond voor het 
eerst een illegale stap deed. Daar was hij, neen, niet 
schieten jongens. Het was een schipper, die aan de 
loopband een schuit voorttrok. Hij liep zeker diep in 
gedachten, want hij merkte ons niet op. De andere 
boot, een Duitse mijnenveger, naderde ook. Liggen 
blijven jongens, want als ze een zoeklicht op je zet
ten ben je de sigaar, riep er een. Even later stapten 
we weer op, en bereikten zonder verdere hindernis
sen A. 

Daar onze ploeg destijds het best bewapend was, 
kregen we het hoofdveld. Even later kwamen de dis
tricts-commandant van B., plaatsvervangend districts· 
commandant B., en onze veldcommandant v. M. De 
lampen werden uitgezet. De posten alle nog gecontro
leerd nu maar wachten, wachten. 

Ja, een vliegtuig naderde. Een mof, niet seinen, 
kaffers. Wachten, weer een vliegtuig. Het naderde 

onze richting. Ze seinden, verrek, uit die lampen, 
weer een mof. Gelukkig zit-ie boven zeker te slapen. 
Wachten, wachten. De stemming zakte weer. Hier 
en daar klonk nog wel eens een mop, maar ze wer
den al minder. De bakken werden sarcastischer en 
golden meer "de man met het rode snorretje" (de be
titeling van den vliegenier van het toestel, dat komen 
moet.) Nog enige vliegtuigen vliegen over, zeker ge
allieerden voor een bezoek aan mofrika. 

noemde gang van zaken nu niet erg aanbevelens
waardig is. 

Het Bureau van de G.A.C. zal dan ook een schrij
ven doen uitgaan aan den minister van Justitie 

waarin zij haar afkeuring over een en ander uitspreekt 
en tevens de suggestie doet, dat wanneer er een zui
verings commissie zal worden bepoemd door de rech
terlijke macht zelve, dit dan zeker niet dqor de Hoge 

Raad moet geschieden, maar zij er zich wel mee zou 
kunnen verenigen, wanneer dit zou plaats vinden 
door de verschillende Presidenten der Gerechtshoven. 

Punt 3 van de agenda: 
In de vorige G.A.C. vergadering was besloten, het 

bureau uitgebreide volmachten te verlenen om de 

voorkomende zaken af te doen, alleen in zeer bijzon
dere kwesties zou dan de G.A.C. in pleno of hare 

secties bijeen komen, terwijl de samenstelling van het 
bureau een wijziging zou ondergaan. 

Door het feit echter, dat de G.O.I.W., in strijd met 
de afspraak, zich zelfstandig tot de regering had ge
wend over de Indische politieke vraagstukken en te
vens de leden van de C.P.N. had uitgesloten van haar 
lidmaatschap, kwam de vraag naar voren of de 

G.O.I.W. zich hiermede niet op politiek terr�in had 

begeven en of zij nog wel als vertegenwoordigster der 
· individuele bundeling kan worden beschouwd, omdat 
zij een bepaalde categorie ex-illegale werkers uitsluit.
Men kwam tot het besluit om alvorens tot reorgani
satie van de G.A.C. over te gaan, de G.0.I.W. om
opheldering te vragen over bovengenoemde gang van
zaken, . temeer omdat naar het scheen in de boezem
der G.0.1.W. zelve over een en ander onenigheid
schijnt te bestaan.

We lieten de moed zakken, maar hoor! Geluid, een 
vliegtuig. Al draaiend naderde het ons terrein. We 
zagen het, een· groot transportvliegtuig. Het vloog 
over het terrein. ,,Seinen, seinen, aan de lampen, 
mannen". Goed zo jongens, laat je licht maar zien. 
Het vliegtuig seinde terug, maar ging door. Wat nu? 
We begonnen te razen, maar hoor, het kwam terug. 
Hij moest zeker verkennen of hij goed was. Hij na
derde, hoog. Plots witte wolkjes, gelijk bij een motor. 
Ze ontplooiden, het waren parachutes. Hoera, we 
dansten en schreeuwden, vergaten dat we in het vij· 
andelijk gebied waren en elk ogenblik moffenpatrouil
les konden naderen. 

Ja, wapens, actie, meer verzst. We voelden, dat 
de vrijheid naderde. We mochten meedoen. Daar de 
eerste tastbare en voor ons zichtbare bewijzen dat ze 
met ons meeleefden en op ons rekenden. 

Het vliegtuig, ging door. Hoe graag, hadden we 
,,die vent met het rode snorretje" een poot willert ge
ven. Maar opletten, lopen jongens. De wind dreef de 
parachutes te ver weg. Zoeken, ja daar wat wits. Een 
grote koker uit elkaar gevallen. We aaiden de mo
derne wapens, die overal verspreid lagen. Dat kostte 

veel tijd, de commandanten sjouwden even hard mee. 
Een bus was ontplç,ft. Zoeken, rapen, de praam in, 
weg met die boel. We moesten voortmaken. Hè, wat 
lag daar half in de sloot, en op de kant in diggelen? 
Jongens, hier eten, mout, stukjes verpulverde choco· 
lade. We aten allerlei voor ons vreemde hapjes. Eén 
van de jongens meende een rol meelspijs te eten. Jo, 
laat eens zien, vraagt van B. Hevig gelach, het was 
springstof. De patiënt stond te spuwen als een bezo
pen kater. Het begon te schemeren, we moesten 
voortmaken. Feestelijk klonk het "tot kijk, jongens". 

We fietsten hard, het werd lichter, waardoor het 
gevaar groter was. Het viel niet mee, met die slechte 
fietsen en hongerige magen, maar we dachten er niet 
om. De ploeg was stil. Zouden ze allen voelen, wat 
ik voelde? ,,De vrijheid naderde". 

Zou het nog vele offers kosten? Zou het nog lang 
duren? We lieten onze mengelmoes van wapens bij 
het verzamelpunt en reden om beurt naar huis, te
vreden, en vastberaden vol te houden tot de vrijheid 
of de dood. 

Wij moesten zo ,dikwijls, vooral in het begin hopen 
tegen 4ope in. De vrijheid was zo ver en daarom, 
laat ons allen meewerken aan een maatschappij waar 
gerechtigheid heerst, opdat de offers van onze mak
kers, en van de vele gevallenen niet tevergeefs mogen 
zijn. DE JAGER. 

Sectie Berechting der

Grote Advies Commissie 

In overleg met de Centrale Adviescommissie, (die 
het M.G. namens de illegaliteit adviseert) meent de 
sectie berechting de toestand van de bewaking en be
waring der concentratiekampen dringend onder de 

aandacht van den minister te moeten brengen. 
Niet alleen, dat_ herhaaldelijk gevangenen ontsnap· 

"en, maar ook in verband daarmede, blijkt, dat ved 
al de afstand tussen gevangenen en \,ewaking slecht 
bewaard wordt. Soms komt het voor, dat men tezamen 
een biertje gaat drinken, dan weer blijkt van een ver
trouwelijke omgang met vrouwelijke gedetineerden 
van omkoperij enz. 

Een gezagsdrager, en dat is de bewaker toch, moet 
weten dat te zijn. Zoals ze dikwijls in vodden gekleed 
zijn, is er in dat opzicht weinig aanleiding voor hen 
zich bewust te zijn van hun waardigheid. Discipline 

is er verder over 't algemeen maar weinig. Er is een 
scherpe scheiding tussen de bewakingsafdeling ressor
terende onder het leger en de bewaringsafdeling met 
den commandant ressorterende onder het M.G. Dik
wijls zijn de kampbewakers gerecruteerd uit de om· 
geving, wat de vertrouwelijke omgang met de kamp 
bewoners en het vervullen van hun wensen in de na· 
burige stad of dorp vergemakk�lijkt. 

In het kort is het nodig het kamp onder éénhoof
dige leiding te brengen, de manschappen in unifor· 
men te steken, ze te trainen, lichamelijk en geestelijk, 
daartoe de directe leiding te sorteren en zo nodig 
een spoedopleiding te geven. 

Het kweken van discipline, een goede teamgeest en 
verantwoordelijkheidsbesef en vooral het veiligstellen 
van de maatschappelijke positie, ziedaar het a. b. c 
van de juiste bewaking en bewaring in en om de kam
pen. C. B. 



UIT DE PROVINCIE 

van de Provinciale K.P.-vergadering Zuid· 

Holland gehouden bij Piet-1 te Vlaardingen 

Aanwezig waren: Piet 1, Oom Piet, Paul, Trees, 
Peter-Noord, Charles, Hans en Jos. 

De urgentie werd besproken van een spoedige op
lossing van het tekort in het wagenpark. De KP 
moet eenige wagens toegewezen krijgen, welke in 
eerste instantie ten behoeve van de afwikkeling moe
ten rijden en in tweede instantie gebruikt moeten 
worden voor het werk van Sectie IX, hetwelk in 
Z.H.-Zuid door dezelfde personen wordt gedaan.

De punten der laatste TOP-vergadering te Amers
foort worden behandeld. 

1. Met de jongste besprekingen gevoerd door eenige
KP-ers en RVV-ers, betreffende onderscheidings
teekenen, gaat de vergadering accoord, d.w.z. bui
tenlandsche onderscheidingen worden alleen aan·
vaard, indien er pressie wordt uitgeoefend en
vooraf bekend is aan de KP, welke menschen de
eereteekenen zullen ontvangen.
Speciaal de posthume gevallen zullen naar voren
gebracht worden.

2. Ten aanzien van Sectie IX wordt evenals op de
TOP-vergadering de belangrijkheid der enquete
boekjes besproken.
Besloten wordt over te gaan tot het plaatsen van
advertenties, districtsgewijze op eenzelfden datum
om de snelle afwerking te stimuleeren.

3. De vergadering spreekt zich uit voor het over
gaan tot een reunisten-veree�iging van oud-KP
ers.

4. De Gewestelijke Commandant B.S. v. d. Hoeven,
bewerkstelligt momenteel een plaatselijke reunisten·
vereeniging, welke een eigen periodiek zal uit
geven. Verschillende menschen juichen dit zeer toe
en menen, dat hier geen sprake is van een achter
bakschen aanval op L WC of GAC. Men besluit
om op de eerstvolgende vergadering, waar de ont
wikkeling van dit apparaat besproken zal worden,
zoo voltallig mogelijk aanwezig te zijn.

5. Een 20-tal wagens moeten in den lande opgegeven
worden voor de afwikkeling 

0

der LKP, met een
advies der illegaliteit om de noodige papieren te
verkrijgen.

6. Men spreekt zijn ontevredenheid uit over het feit,
dat de vroegere Gewestelijke Commandant B.T.
Rodenburg bij de overname van heele onder
deelen van het SG in het corps Gezagstroepen,
de in het SG bevelvoerende officieren overslaat en 
vervangt door officieren der B.T. Dit zijn prak
tijken, die niet stroken met de eerlijkheid, dié een
goed militair moet betrachten.

Secretaris Provincie Z.H. 

ONDERZOEK 

,,illegale overtredingen" 
Het is nu zo ver, dat de vóór 5 Mei 1945 gepleegde 

vergrijpen van "illegalen", zoals het clandestien ge
bruiken van stroom, eerst nader onderzocht zullen 
worden. Er zal rekening gehouden worden met het 
feit, dat het er in deze gevallen om ging de zaak 
der illegaliteit te dienen, zodat er op lichte gevallen 
geen straf zal volgen. Deze straf zal wel opgelegd 
worden, indien blijkt, dat er grove fouten begaan zijn, 
of dat er lichtvaardig opgetreden werd. 

Aldus de aanwijzing, die van den Minister van 
Justitie aan de parketten is uitgegaan. 

ONZE GESCHIEDENIS 

Het wordt a.h.w. een afgezaagde geschiedenis. Niet 
onze geschiedenis zelf, doch het schrijven over de 
geschiedeins. 

Dat wij er nogmaals op terugkomen, vindt in twee
erlei zijn oo,rzaak. 

In de eerste plaats moeten wij een jammerlijk feit 
constateeren. Meerdere malen hebben wij in onze 
"Mededelingen" oproepen geplaatst om verhalen over 
onze illegale ervaringen. Zelfs hebben wij prijzen uit
geloofd voor hen, die het mooiste verhaal zouden in
dienen. Als resultaat zien wij een bedroevend resul
taat. Ondanks vele beloften, is het aantal ontvangen 
verhalen ontstellend gering. Verontschuldigingen als: 
"Ik kan niet schrijven", of "Daar heb ik geen tijd 
voor", moeten wij absoluut van de hand wijzen. Een 
bekend spreekwoord zegt: ,,Waar een wil is, is een 
weg". Met dit veelzeggende woord voor oogen, is 
m.i. ieder onzer in staat eens iets over zijn ervaringen
op papier te stellen. Dit wil heusch niet zeggen, dat 
elk verhaal litterair verantwoord moet zijn. Zooals 
ook reeds herhaaldelijk eerder opgemerkt, zijn er ver
schillende groote schrijvers bereid gevonden om van 
onze verhalen een keurig geschiedenisboek samen te 
stellen. Deze schrijvers corrigeeren de binnenkomende 
verhalen wel, daarvoor behoeft niemand onzer be
zorgd te zijn. 

In de tweede plaats - en dit is wel het ergste -
moeten wij tot onze verbazing en tevens tot onze 
groote teleurstelling constateeren, dat verschillende 
onzer menschen, zoogenaamd dan wel niet schrijven 
kunnen, doch steeds weer copy over hun illegale 
werk ter beschikking van andere dag- en weekbladen 
stellen. 

Niemand onzer misgunt een ander blad iets. Het 

Nogmaals moet ik terugkomen op deze materie. 
Door een jammerlijke vergissing zijn in No. 63 van 
de "Mededelingen" enkele advertenties opgenomen 
over verschillende werkmogelijkheden, die niet opge
nomen hadden mogen worden. 

Ik ben door eenigen tijd afwezigheid hiervan te 
laat op de hoogte gesteld om dit te kunnen voor
komen. Teneinde teleurstellingen te voorkomen, plaat
ste ik daarom in No. 64 een artikel onder hetzelfde 
opschrift als hierboven, waarin ik m.i. duidelijk heb 
uiteengezet de wijze, waarop op een werkmogelijkheîd 
moet worden gesolliciteerd. 

Het blijkt echter, dat sommige KP-ers nog steeds 
niet begrijpen welke werkwijze moet worden gevolgd. 
Ik wil daarom in dit nummer nogmaals nadrukkelijk 
op enkele dingen wijzen. 
· Hierbij moet ik een waarschijnlijk zeer teleurstel
lende mededeeling doen, n.l. dat alle sollicitanten op
nieuw moeten solliciteeren, doch nu op die wijze
als hieronder wordt aangegeven. Daarbij zijn enkele
voorwaarden, die stipt moeten worden opgevolgd.

Een zeer bedroevend feit moet ik. hierbij opmerken. 
Van de pl.m. 150 sollicitanten zijn er slechts... . . .  6, 
die hun enqueteforrnulier op de juiste wijze -hebben 
ingevuld en ingediend. 

Velen vergaten b.v. het formulier door den pro
vincialen vertegenwoordiger te doen onderteekenen of 
lieten dit door een eigen ploegleider of gewestelijken 
KP-leider doen. Weer anderen solliciteerden, zonder 
dat zij een autobiographie hadden ingediend. 

Ook waren er sollicitanten, die absoluut niet in 
KP-verband zijn werkzaam geweest, terwijl er boven
dien vele KP-ers solliciteerden, die niet zonder werk 
zijn. Daarom alsnog de volgende opmerkingen: 

Alle prov. vertegenwoordigers ontvangen 

opnieuw een aantal enquêteformulieren, die zij 

alleen mogen uitreiken aan hen, die absoluut 

zonder werk zijn. Wanneer een K.P.-er, die geen 

werk heeft, geen formulier ontvangt, .dan kan 

spreekt vanzelf, dat ook de redacties van andere dag
bladen of periodieken alles in het werk stellen om 
over praktijkeri van de KP of LO, uit de oorlogstijd 
iets te kunnen schrijven. 

Doch KP-ers en LO-ers, het is toch wel erg teleur
stellend als op onze herhaaldelijke oproepingen hoe
genaamd niets wordt ingeleverd, terwijl we vrijwel 
dagelijks in andere bladen de mooiste verhalen kun
nen lezen. 

Dat moet anders worden! 
Dat kan ook anders worden! 
Hiervoor is maar één ding noodig ! 
Hoezeer wij ook anderen gunnen met opzienbarende 

onthullingen over de verzetsactie voor den dag te 
kunnen komen, in de eerste plaats hebben wij er recht 
op. Binnen 14 dagen na het verschijnen van dit 
nummer, levert iedere KP-er en iedere LO-er een 
verhaal in. Het geeft niet, dat er op deze manier mis
schien dubbele verhalen binnenkomen. Het is dus 
ook niet erg, als het niet zoo mooi is gesteld. 

Denk nu niet, dat als alle lezers een verhaal in
dienen, het door U niet behoeft te worden gedaan. 
leder ander zou ook zoo kunnen denken en dan ont
vangen wij nog niets. 

Neem allemaal papier en pen. En nu maar schrij
ven. 

Wij zullen zorgen, dat we een speciale kracht aan
stellen om de groote hoeveelheden post op te kunnen 
vangen. 

Wij zullen de posterijen waarschuwen en een bak
fiets bestellen om alle post van het postkantoor naar 
ons bureau te transporteeren. 

Denk er om, dat we geen figuur slaan! 
Succes! 

FRITS 
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hij bij zijn prov. vertegenwoordiger een ver· 

zoek tot het ontvangen daarvan indienen. 

Alleen aan de hand van deze ingekomen 

formulieren worden de mogelijkheden, die wij 

beschikbaar hebben verdeeld, terwijl voor 

hen, die hun wenschen voor een ander beroep 

kenbaar maken, alles in het werk zal worden 

gesteld om dit te bereiken. 

De enquêteformulieren moeten door een 

prov. vertegenwoordiger worden ondertekend 

en afgestempeld en door hem bij het Afwikke· 

lingsbureau worden ingediend. 

Aanbevelingsbrieven moeten achterwege 

blijven. De ondertekening van den prov. ver· 

tegenwoordiger is voldoende. 

Alleen zij, die hun autobiographie hebben 

ingediend, kunnen voor hulp onzerzijds in 

aanmerking komen. Alle vorige formulieren 

zijn hiermede vervallen. 

Alleen sollicitaties van leden onzer K.P. 

worden in behandeling genomen. Hierop kun

nen geen uitzondering worden gemaakt. 

Hieronder nogmaals de adressen van de provin
ciale vertegenwoordigers. 

Groningen: P. Dijkema - van Hamelstraat 15 -
Groningen. 

Friesland: P. Oberman - Woudpoort E - Dokkum. 
Drente: J. Gunning - Zuideinde 59 - Meppel. 
Overijssel: C. Hilbrink - Spoorstraat 29 - Olden-

zaal. 
Gelderland: C. van 't Land - B 2 - Epe. 
Utrecht: C. A. Stoové - Maliebaan 15, kamer 9a 

- Utrecht.
Noord-Holland: P. Colaris - Koninginneweg 140b

- Amsterdam Z.
Zuid-Holland: W. Kooimans - Kralingscheplas

laan 156 - Rotterdam. 
Noord-Brabant: St. Feyen - Nachtegaalstraat 86 

- Tegelen.
Limburg: W. Houwen - Oranjehof - Valkenburg.
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Het is algemeen bekend, dat de KP in de be
:zettingtijd door overvallen op gevangenissen, tal van 
gevangenen heeft bevrijd. 

Verschillende artikelen heeft U daarover reeds ge
lezen in ons Mededelingenblad. 

Meermalen trachtte de KP dit te doen door een 
list, :zonder gebruik te maken van wapens. Maar 
Wanneer dit niet lukte, was men steeds gereed en 
bereid tot wapengeweld. Minder bekend is het, dat 
door het optreden van LO-ers eveneens dikwijls ge
vangenen :zijn bevrijd. 

Een der manieren daarvan, willen wij hier in het 
kort vertellen. 

Het is in het voorjaar van 1944. - Er is alarm geslagen in een van on:ze LO-districten. 
On:ze medewerker G. is bij een razzia, in het kader 

van de arbeidsinzet, opgepakt. 
Er is één gelukkige omstandigheid. De SD weet 

gelukig niet, dat G. gepakt is en met tal van an
deren naar het Durchgangslager te Amersfoort is 
overgebracht om, overeenkomstig de gewoonte, na een 
Week of vijf naar Duitsland te worden getranspor
teerd. 

Had de SD dit geweten, dan zou zij gelachen 
hebben. 

De buit was niet mis. 
Maar" G. zit tussen de "contractbrekers", de men

sen, die na hun verlof niet naar Duitsland zijn terug
gekeerd, en tussen de personen van "de gevaarlijke 
leeftijd". 

De kans, om onmiddellijk te worden doodgeschoten 

is er weliswaar niet, maar ook de positie van de 
gevangen genomen onderduikers is allerminst be
gerenswaardig. 

In het bedoelde LO-district worden conferenties op 
conferenties gehouden. Zou onze medestrijder nog 
niet te redden zijn? 

Men is het er over eens, dat een overval door de 
KP in dit geval niets geeft. Wel is er tweemaal een 
overval op het kamp te Amersfoort beraamd, maar 
tot daden is het nimmer gekomen. Daarvoor - men 
weet het - is de bewaking veel te sterk. Er moet 
dus iets anders verzonnen worden. 

Het is bekend, dat G. op zijn vals persoonsbewijs 
het beroep landbouwersknecht heeft aangenomen. 

Daarom stelden wij ons in verbinding met een 
relatie, die als administrateur op het Bureau van den 
Plaatselijken Bureauhouder werkzaam is, want het is 
immers bekend, dat deze Bureauhouder de zgn. 
,,Landbouw-Ausweise" uitreikt. 

Deze administrateur bleek bereid een dergelijke 
Ausweis voor G., uiteraard ge-anti-dateerd, uit te 
schrijven. 

Officieel hebben de Duitsers steeds volgehouden, 
dat de namen van hen, wie een dergelijk stuk was 
gegeven, precies op het Arbeidsbureau bekend waren, 
maar volgens ons verstrekte inlichtingen, bleek daar 
in de praktijk weinig van te kloppen. 

Een der plaatselijke medewerkers, L., trok de 
stoute schoenen aan en ging, gewapend met het valse 
,,Landbouw-Ausweis" naar het betreffende Arbeids
bureau. Hij werd ,daar gebracht naar den "Fach
berater" in hoogst eigen persoon. 

Het zijn spannende momenten, die volgen. 
L. doet zijn verhaal. Hij begrijpt wel, dat de Duit

sers arbeiders nodig hebben en hij wil ook zeker niet 
voor iedereen komen pleiten, maar hij veronderstelt 
toch, dat de Duitsers de landbouw in Nederland niet 
in de war willen laten lopen en daarom de houders 
van een "Landbouw-Ausweis" van de arbeidsinzet 
hebben vrijgesteld. En nu is toch de landbouwknecl--� 
G. opgepakt en vastgehouden;" dit moet tocl ku.: 
een misverstand zijn. ze er 

De "Fachberater" antwoordt, dat 1 h l . d ee watmoeite gekost heeft om een goede ]' d 
arbeidsinzet te vinden. rege mg voor e 

Duitsland heeft nu eenmaal veel arbeiders nodig maar het economische leven mag hier niet in de wa;lopen. Daarom moeten de Ausweise, die uitgereikt zijn,
hun kracht behouden, tenzij bij een nadere regelingb�?aalde categorieën alsnog voor Duitsland nodigZtJn en worden aangewezen. Nafrukkelijk wordt gevraagd of G t tb � ,, . , . geen "con-rac r _er •�;. L. moet er maar niet om heen praten,want de administratie wijst het toch precies uit. N_a deverzekering van L., dat het geval G. rondom m or� was, gaat de "Fachberater" met veel bra-vour staar en zeot d d · · . o e a m1mstratte even te zullennaslaan, o! G. hierin voorkomt. De "Facherater" gaat heen. L. krijgt het,ve] benauwd. Als de administratie tocheens klopte ! 

Ieder ogenb, d k L d d . en t · at e "Fachberater" zalbmnenkomeq n. de nodige h dl h . · an angers om em wegens pogmg ' misleiding, weg te voeren. De Fachberav, bl"f , . 
• 

11 
• • IJ t tien mmuten weg; voor iemand, die m SPning verkeert l I "d , evenwe een ange hJ 

Het loopt echter )ed af De F hb " k . ,, ac erater omt terug en zegt, dat Qs in orde . d G " . d. 1s en at . vnJ-gelaten dient te wor l L kriJ'gt kJ . d · een ver anng me e die moet worden afge,en aan h t B d S ' e ureau er D op het Plein te Den r g. Dit laatste wordt ge'n en na vijf dagen komtG. uit Amersfoort terug. 
Tot diens grote verbazi,, h" 

het bureau in het kamp o�d 
IJ o

M
p 

t
een mo

kl
rgen op 

. .. en. e een · oppend hart 1s htJ gegaan. Zou me ntd kt h bb . .. was en wat hij deed? e e en, wie htJ 
G. wordt echter slechts u"°' kt d 

d ,, .,. .• ,aa voor " ummeHollän er . Wie draa1rt A · d d . . . , . 11u een uswe1s, oor e Dmtsers mtgere1k•. b" . h? 
D' , .•.... , niet tJ z1c . 

. 1�. qurfc�tie ondergaat G. evenwel gelaten. HijIS vn.1-I 

Wij hebben als LO-ers nog veel plezier van G. 
beleefd. Hij moest natuurlijk precies weten, hoe hij 
de vrijheid had herkregen. 

G. heeft niet gerust, vóórdat hij dezelfde methode
op later gearresteerde onderduikers toegepast had. 

A. J. M . 

................................................................ -

De Spoorwegstakifg 
De redactie van de " Mededelingen" van C.B., L.O. 

en Afwikkelingsbureau ontving het volgend schrij
ven: 

:Mijne 'J-feren, 
Aanvankelijk was ik niet van plan op het door 

'U in no. 61 van de ":Mededelingen" geplaatste ar· 
tik.el over de spoorwegstaking critiek te leveren. :Men 
leert tegenwoordig wel om aan aUes te wennen, al
hoewel dit voor principiële verzetsmensen, die kosten 
noch moeite hebben gespaard en dag en nacbt met 
bart en ziel in touw zijn ge1veest om te strijden tegen 
den bezet-ter en . . . . . . tegen een groot karakterloos 
deel van ons volk, wel eens vreselijk moeilijk valt. 
Ook zijn vele mensen tegenwoordig zo nu en dan 
wel eens te "strijdensmoè" om op een soms opduiken
de verkeerde geest in de gelederen van de verzets· 
beweging te reageren. 

'J-let zou mij geloof ik niet meer verwonderen, wan
neer er vandaag of morgen, hetzij in woord of ge
schrift, opgemerkt zou worden, dat het gehele '.Neder
landse volk zich toch zo goed beeft gedragen ge
durende de Duitse bezetting en dat het verzet a.h.w. 
een volkskarakter is geweest. 

'k Qeloof, dat wij op de duur daar beengaan. 
De talloze "vaderlanders", die radio's, koper, 

dekens, kleding etc. hebben ingeleverd, de duizenden 
die zich voor arbeidsinzet of krijgsgevangenschap 
hebben gemeld of om het hardst liepen om een "Aus
tveis", de duizenden, die hebben gespit of op an· 
dere wijze colJaboreerden met de vijand , de ..... mil-

lioenen, die U' 

d D . Jerden Joden en of andere slacbtoff ers van e uit . .. . terreur te huisvesten, z11n zo gauw weer vergr 11 '.Neen, ; ·. 
1 t1ls ik reeds schreef, het '.Nederlandse volkza stra b 1 h t d " b bb oe anger oe meer aan verze "ge aan 

(; eSteeds meer begint het daarop te gelijken.e�glk mij niet, dan is dit ook de grootste oor
�aa_ n de slechte zuivering. 'J-fet '.Nederlandse volk is rn .jn geheel te slecht geweest. 'J-foe valt er dante 2 11 d · " · d eren 7 '1-flaar zu en we e "zuiveren vm en om · · ) D b k runnen zuiveren 7 oc terza e_,. s ik in bet begin van dit schn1ven reeds beb opgerkt, was ik aanvankelijk daarom niet van plan
�P t betreffende artikel critiek te leveren, alhoewel 
d:�ij ontzettend bedroefde, dat zelfs in een "'.Mede
/ rnblad" van de L.O. en L.'K..P. (nota bene) de
; Jrdt bezongen over de spoonvegmannen. Zelfs dus 
b 
O twee organisaties, die zich in bezettingstijd zo
\gewoon hebben onderscheiden. . ·b nu ik in een volgend nwnmer een heel klem

ar-tl d 1 d J d " . tje lees over: ,, De '.Ne er an se o en , waar-
rn rdt gezegd dat een honderd en zeventien dui-
zer 

kan1oden in co11centr�tieka 111pe_n werd.en vermoord, 
ligg, . . ja mag ik m11n pen met rustig meer laten

N 
1; de scbrijver van dit artikel niet, dat dezee e ·dse Joden door de "Nederlandse" Spoorwegen wr 'Westerbork en of andere concentratiekampe .. 
'W :1111 vervoerd? et-leze schrijver niet, dat, behalve het transportere van Joden, de "Nederlandse" Spoorwegen

ook nog duizenden andere goede vaderlanders naar 
concentratiekampen en naar het vijandelijk land beeft 
getransporteerd, om nu verder over de overige on
vaderlandslievende praktijken van de "Nederlandse" 
Spoorwegen maar te zwijgen 7 

,)-lulde aan de Spoorwegmannen!'' 
,,Een daad van grote betekenis." 
Dit staat in een orgaan vm1 een organisatie voor 

hulp aan onderduikers. 
De '.Nederlandse Spoorwegen hebben bun vijande-

lijk werk eindelijk in September 1944 gestaakt. 
,,Een daad van grote betekenis." 
"'J-fulde aan de Spoorwegnia11nen !" 
Xunnen we nu ook nog niet een parallel trekken 

door te zeggen: 
De Duitse 'Weermacht beeft baar vijandelijk werk 

eindelijk in '.Mei 1945 gestaakt. 
,,Een daad van grote betekenis." 
,,'J-fulde aan de moffen?" 
1k ben verstomd 1 'J-fet ontbreekt mij aan woorden. 

'Wat moet ik van zo'n artikel nog zeggen 7 1k doe 
er verder bet zwijgen aan toe, doch ik kan onmoge
lijk nalaten 'U op deze wijze van mijn grote teleur
stelling en verbittering in kennis te brengen. 

Hoogachtend, 
EEN ABONNEE 

In een volgend nummer zullen we hier nader op 
terugkomen. 

Redactie. 
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8� ua Piet BUITENLAND 
De onderstaande brief ontvangen wij van een KP

er in Engeland. 

Er mag niemand achterblijven om zijn eraringen Vrienden,
MAL�ERN WELLS, October '45. 

mede te delen". . In dank jullie schrijven 441 VD d.d. 25-9-'45 aan 
In de afgelopen vijf jaren heb ik véél (Varmgen 

mij gericht ontvangen ; tevens mijn hartelijke dank
d k I .. k de meeste zijn wii vergeten. 

geha , maar wer e IJ , . voor de ontvangen L.O. kranten. 
f d . Siebe .eet 1 e nog 

Ja, als een o an er zou zeggen· 11 ' • Jullie begrijpen wel, dat wij hier in Engeland in 

d f d . dan zouden de Jde dmgen 
van at o at ...... , Ja een Hollands kamp, groot plm. 3300 man, hunkerend

k het leven g.t voort ...... 
weer boven omen, maar.·· .. · naar enig nieuws uit ons kleine schone Holland, uit-

d ··k b Id ·tle buurt van 
Op een morgen wer 1 opge e m . zien. De meeste militairen zijn onze trouwe mede-

k d. t k en .rrouw ernstig 
Lemmer Kunt 0e oo irec om I werkers ti1"dens de Duitse bezetting geweest en 1"ul-. " . " h d · . het bleek dat 
ziek." Ging direct naar et orpJe e !ie begrijpen dan ook, dat ze met zulk nieuws uit 

. . t 1tn omgekomen 
er een vliegtuig was neergestor , P1 ' Holland zeer blijde zijn en het nieuws uit de krantjes 
maar honderden en nog eens hot

r
!::e

"
!:�

v

a
e
;� verslinden. Ik heb ogenblikkelijk de couranten over 

winden" waren verzameld. Ik pa de verschillende cantines in het kamp verdeeld en · 
G' t ,1 autobus en nam 

lectuur in twee dozen. mg me . ,, daar liggen ze nu op de leestafels. 1 
d h t b k uit·1tend W.M. ' tus-

V 1 H Il d I h bb h z plaats oo e ac ters e an , ,, . .. ee o an se ectuur e en wij ier niet. o nu
\ . Id · d-'aki es voor m11 op 

sen twee Duitse so aten m, 
I CCD All k f- en dan een Hollands krantje, dat iemand bereidwillig 

de grond. Plotseling halte, co,? e · .. 
e �, 

afstaat. Ik ga er direct mede accoord, dat jullie mij 
f kk d h ndtasi'e enz. enz. B11 de een 

I b , h bi d h bb 
. h ers pa en, ozen, a a s a onne op et a e en mgesc reven. 

vonden ze wol, bij de andeiveer
.k

andere :'�rboden Vanuit Engeland mogen wij nog geen postwissels 
l"k ant 1 zou m1Jn twee 

waar. Ik zat erg gevaar IJ , naar Nederland zenden, niet eerder dan wanneer het 
'-k k moeten r'en en dan zouden de Nederlandse geld gestabiliseerd is. Ik zend i"ullie dan pa"' en o

f
o
f 

open

!
. 

der c mij afrekenen. Goede 
twee mo en we ver . ;. een postwissel groter dan het bedrag, de rest als stor-

d - d Ik h !den foto mt m1Jn zak waar 
raa was uur. aa d ting aan de "Stichting 1940-1945". Ik zal hier 

" k' d OP" 
en en vertelde hen dat 

m11 n twee m eren 1_ . abonné's werven en gelden zien te innen. 
. . ,nu1s lagen wegens onder-t-wee ervan m een zie De dagelijkse gesprekken lopen natuurlijk veel over 

_,. d .k !t eten had opgehaald. Dit 
d ll d h b · "oea.mg n at I nu .. . Hollan en wij weten a en, at et eerste egm een

geloofden ze grif. Ik �i\\,, hen, of ZIJ die dozen 
lastig begin is, maar de algehele opinie is deze: Jul-

'Id b h �- CCD-mannen. Toen 
w1 en esc ermen voor de tweè "-·· !ie staan voor een zware taak, laat je niet het kaas
d k 1 .. . · twee dozen 

b d I · · 1 k h eze ere s m11 vroegen wat er m d1� van je roo eten, aten w1J gezamen ij onze se ou-.k . . . 'r<1,ag het zat, wees 1 op de m1hta1ren en zei . . \, ders onder het werk zetten; vereend en aaneengeslo-
hen, die zijn niet van mij." De Duitser� knikte��

n ten werken voor de wederopbouw van Nederland en 

ja en zeiden dat de CCD niets aan hen had te vra- :....Jnnesië. Wij in Holland hebben dit getoond tijdens 
gen. lriu._,tse bezetting, zij in Indonesië tijdens de be-

Ik kwam behouden met mijn vracht in Leeuwarden de Du,,n den Jap. Vele Indonesiërs hebben ge-
' . 

maar...... de mensen in wiens huizen ik 's avonds zettmg v�erland, het hunne hiervoor gegeven, ve-
met mijn vrouw de "Wervelwinden" door de bus werkt in Ne1..,:n Indonesië. 
deed, hebben geen vermoeden gehad, dat iedere 

Ie Nederlanders 1,,11 naar een hechtere band tus-
"Wervelwind" menig druppeltje angstzweet had ge- Laten wij strevt'_::mesië; steunt daarom de pas 
kost. De piloten hadden hun leven ervoor gegeven, sen �ederland en lnein Holland: ,,Nederland-
maar hun "Wervelwinden" zijn gekomen op de plaats opgenchte vereniging 1. 
van bestemming. Indonesië". npeaan en vele mijner 

S. T. H. Broeders, ik als Indo-Eur Nederland en als 
landgenoten, die als vaderland''ij, die zowel Wes
moederland Indonesië hebben. \\veten, dat de tijd 
terse als Oosterse ideën hebb

1

en, P.!kaar te zoeken. 
nu is aangebroken om contact met,�te houden van 

Gaarne wil ik U daarom op de hoó,zult van mij 
onze jongens die buitengaats gaan. U ::ior het blad 
en vele andere jongens spoedig stukjes 11ier in het 
opgezonden krijgen, van de opleiding 1t en ver
Woodfarm Camp, de uitzending, aankonide weder 
dere belevenissen in Indonesië. Wij zijn bi. 
een taak te kunnen opnemen. ·: 945, de 

Ons eerste stukje zal zijn : 31 Augustus parade 
viering van onze Koninginnedag, gehoude1 in het 
etc .en foto's genomen tijdens deze parad< 

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE. Woodfarm Camp voor Uw blad. 

In beperkte mate zijn nog oude nummers verkrijg
baar op het Centr. Bureau der L.O., Westermarkt 2, 
te étage, Amsterdam-C. 

Hartelijke groeten van jullie vriend, UUG. 

IN 

MEMORIAM 

Karel 

JACOBUS JOHANN'ES BOOMSMA 

Het L.O. District Sneek is tijdens de bezetting uit
gegroeia tot een sterk geheel met een eigen karakter. 

Het begin werd gelegd in Joure; het werd, na de 
arrestatie van Boonstra uitgebouwd door Karel als 
Districtsleider. Karel heeft daarbij zijn persoonlijk 
stempel op het werk gezet. Steeds ging hij van de ge· 
<lachte uit, dat wij als vrije individuele werkers te· 
zamen met eigen initiatief en eigen activiteit het werk 
droegen. 

Karel decreteerde niet. Hij keek zijn medewerkers 
in de ogen en stelde dan een diagnose. Als hij voelde, 
dat er aarzeling was, wees hij met een paar simpele 
woorden op de mogelijkheden of op de plicht. Als 
hij overmoed constateerde, dan vertrok zo heel even 
zijn mond en lachten zijn ogen en met een gemoede
lijk: ,,Kerel, wees nou es even verstandig" was de pa· 
tiënt genezen. 

Karel bouwde het District door sterke rayons te 
vormen met contacten bij bevolkingsregisters en dis· 
tributiekantoren. Verder werkte hij mee aan de op· 
bouw van K.P. groepen in het District, waardoor het 
mogelijk werd, aan de grote vraag naar officiële be
scheiden steeds te voldoen. 

In de morgen van de 6e Juni, de dag van de inva· 
sie, stond hij te springen bij zijn miniatuur radio
toestelletje : ,,Ze zijn er, ze zijn er !" 

Dadelijk volgde een bespreking tot het vormen van 
gevechtsgroepen, om ook op dit terrein paraat te zijn. 

De bevrijding, die hij op zo krachtdadige wijze mee 
voorbereidde, heeft hij echter niet mogen beleven. 

6 November 1944 ging hij een huis binnen in Sneek 
om telefonisch te informeren naar het lot van drie 
medewerkers, die gevangen zaten. Het pand was be
zet door de Duitsers, die hem sommeerden binnen te 
komen. Karel trachtte te vluchten, doch werd neer· 
geschoten; vriendentrouw, die met het offer van zijn 
leven werd betaald. 

Wat was de kracht van dezen groten organisator 
op het gevechtsterrein van het verzet? - Zijn geloof 
in Christus, dat hem deed strijden in volkomen ge· 
hoorzaamheid en overgave de strijd voor zijn God 
en voor zijn vaderland. Wij weten, dat Karel voor 
eeuwig is bevrijd. 

PETER. 

VAN DE REDACTIE. Arie" en 
Frits" begraven 

De foto's van de herdenkingsplechtigheid te Leeu
warden, opgenomen in ons vorig nummer, zijn van 
den "illegalen" fotograaf der L.O. Centrale Friesland, 
den heer Brokken, Leeuwarden. 

OPROEP. 

De K.P.-er, die indertijd een nieuw 'Waltber-pistool

kaliber 6.35 m.m. in bruikleen heeft ontvangen van 
één van de leden van de landelijke organisatie te 

Andijk-Oost (N.-H.) wordt beleefd verzocht via ons 
Bureau bericht te zenden aan den eigenaar van dit 
pistool. 

Il ' �graaf-
Onder enorme belangstelling vond op de l"Arie" 

plaats te Zeist de teraardebestelling plaats van choten 
en "Frits" (Stramrood en Smid), die doodg,an Be
werden na hun mislukte overval op het Huis 
waring te Amsterdam. rewacht 

Een peleton gezagstroepen vormde een kransen 
en het vuurpeleton. Een enorme hoeveelheifr de ba
en bloemstukken werden meegedragen acht 
ren, die gedekt waren met de driekleur. ,stellenden 

Uit alle delen van het land waren belan' 
aanwezig. e voorma-

Aan de open groeve voerden als eerste r het woord 
lig Gewestelijk commandant der B.S. ,,Siem' 

en daarna sprak "Bart" als afgevaardigde der KP 
,,Oom Jan" vertegenwoordigde de LO. te Zeist. 

Hij memoreerde het Bijbelwoord: ,,Niemand heeft 
groter liefde, dan hij die zijn leven geeft voor zijn 
vrienden". 

Ook een predikant uit Friesland memoreerde aan 
het graf het werk der gevallenen. 

Nadat "Michel", de aalmoezenier van de KP., in 
welker verband "Arie" en "Frits" waren gevallen, 
met de aanwezigen het "Onze Vader" had gebeden, 
sprak Ds. H. Post uit Rijnsburg namens de familie 
een troostvol dankwoord. 



"Jan 

de Groot" 

Rouwdienst voor 

f REERK POSTMUS 

Daar, het een droeve zekerheid geworden was, dat 
Freerk Postmus, onder zijn illegale medestrijders be
kend onder de naam "Jan de Groot" of "Sietze", in 
het concentratiekamp Neuengamme op 21 November 
1944 is omgekomen, werd een dezer dagen een plech
tige rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk 
te Oosternijkerk. 

Jan de Groot was een der eerste mensen, die prac
tisch KP-werk verrichtte in de vorm van distributie
kraken. Hij heeft bovendien deel genomen aan de 
,,kraak" van de "Koepel van Arnhem" en . de bevrij,; dings poging van gevangenen in de "Wetenngschans 
te Amsterdam. 

De rouwdienst werd geleid door Ds. van Andel, 
Geref. Predikant te Oosternijkerk naar aanleiding 
van Jesaja 53, het laatste vers. Verschillende andere 
sprekers schetsten de dank, die het Nederlandse volk 
verschuldigt behoort te zijn aan de verzetters, waar-
van Jan een der eersten was. 

Namens àe verzetsorganisaties uit de provincie 
Utrecht, sprak Luitenant A. Bos Jr. (,,Oom Jan"). 
Voorts spraken nog de burgemeester van Oostdonge
radeel de voorzitter van de plaatselijke Jongelings
vereniging Óp G.G., en een afgevaardigde van de 
landbouworganisatie ter plaatse. Ds. van Andel sloot 
de dienst met dankgebed. 

Uit de provincie Utrecht, waar Jan hoofdzakelijk 
zijn werkterrein vond, woonden vele belangstellenden 
de plechtigheid bij. Als afgevaardigde van de L.K.P. 
was de provinciale vertegenwoordiger· Utrecht, ,,Gro
te Kees" aanwezig. 

L.K.P.

De Falsificatie Opsporingsdienst, gevestigd Kei· 
zersgracht 182 te Amsterdam, bestaande uit leden der 
illegaliteit, stelt zich ten doel het optreden van ver
valsingen zoveel mogelijk te bestrijden en te voorko
men. Ter instructie van opsporingspersoneel is het 
noodzakelijk, dat deze dienst beschikt over materiaal, 
ontleend aan het illegale werk tijdens de bezettings
tijd. Hij verzoekt dan ook allen, die in het bezit zijn 
van valse (vervalste) legitimaties, ,,Ausweise", D.S.K.'s 
T.D.'s enz. enz. deze af te staan voor de karthotheek
van de Falsificatie Opsporingsdienst, liefst met bij
gevoegd origineel.

De dienst rekent op hulp van alle oud-collega's en 
zegt hun hiervoor bij voorbaat dank. Eventuele kos· 
ten, bijv. voor fotocopieën, zijn voor rekening van 
de Falsificatie Opsporingsdienst. 

Regeling voor Sociale verzorging 

van militairen 

in voorbereiding 
* 

De Regering is van oordeel, dat de bestaande rege-
ling voor de sociale verzorging van de in het tijd
vak April 1939 tot Mei 1940 invalide geworden 
militairen en de nabestaanden van gesneuvelden, zich 
niet voldoende aanpast aan de sinds 1940 gewijzigde 
omstandigheden. Dit geld tevens voor de leden der 
B.S. In afwachting van een herziening der pensioen· 
wetten is volgens mededeling bij KB. bepaald, dat 
over 1945 aan alle gepensionneerden een uitkeering 
gelijk aan 25 % van het jaarlijkse pensioenbedrag 
tot een maximum van f 500.- zal worden verstrekt. 
Men is bezig met een wetsontwerp inzake verplichte 
tewerkstelling door overheidsinstellingen van militaire 
oorlogsinvaliden. Tussen de Departementen van Oor
log en Sociale Zaken wordt nog overleg gepleegd be
treffende een soortgelijke verplichting voor particuliere 
bedrijven. 

Ter 
nagedachtenis 
van 

Gerard 
Veldman 

Gesneuveld op 
11 Oct. 1944 
te Ursem (NH) 

Het is nu een jaar geleden, dat Gerard sneuvelde. 
Zijn leven en dood moge hier door zijn vrienden wor· 
den herdacht in een enkel woord. 

Gerard (ook genaamd Landman) was een hoog· 
staande, principiële kerel. In 1942 begon hij op eigen 
houtje Joden onder te brengen in de Wieringermeer. 
De voortschrijdende bonnennood bracht hem in con· 
tact met de L.O. 

Met hart en ziel gaf hij zich sindsdien aan het 
ondergrondse werk, kwam al spoedig bij de KP.
groep van Frits Conijn, en nam aan bijna alle ge
vaarlijke acties deel. Hij was o.a. van de partij bij de 
acties te Haarlem, Heiloo, Noord-Scharwoude, Am· 
sterdam-Corellistraat. 

In het beruchte "gevecht bij Ursem" kwam hij om 
het leven. Op die Octobernacht kwam nabij Ursem 
(N.-H.) een auto, die wapens transporteerde na een 
dropping, in contact met een patrouille van de land
wacht. In een gevecht, dat daarop ontstond, trachtte 
Gerard dekking te zoeken achter de vrachtauto waar· 
op hij reed, doch een kogel trof hem in het hoofd. 

Hij was op slag dood. Men liet zijn lijk een dag 
op het bruggetje liggen, daar de Duitsers, door de 
verklaring van een gevangene misleid, meenden, dat 
hij een ondergedoken Engelse piloot was. 

Gerard werd de volgende dag te Ursem begraven, 
doch is na de bevrijding overgebracht naar Alkmaar, 
waar hij op 28 Mei 1945 plechtig ter· aarde is be'· 
steld op het Katholieke kerkhof, onder overgrote be· 
langstelling van BS, illegaliteit en vrienden. 

Zijn karakter was beginselvast en glashard. Achter 
een schijnbare nervositeit verborg hij een besliste 
eigen overtuiging, door de groeps-discipline soms op 
de proef gesteld. Doch hij stond dag en nacht voor 
ieder bevel klaar en men kon speciaal staat op hem 
maken indien penibele opdrachten uitgevoerd moes
ten worden. 

Wij zijn grote dank aan hem verschuldigd en eren 
zijn nagedachtenis, God trooste zijn achtergebleven 

· ouders, wier enige zoon hii was.
LKP. 

Afkortingen 
Verschillende lezers van ons blad zien zich nogal 

dikwijls voor puzzles geplaatst, wat betreft de di
verse afkortingen, die thans erg in zwang zijn. 

Ter verduidelijking volgt hier onder een verklaring 
van de afkortingen, die in onze nummers veel voor
komen: 

L.O.: Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onder-
duikers.

C.B.-L.O. :Centraal Bureau der Land. Org.
L.KP.: Landelijke Kraak (knok) ploeg.
G.0.1.W.: Gemeenschap Oud-Illegale Werkers.
G.A.C.: Grote Advies Commissie der Illegaliteit.
N.A.C.: Nationale Advies-Commissie.
F.C.: Falsificatie-Club der L.O.
P.B.C.: Persoons-Bewijs Centrale.
P.B.S.: Persoons-Bewijs Sectie der L.O.
C.D.K.: Centraal Distributiekantoor der L.O. en K.P.
C.I.D.: Centrale Inlichtingen-Dienst.
N.S.F.: Nationaal Steunfonds.
N.V.H.: Nederlands Volksherstel.
L.H.: Landelijk Herstel der G.0.1.W.
N.B.S.: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
H.A.R.K.: Hulp Actie Rode Kruis.
O.D.: Orde Dienst.
R.V.V.: Raad van Verzet.
V.N.: Vrij Nederland.
J.M.: Je Maintiendrai.
M.G.: Militair Gezag.
N.l.: Nationaal Instituut.
C.B.V.O.: Centraal Bureau voor Oorlogslachtoffers.
B.N.V.: Bureau Nationale Veiligheid.
P.O.D.: Politieke Opsporingsdienst.
KB.: Koninklijk Besluit.
C.A.C.: Centrale Advies Commissie voor het M.G.

Des daags scheen zonlicht in de cel, 
twee decimeter op de muur, 
dan stond te middag voor één tel 
een zin gekrast in laaiend vuur. 
Wie had de woorden ingekerfd? 
- Merkteeken van ons diepst begeeren.
Een heeft ze met zijn bloed geverfd:

"GERECHTIGHEID 
ZAL 

WEDERKEEREN". 
Een hand, die weinig had geschreven, 
de letters kinderlijk en krom, 
hij schreef het beter met zijn leven, 
de laatste maal voor 't peleton. 
Een ieder, tl.ie hier met ons is, 
die heeft het met zichzelf bewezen, 
dat wat daar staat de waarheid is. 
't Is bloed! En wat zóó is geschreven, 
kan nimmer worden uitgewischt ! 
En elke cel in Nederland 
draagt deze woorden op zijn wanden 
en wat de vijand nederbrandt, 
dit heimwee l�gt geen mensch aan banden, 
God Zelf heeft het er in· geplant, 
in 't vrije volk der Nederlanden! 
Terwijl il< op mijn stroozak zit, 
zie plots de nacht van zon doorloopen, 
hoe worden weer de woorden wit 

en alle celdeuren gaan open 
en ergens buiten roept een kind, 
nu gaan de witte woorden leven 
als witte vogels in den wind 
wegwaaiend en weer saamgedreven. 
,,- Gerechtigheid, o hemelsch merk, 
roep nu de droeve slapers wakker, 
wij treden aan voor 't nieuwe werk, 
geen vreemden meer, maar broer en makker ..... . " 

501. Hendrik Meijers, geb. 22 Juli 1896 te Noordwijk
a. Zee, wonende Columbusstraat 269 te Den
Haag, die op 10 Juli 1944 is gearresteerd en naar
Vught vervoerd; in September 1944 op trans·
port gesteld naar Duitsland, waarna ieder spoor
ontbreekt.

502. Leonard Eduard Bloemendal, geb. 11-1-1922 te
Utrecht, laatste woonplaats Hillegersberg, ill. ge
werkt te Epe, daar gearr. door de S.D. 26-8-1943

1 

vervoerd naar Scheveningen, in Nov. 1943 naar 
Westerbork en Maart 1944 naar Auswitz. 

503. Emst Bloemendal, geb. 19-2-1924 te Utrecht,
woonplaats Hillegersberg, gearr. door S.D. 26-
8-1943 te Epe, vervoerd in Sept. naar Wester
bork en November 1943 naar Auswitz.

504. Gerhardus Richters, geb. 8 September 1910,
gearr. op 5 Jan. 1945, op 16 Jan. naar Neuen·
gamme, en aldaar op 7 Febr. overleden. Begraven
op het kerkhof Hamburg-Ochsdorf. Inlichtingen
over verblijf en laatste levensdagen.

505. Gustaaf Slingerland, geb. 7-12-1922, scholier.
Gearr. in Den Haag bp 5 Juli 1944. Naar Vught
overgebracht. Begin Sept. 1944 overgebracht
naar een kamp bij Berlijn. Verder niets bekend.

506. Nicolaas Bruin, proc. houder Twentse Bank te
Alkmaar. Begin Sept. 1944 van Vught naar
Sachsenhausen en vandaar begin Februari 194 5
naar Buchenwald vervoerd.

507. Cornelis de Jong (Kees), geb. 27 April 1918,
vriend van Paul (S. Esmeyer), die in Apeldoorn
met Frank is doodgeschoten. 13 Juli 1944 bij een
overval in de Trompstraat gearresteerd. Een
week Scl1eveningen, daarna Vught. 6 Sept. 1944
naar Oranienburg, waar hij in de kwekerijen van
,,Klinker" werkte. Begin Febr. 1945 getranspor·
teerd naar Bergen-Belsen. Eind Febr. nog gezond.

508. S. I. Oppenheim, geb. 7-4-1893 te Schenklengs
feld, gearr. 14-4-'44 te Amsterdam, vandaar
overgebracht naar Scheveningen, daarna Wester
bork en d.d. 19 Mei 1944 naar Auswitz. Verder
niets meer van hem vernomen.



et is Zaterdag en bitter koud. 
Droefgeestig huilt de wind door de ontbladerde tak

ken van de boom, welke voor mijn huisdeur staat. 
Hoe lang zal hij er nog staan? 
Er wordt door de huren angstvallig over dezen 

boom gewaakt. Reeds meerdere malen heeft men ge
probeerd hem om te zagen, maar de toeleg mislukte 
steeds. Hij is dan ook zoo langzamerhand ons troetel
kind geworden. 

Ik moet opschieten want er moet dezen avond nog 
geplakt en verspreid worden. Zelf kan ik dezen keer 
niet mee, daar mijn vrouw ziek is. Ik begin dus met 
het vouwen van de biljetten, daarna plaksel _aan
gemaakt. Als ik er mee klaar ben, is het de tijd dat 
de beide plakploegen zich kunnen komen melden en 
niet lang daarna gaat de eerste ploeg de deur uit. 
Ze zullen terugkomen om de biljetjes op te halen 
welke nog verspreid moeten worden. 

De tweede ploeg laat lang op zich wachten en als 
ten slotte ook deze op pad gaat, merk ik, dat de 
eerste al haast weer terug kan zijn. 

A Of GAOINffl• 

w • 

Niet lang daarna wordt er gebeld, het is echter 
iemand van de tweede ploeg die komt vertellen, ·dat 
ze "geschaakt zijn door de groenen". Hij zelf is goed 
wegge1rnmen, hoe het met de anderen gegaan is weet 
hij niet. Ik raad hem aan, niet naar huis te gaan, 
doch ergensj wachten op nader bericht. 

Nu is hel oppassen. 
Eerst alles wat niet van belang is verbranden, de 

rest goed opbergen en als ik eindelijk in bed stap, 
is het middernachtelijk uur al ver overschreden. Doch 

1'.üeAtiru; ileAuellin<JM>o.Jukn 
rwM 0.ud-9Jle<;ale W..et� 

Reeds gedurende enige tijd werden de mogelijk· 
heden onderzocht om tuberculose-patiënten naar Zwit
serland te kunnen uitzenden. Op het ogenblik heeft 
de Stichting de beschikking gekregen over voorlopig 
een honderdtal bedden in Zwitserland en Denemarken 
voor tuberculose-patiënten. 

De uitzending van deze patiënten zal binnen zeer 
korte tijd plaats vinden, waarschijnlijk reeds in de 
eerste helft van November. 

De beschikbare plaatsen zijn bestemd voor oud
illegale werkers hetgeen echter niet wil zeggen, dat 
elke aan t.b.c. lijdende oud-illegale werker in aan
merking komt voor uitzending. De patiënten zullen 
daartoe nauwkeurig onderzocht moeten worden op 
het Consultatie-bureau in het district hunner woning. 
De Consultatie-bureau arts zal in de eerste instantie 
en voor Zwitserland zal de leider van het Nederlands 
Sanatorium in Davos, Dr. Gugelot, in de laatste in
stantie over uitzending beslissen. 

Het ligt in de bedoeling, dat uiterlijk 15 November 
een transport van minstens 50 oud-illegale werkers 
per trein naar Zwitserland zal gaan. 

Het Deense transport werd ons aangeboden door 
het Nederlandse Rode Kruis; de kosten hiervan zijn 
een geschenk van Denemarken. 

Ook dit transport zal in November plaats vinden. 
In tegenstelling tot het Zwitserse, dat per trein zal 
gaan, zal dit transport plaats vinden met ons door de 
Denen ter beschikking gestelde, verwarmde autobus
sen. 

dit staat vast, dat, als er huiszoeking komt, ze niets 
zullen vinden. 

Zoo komt de Zondag. 
's Morgens om 5 uur word ik gewekt door een 

hevig gebons op de deur. 
Dus toch . ..... 
Mijn eerste impuls is meteen, achteruit, weg zien te 

komen, doch mijn nieuwsgierigheid wint het. Behoed
zaam gluur ik door het gordijn op straat. Vaag zie 
ik de schimmen van een aantal menschen bij mij 
voor de deur; kan verder niets onderscheiden. Ook 
is er een gegons van stemmen waar te nemen, doch 
wat er gesproken wordt is niet te verstaan. Het is 
echter om mij te doen, daar is geen twijfel moge· 
lijk want het kloppen herhaalt zich, heviger en drin
gender. 

Even aarzel ik nog, ga dan naar de deur, welke 
ik nog gesloten laat en roep: Wie is daar? 

En dan komt het onverwachte antwoord: Buurman, 
komt U er eens bij, �e willen onzen boom omzagerl. 

KOOIMANS 

llffl'WOIID : 

Herdenkingen e.d. 
De Redactie heeft een ,,journalist" aan zich ver

bonden. 
Onder de aandacht van al onze leden wordt ge

bracht, dat voor het maken van een verslag over 
begrafenissen, herdenkingen, kransleggingen, uitvoe
ringen, voordracht- en feestavonden, vergaderingen, 
etc. deze journalist steeds beschikbaar is, mits tijdig 
tevoren, d.i. op zijn minst 24 uur voor den tijd, 
waarop een en ander plaats vindt, bericht wordt ge
zonden aan ons bureau te Amsterdam. 

Laat geen gelegenheid voorbij gaan! 

Voorts kan ieder, die meent zulks .zelf absoluut 
niet te kunnen, een schriftelijk verzoek bij ons in-
dienen om zich over zijn werkzaamheden in de LO 
of KP te laten interviewen. 

Wij rekenen op aller medewerking. 
Er moet voorkomen worden, dat de geschiedenis 

van het Nederlandsche verzet, straks in een verkeerd 
daglicht wordt gesteld. Wij hebben dit zelf nog in 
handen. Een ieder drage er zorg voor, dat dit in 
onze handen blijft. 

FRITS 

Op 27 October a.s. hopen 
B. VAN WA�DERVEEN (Bart)

en 
]. VAN WALDERVEEN-ZWART 

de dag te herdenken, dat ze vóór 121/2 jaar in het hu
welijk traden. 
Gelegenheid tot feliciteren Zaterdag 27 October van 

3-5 uur. Tienhoven (U).

V e r l o o f d
RIET BOVENBERG 

en 
H. JONG

(Jan van Loo, Jan Peters) 
8 NOVEMBER 1945. 

Schiedam, Lange Haven 89. 
Amsterdam, American Hotel. 

Receptie te Schiedam, Lange Haven 89 van 
14.30-17 uur. 

G e t r o u w d
H. W. ]. ENSERINK 

en 
F. M. VAN HULZEN

die hartelijk dank zeggen voor alle blijken van be· 
langstelling. 
DORDRECHT, 18 October 1945. 

M. EDELMAN (Dolf)
en

DINY KARSSEN
delen U hierbij namens wederzijdse ouders mede, dat 
D.V. Woensdag 7 November 1945 's middags om 2
uur hun huwelijk voltrokken zal worden. De kerke·
lijke bevestiging vindt plaats in de Geref. Kerk te
Bodegraven 's namiddags half 3 door den Weleerw.
Heer Ds. F. Slomp uit Heemse.
17 OCTOBER 1945. 

Bodegraven, Wilhelminastraat 1. 
Zeist, Slotlaan 79. 

Gelegenheid tot feliciteren te Zeist, Slotlaan 79, 
Woensdag 31 October 's namiddags van 7.30-9 uur, 
en na afloop van de kerkdienst in de consistorie. 

Toekomstig adres: Nassajlaan 23 te Driebergen. 

Hiermede berichten wij U, dat onze lieve man, 
vader, zoon en broeder 

FREDERIK HENDRIK SOMSEN 
niet meer in leven is. 

Volgens ontvangen berichten zou hij reeds begin 
September 1944 in het kamp Vught als leider van een 
K.P. groep door de Duitsers zijn doodgeschoten. 
Hoewel wij van zijn dood geen enkel tastbaar bewijs 
hebben, moeten wij dit nu, aan de hand van deze 
mededelingen, als vaststaand aap.nemen. 

Al onze moeite om zijn leven te redden heeft niet 
gebaat, wijl God de tijd gekomen achtte hem op te 
nemen in Zijn Heerlijken Hemel. De wetenschap dat 
hij nu daar is, en het vaste vertrouwen, dat de Heere 
hem in zijn laatste moeilijkste dagen zal hebben ge· 
steund, troosten ons bij dit zware verlies. 
DIEREN, October 1945. 

Wilhelminaweg 112. 
Dieren: ]. W. SOMSEN-BEEK 

Wim en Freddy 
Doesburg: D. ]. Somsen en Familie. 

Liever geen bezoek. 

Jongeman, N.-H., zoekt plaatsing op een bloemis· 
terij. Volledig met het vak bekend. Ook met tuin· 
architectuur op de hoogte. Brieven onder nr. 71 van 
dit blad. 

Nette Jongeman, goed ontw. zoekt betrekking. 
Interesse voor het zakenleven (ex-N.B.S.-er). Brieven 
onder nr. 67 van dit blad. 

Wij zoeken een vertegenwoordiger voor de provin· 
cie Zeeland, leeftijd 20-25 jaar. Bekendheid met 
etaleren strekt tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties 
met duidelijk omschreven levensloop, opleiding en 
informatieadressen aan Zeepfabriek "De Klok" te 
Heerde. 

Levensmiddelenfabriek te Amsterdam vraagt jon· 
geman van ca. 20 jaar voor eenvoudige fabrieksar• 
beid. Loon naar bekwaamheid. Brieven onder nr. 68 

I van dit blad. 

Groot gezin (6 kinderen en inval. vrouw) van ill. 
werker doet een beroep op een flink Nederlands meis· 
je, om in de huishouding te helpen. Er is hulp voor 
zwaar werk; het loon is behoorlijk en de omgang 
met elkander prettig. Zou er werkelijk nog een Ne· 
derlands meisje zijn dat deze taak op zich wil ne• 
men? Deze bede om hulp wordt zonder veel ver· 
wachting gedaan. Brieven onder nr. 69 van dit blad. 

Oud-medewerker van L.O. en K.P. heeft werk ge· 
vonden in Utrecht; zit nu dringend verlegen om een 
kosthuis. Wie helpt? Brieven onder nr. 70 van dit 
blad. 

Wie verschaft inlichtingen over inventaris, schrijf
machines, geldkisten enz., die na het bombardement 
van de Euterpestraat zijn overgebracht naar het S.D.
gebouw in de Apollolaan en toebehoorden aan den 
heer Kool, gewoond hebbende te Hilversum. 

Wie heeft na de bevrijding de inventarisatie ver
richt van de door de S.D. gestolen goederen, aanwe· 
zig in het gebouw Lydia, op de Apollolaan enz. 

Druk H. J. Koersen & Zn" A'dam 
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KAHS:EL
BOODSCHAP 
voorgelezen op Zondag 28 Oct. 1945. 

Het Interkerkelijk Overleg van 
de Nederlandsche Hervormde Kerk. 
de Roomsch-Katholieke Kerk, 
de Gereformeerde Kerken, 
de Gereformeerde Kerken in H. V. 
de Christelijk-Gereformeerde Kerk, 
de Oud-Katholieke Kerk, 
de Evangelisch Luthersche Kerk, 
de Remonstrantsche Broederschap, 
de Algemeene Doopsgezinde Societeit 

h�eft besloten de volgende Kanselboodschap te doen 
uitgaan: 

Het is U bekend, gemeente, hoe de Kerken in Ne
derland zich in den bezettingstijd hebben verzet tegen 
den Duitschen onderdrukker en telkens openlijk heb
ben geprotesteerd tegen de door hem gepleegde onmen
schelijke handelingen. 

Zij hebben Boodschappen doen uitgaan, welke met 
vreugde �n dankbaarheid door ons volk werden be
groet. 

Toen God in Zijn groote bannhartigheid ook ons 
volk de vrijheid heeft geschonken, hebben de Kerken 
opgeroepen tot een vernieuwden dienst aan God den 
Heer, opdat Hem in woord en daad dank zou worden 
gebracht voor de verlossing uit zoo grooten nood. 

Met klem drongen de Kerken erop aan, dat door de 
Overheid de door God haar o_pgedragen taak: gerech
tigheid te beoefenen, zou worden vervuld en het recht 
tegen allen die het schonden, zou worden gehandhaafd. 
Maar tegelijk hebben zij het volk aangezegd zich niet 
te laten overheerschen door wraak- en haatgevoelens. 

De Kerken herhalen thans haar oproep tot het Ne
der!andsche volk. 

Zij doen een ernstig appèl op ambtsdragers en ge
rneente om allen er van te doordringen, dat het aan
zien van ons volk staat of valt met de beantwoording 
van de vraag, of naar recht of naar wraak en haat in 
Nederland wordt gehandeld. Dit geldt met name de 
behandeling der politieke gevangenen.· De kerken ach
ten het een smaad voor ons volk, wanneer na vijf jaren 
strijd tegen rechtsverkrachting en vijf jaren lijden onder 
de gruwelijkste methoden van het Duitsche barbaris
rne, een dergelijke booze geest vat op ons volk zou 
hebben gekregen. 

Daarom stellen de Kerken zich achter de Overheid, 
wanneer deze, naar haar hooge heilige roeping het 
recht handhavend, onrecht en willekeur in de behan
deling dezer gevangenen met kracht tegengaat. 

In den naam van God ontzeggen de Kerken aan een 
ieder het recht om na de beslissing door de aangewe
zen instantie nog recht naar eigen inzit:ht toe te pas
sen. 

De Kerken doen een beroep op het Nederlandsche 
volk, in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke 
gevangenen en hun kinderen te toonen, door den boozen 
Duitschen geest niet te zijn besmet, !Jlaar blijk te geve• 
Van het besef, dat ook bij strikte handhaving van het 
recht de barmhartigheid van Christus moet worden 
betracht. 

Tenslotte doen de Kerken een beroep op alle betrek
kenen, opdat met een sterken wi! in same�werking van 
Regeering en volk een zoodamge oplossmg voor de 
berechting en de behandeling van de politieke gevan
genen worde verkregen, dat wij ons voor God en men
schen hierover niet hebben te schamen. 

's-Gravenhage, 12 October 1945. 

KOERIERSTER 
Willy van der Velde, ik denk veel aan jou. Jij was 

maar een eenvoudig meisje, zonder grote woorden, 
zonder eerzucht. Maar je deed je werk als Hollands 
meisje zonder vrees - en je deed het goed! 

Eigenlijk ben je vanaf 10 Mei 1940 in 't verzets
werk geweest, vanaf 10 Mei, 's morgens om vier uur. 
En in dat werk ben je gebleven. Gebleven, ja, door de 
vervloekte kogel van die lange landwachter. 

Wat moest jij, kantoormeisje, doen tegen den vijand? 
Daar heb je nooit over hoeven te denken, Willy. Het 
kwam allemaal vanzelf en je dééd het vanzelf.. .... 
Omdat je zoveel van ons Vorstenhuis hield en van ons 
lage land en van de vrijheid. 

Je begon met het verspreiden· van geheime blaadjes, 
avon� aan avond trok je er op uit. Nooit heb ik je 
horen mopperen over 't weer, over regen of wind of 

· kou. Nooit heb ik je horen zeggen: - Kan een ánder
't nou niet eens opknappen?

Het bleef niet bij krantjes. Wat was ,·e formidabel 
breed van heupen, toen je met tien revo vers op stap
ging, Willy! Het was eigenlijk veel te zwaar voor jouw
tengere gestalte, maar je volbracht het. En dat toen
juist een halfdronken Duitser je omhelzen wilde in de
afgeladen trein ...... Wat hield jij je kranig, wat zette
je hem danig op zijn nummer! Jij, met je tien revolvers
onder je regencape.

En later, toen we karabijnen gingen vervoeren in
foudraals voor hengel5tokken ...... Vrees kende je niet,
je deed ernstig, maar met een glimlach rond je mond,
je plicht. En méér dan je plicht!

Nadien was 't weer wat anders. Dan ging je er met
bonnen op uit en met nagemaakte persoonsbewijzen.
Toen begonnen ze je al in de gaten te krijgen, Willy.
Van die tijd af heette je: Hermina Struycknagel. Maar
je bleef Willy, de trouwe Willy de koerierster.

Was er iemand, die zó secuur geheime berichten
overbracht als jij? Je was een meisje, een jong, klein
vrouwtje en je had een afkeer van de mondaine gepoe-

derde dames, die knipoogen en lonkten tegen de vijand. 
Je had afkeer van de manwijven, die net als een kerel 
wilde leven. Jij bent vrouw gebleven, Willy. Een ver
heven vrouw van even twintig jaar. 

Hoe heb je gesmeekt, mee te mogen doen met de 
overval op de postauto, vol met distributiebescheiden. 
Dat was mannenwerk - en tóch was je vrouw en blééf 
je vrouw. Daarom heb ik je zo boog, Willy! Altijd 
dacht jij, dat je te weinig deed. Altijd cijferde jij jezelf 
weg. Maar wat was je dapper, Willy van der Velde! 
Wie meldde zich het eerst, toen er in ons kringetje 
gevraagd werd, wie de lijst met namen van 't bureau 
van den ortscommandant wilde weghalen? Dat was tij,
Willy l Wie bracht op klaarlichte dag vijf geallieerde 
vliegers naar een veilig onderdak? Dat was jij, Willy! 

Wie was voorrijdster, toen we met een bakfiets vol 
wapenen naar Vreeswijk moesten? Dat was jij. 

Wie fietste uren lang met geheime documenten tus
sen de kleren dwars door met Duitsers overbevolkte 
streken heen? 

En wie was de koerierster, die langs een huis reed 
dat juist door landwachters omsingeld was? Wie was 
de koerierster, die toen door een lange schurk zomaar 
zonder meer werd neergeschoten? Dat was jij, Willy. 
Jij was het, die, gewond neerliggend, nog je persoons
bewijs uit je mantelzak haalde en aan de barbaar liet 
zien de naam, die je niet had ...... 

Want je heette niet Hermina Struyécknagel, je heet
te Willy van der Velde. En jij stierf door dat schot 
van een lange schurk. 

Willy, jij was niet maar een koerierster, jij was een 
Hollandse heldin! 

En in jou breng ik dank en hulde aan al die dappere 
koeriersters van Nederland. 

Ja, Willy, hulde aan jou - en daarmee tevens -aan 
jouw duizend zusters! 

]. W. 0. 

DOMHEID OF MISLEIDING 
In 11De Waarheid" van 10 October '45 staat het 

volgende artikel: 
11Bogaard bekent. 
In Juni 1944 werd door een ploeg van de Raad van 

Verzet een overval gepleegd op de beruchte Gestapo
gevangenis aan de Weteringschans. 

Deze overval was georganiseerd door en ston� onder 
leiding van Gerrit van der Veen en de bedoelmg er
van was verschillende illegale strijders o.a. Jan Rik 
van Gilse en Guermonprez te bevrijden. 

De voormalige gevangenbewaarder, S.S.-man Bo
gaard ontdekte echter, door een hond die begon te 
blaffen, wat er gaande was en deze lafaard heeft 
toen àe gehele zaak aan de Duitsers verraden, ten
gevolge waarvan negen dappere strijders het leven 
verloren. Er ontstond een schietpartij; Gerrit van der 
Veen dekte de aftocht en werd daarbij door een schot 
in zijn nieren ernstig gewond. Zijn kameraden zagen 
nog wel kans om hem mee te slepen, maar enige 
dagen later werd hij door de SD ontdekt en kort 
daarop doodgeschoten. 

De S.S.-man Bogaard heeft thans bekend dat hij 
de overval aan zijn Duitse vrienden verraden heeft 
en dat hij als dank daarvoor een belangrijke som 
heeft ontvangen. Hij zal zijn gerechte straf niet ont· 
gaan." 

Dit artikel is volkomen bezijden de waarheid en 
wij vragen ons af of het ingegeven is door domheid 
of door zucht tot misleiding ten behoeve van de 
propaganda. 

Er zijn n.l. twee overvallen geweest op de Wete
ringschans. De eerste overval werd uitgevoerd door 
een groot aantal medewerkers van K.P. en R.V.V. en 
-stond onder gemeenschappelijke leiding. 

Bij deze overval ging het niet aUeen om de bevrij-

ding van de figuren in het artikel genoemd, maar ook 
om tal van andere belangrijke illegale werkers, die 
niet uit de kringen van R.V.V. en de Wa:irheid kwa
men. Wij noemen b.v. Henk Dienske. Bogaard had 
met deze overval niets te maken. De overval mislukte 
door een niet geheel kloppende organisatie, waarbij 
na een vuurgevecht tussen een Duitse wachtmeester 
enerzijds en van der Veen en een K.P.-er anderzijds, 
van der Veen getroffen werd, en door den K.P.-er 
werd weggevoerd. (Sommigen verschillen van mening 
en beweren dat van der Veen ee.rst later buiten ge
troffen werd). Deze overval had dus niets met ver
raad te maken en mislukte, omdat de foutieve af
spraak was gemaakt, dat men zich zou terugtrekken, 
wanneer er geschoten zou worden,. Slachtoffers Wilr�n 
er verder niet. 

De S.D.-man Bogaard heeft de tweede overval op 
deWeteringschans verraden. Deze werd alleen door 
de K.P. uitgevoerd, en wel door 16 man. 

De opzet van deze overval was uitstekend, maar 
verraad van Bogaard ieed het geheel volkomen mi� 
Jukken. Hierbij vielen ongeveer 9 K.P.-ers. De ovei:-
val stond onder leiding van Johannes Post. . Het is ons onbegrijpelijk, waarom 11de Waarheid" 
de z.g. eer van een overval op de Weteringschans met 
volkomen verdraai1Jn van de waarheid geheel voor 
de R.V.V. wil opeisen. Dit is niet de mentaliteit waar
in indertijd K.P. en R.V.V. tezamen de eerste overval 
op de Weteringschans organiseerden. 

Wat de tweede overval betreft, hierover is in ons 
Mededelingenblad al een en ander gepubliceei:d. 

Zij nog vermeld, dat de S.D. aan een onzer m ge
vangenschap gezegd heeft, dat met een ploeg als die 
de tweede overval uitvoerde, de eerste overval zeker 
geslaagd zou zijn. REDACTIE. 



OVERVAL OP POSTKANTOOR. 
Deze "kraak" is gepleegd door 1'111" ... •aT-v•T�DIJKdrie L.0.-ers, die nooit eerder een 1,.I .111...111.. IJ.Il .. ·� overval hadden meegemaakt. 

Een der overvallers vertelt: 

Door een meisje uit W. was ik er achter gekomen, 
dat de distributiebescheiden voor de gemeente Maar
tensdijk via het postkantoor het distributiekantoor be
reikten. De kaarten werden per postauto vervoerd van 
Utrecht naar het D.K. Pas op het D.K. kwam de be
waking. Zelfs kwam het voor, dat de kaarten een dag 
en een nacht op het postkantoor bleven liggen. Dus 
besloot ik een aanval te doen op de kwetsbare lijn 
Utrecht tot aan het D.K. 

Het bovengenoemde meisje zou via een daar wonen
de postbode de zaak in de gaten houden en mij waar -
schuwen. 

Het bleek het gemakkelijkst te zijn, als de spullen 
op het postkantoor lagen. Daarom· werd besloten, dit 
punt aan te vallen. Ik verkende de zaak door met een 
smoesje het kantoor in te gaan. Het aantal aanwezige 
personen was gauw uitgemaakt. 

Ik besprak de zaak met Piet ter Beek (helaas door 
de moffen vermoord) met wien ik steeds samenwerkte. 

Begin Januari kreeg ik 's avonds het telefoontje, dat 
de post op het postkantoor gearriveerd was. Piet was 
natuurlijk enthousiast en wilde beslist meedoen. Direct 
werden de wapenen opgesnord, een pistool, een niet 
functioneerende revolver (imponerend uiterlijk) en een 
ploertendoder. Verkleden en op de fiets nam- West
broek. Daar werd de derde man opgepikt; toen met 
z'n drieën er op af. We hadden haast, want ik wilde 
alles aan kant hebben voor 11 uur om onnodige com
plicaties te vermijden. We hadden doeken om de hals 
geknoopt, die we vlug over het gezicht ouden kunnen 
trekken. Het was stormachtig weer, dus niet druk op 
dat uur van de dag. Het was plm. half tien. Een ruk 

aan de bel, de doeken voor het gezicht en de blaffers 
voor de dag. 

Na even wachten waaide de deur open en de vrouw 
van den directeur kreeg direct de revolver (met het 
dreigende uiterlijk) op de borst en een hand op de 
mond om eventuele onbeheerste geluiden in de kiem te 
smoren. Ik vroeg waar haar man was. Deze bleek licht 
ongesteld te zijn en op bed te liggen. We renden om
hoog en kwamen in de ziekenkamer. We bonden de 
vrouw op een stoel en de man op het bed vast. 

De pakken kaarten werden naar be1'1eden gebracht 

en op de fieten 2eladen, waarop mijn twee collega's 
met de buit naar het afgesproken punt in het bos ver
dwenen. Ik bleef achter als dekking. We hadden het 
echtpaar zo gebonden, dat ze minstens 5 minuten no
dig hadden om zich te bevrijden, dat was net de tijd 
om via achter-weggetjes uit het gezicht te komen. De 
telefoon werd onklaar gemaakt en met de opmerking, 
dat ze zich niet hoefden te haasten, nam ik afscheid. 

Ze hebben zich ook niet gehaast, want achteraf 
bleek, dat ze ons drie kwartier voorsprong hadden 
gegeven. De buit bestond uit 8400 bonkaarten. Zonder 
ongelukken maar met veel moeite, want ruim 8000 bon
kaarten zijn erg zwaar en onhandelbaar, kwamen we 
in onze blokhut in de bossen aan. 

Het was erg leuk de reactie en de verhalen van het 
publiek de volgende dag te horen. Ook het rapportje 
in het politieblad bleek te getuigen van het begrip van 
het postechtpaar, want van het signalement klopte 
niets. Het was een aardig resultaat met een minimum 
aan risico. 

Het was de derde kraak in de gemeente Maartens
dijk en ik had toen nooit kunnen vermoeden, dat er 
nog een vierde kraak, die mislukte, en een vijfde, die 
keurig· slaagde, op zouden volgen. 

J.C. D.

UIT HET POLITIEBLAD 16 JANUARI 1944. 

Op 8 Januari 1944 te ong. 22.15 uur hebben drie 
met pistolen gewapende personen een overval op het 
postkantoor te Maartensdijk gepleegd. De kantoorhou
der en diens vrouw werden gebonden. Acht aangete
kende paketten, in totaal inhoudende 8400 distributie
bonkaarten "KA403 stad 3e periode" werden ont
vreemd. De overvallers hadden doeken onder de ogen 
over het gezicht gebonden. Sign. verdachten: 
te. ong. 30 jaar, grijze pet, lange jas, witte doek voor 

het gezicht; 
2e. ong. 30 jaar, donkere pet, donkere jas, das voor het 

gezicht; 
3e. ong. 30 jaar, motorkap op het hoofd, donkere bril. 

De Gr.-ct. Mar. te Maartensdijk verzoekt o.a.v. en 
inbesl. 

KRIJGSGEVANGENEN ANTWOORDEN 
.

Onze artikeltjes over de 11krijgsgevangenen" hebben 
heel wat pennen in beweging gezet. Voor zover nog 
nodig was, is ons duidelijk geworden, dat we de spijker 

raak op zijn kop hebben geslagen. 
Onderstaand enkele uittreksels uit ontvangen brie

ven: 
,, ...... Niet alleen kregen degenen, die zich meldden 

hun militaire wedde, maar ook 3 maanden lang, nà het 
ontslaP' uit krijgsgevangenschap, f 2,- per dag en voor 
het dragen van eigen kleding bovendien f 100,- ver
goeding. Nu heb ik mijzelf ook niet gemeld, zoals de 
regeringsopdracht luidde en heb mijn eigen kleding 
gedragen, meer d;in de krijgsgevangenen, die toch hun 
militaire spullen konden aantrekken. Ik heb nooit iets 
nieuws kunnen kopen en geld verdienen was ook nihil, 
daar vooral de laatste maanden, ik mij niet meer op 
straat vertoonde. U kunt dus wel begrijpen, dat geld 
mij zeer welkom zou zijn en dat het mij steekt, dat 
slappelingen gedurende de twee jaar van gevangen
schap geld ervoor kregen en nu nog gedurende 3 
maanden. Dit komt mij als zeer onbillijk en onrecht
vaardig voor, tegenover diegenen, die de regering ge
hoorzaamden met alle zorgen en lasten daaraan ver-
bonden ...... " 

Een ander schrijft: 
,,Ik las tot mijn verwonderin�, dat ex-krijgsgevange

nen (dpi) een vergoeding konden krijgen van f 2,
per dag gedurende 13 weken. Vreemd, dat zij, die zich 
vrijwillig (meestal) onderworpen hebben aan Moffen
orders, na hun terugkeer in het Vaderland nog finan
cieel gesteund werden. Toen kregen zij ook nog (tijde
lijk) extra levensmiddelenkaarten. Voorts vernam ik tot 
mijn stomme v_erbazing, dat diezelfde ex-krijgsgevan
genen een uitkering kunnen krijgen van f 100,- in
eens voor in krijgsgevangenschap gedragen schoeisel 
en kleding enz. Nu breekt toch waarlijk mijn klomp." 

Zo zouden we bijna ons gehele blad kunnen vullen. 
Nu gaat het er niet om, onze krijgsgevangenen een 
extraatje te misgunnen. 

Waar het wel omgaat, en dat wordt juist door de 
bijzondere behandeling der teruggekeerde krijgsgevan
genen geaccentueerd, is, dat de goede soldaten, die 
oehoorzaamden aan de bevelen der Regering, niet 
�lleen schijnen vergeten te worden doch dat zij, juist 
döor de bedoelde, niet misgunde, bijzondere behande
ling, in een meer nadelige positie worden gesteld. 

Deze· zaak recht te zetten, is niet eenvoudig. Doch 
de Regering dient ook haar aandacht aan de minder 
eenvoudige aangelegenheden te schenken. Hetgeen 
krom is, dient recht gemaakt te worden. 

Dat de Regering thans consequent zij. 
Nimmer is een beloning in uitzicht gesteld voor hen, 

die de voorschriften van de overkant opvolgden. Nog 
veel minder voor hen, die deze negeerden en er lijn
recht tegenin handelden. Maar nu deze laatste van de 
Regering tegemoetkomingen ontvangen, wat mag dan 
de groep der principiële militaire onderduikers ver
wachten? En wat verwacht het Nederlandse volk? Dat 
recht geschiede! 

Tenslotte nog een geheel ander geluid: 
,, ...... Bij dezen verzoek ik U beleefd er nota van 

te willen nemen, dat ik met ingang van 1 October a.s. 
mijn abonnement op "Mededelingen" opzeg. Ik doe 
dit naar aanleiding van het in het nummer van 31 
Aug. j.l. voorkomend artikel "Wist U ...... 

Ik ben n.l. ex-krijgsgevangene als dpi. onderoffi
cier' van het 3e R.!. Als gemeente-ambtenaar staande 
onder een destijds, Juni 1943, N.S.B.-gemeentebestuur, 
wilde ik van hen geen gunsten aannemen, met al de 
consequenties daaraan verbonden, tot verkrijging van 
een "Ausweis". Ik informeerde om te kunnen 11onder
duiken". In dit laatste geval zou - want mijn salaris 
werd natuurlijk gestopt - mijn gezin geholpen wor
den met plm. f 7,- per week, wat nog niet eens vol
doende was om de huishuur te kunnen betalen. Er 
restte mij dus niets anders dan mij te melden, met als 
gevolg dat ik met duizenden anderen die in dezelfde 
omstandigheden verkeerden als ik, achter het Duitsche 
prikkeldraad verdween. 

Wist U...... dat in de Duitsche gevangenkampen 
de rantsoenen zodanig waren gesteld, dat verwacht 
werd, dat wij door den honger gedreven voor den vij
and zouden gaan werken? 

Wist U ...... dat duizenden van ons geweigerd heb
ben ondanks het feit, dat zij dagelijks honger leden? 

Wist U ...... dat honderden, waaronder ook ik, naar 
een "Sonderlager" Stalag 369 in Polen .zijn gezonden 
voor straf omdat wij elke arbeid weigerden? 

Wist U...... dat duizenden soldaten-krijgsgevange
nen onder de moeilijkste omstandigheden hebben ge
saboteerd en het vertrouwen in de eindoverwinning 
van het Duitse volk hebben ondermijnd? 

Wist U ...... dat ik al voor mijn gevangenschap van 
leden der Goudse K.P. wapens in huis hield verbor
gen? 

Wist U ...... dat op een zekere nacht door S.D. en 
Landwacht mijn huis omsingeld werd en huiszoeking 
werd gedaan en dat door het energiek optreden van 
mijn vrouw verder onheil voor de organisatie voorko
men werd? 

Wist U ...... maar laat ik uitscheiden. U geeft door 
het plaatsen van genoemd artikel te kennen dat U nog 
maar heel weinig weet. Het is n.l. niet waar, dat ex
KG in Rotterdam "surprises" kunnen halen. Dit is in 
begin Augustus drie weken geweest alleen voor de 
ingewijden, want bekendheid is hieraan niet gegeven. 
Toen wij ons meldden, om ook ons rechtmatig deel der 

cigaretten op te eisen was de uitreiking juist stopge
zet. Van de ongeveer 10.000 Nederlandse ex-krijgs
gevangenen hebben misschien 900 van dit voordeel 
geprofiteerd. U moet dus waarheid in Uw blad opne
men. Leugens en verdachtmakingen hebben wij in de 
bezettingstijd maar al te veel moeten slikken. 

Wanneer U meent het belang van de wederopbouw 
van ons land in geestelijk opzicht "Z.,O te moeten die
nen, dat bent U er ver naast. 

Commentaar? We trekken ons gehele gewraakte 
artikel in. We zien thans in dat ons standpunt fout 
was. Voortaan geldt ...... flinke kerels melden zich voor 

krijgsgevangenschap en trekken zich van de bevelen 
onzer Nederlandse Regering niets aan. 

't Is plicht, dat iedere jongen ...... gehoor geeft aan 
de bevelen der N.S.B.-marionetten. Behoud van salaris 
gewaarborgd. 

Alleen nog dit: Dat geen hogere tegemoetkoming 
in de consequenties van onderduiken dan f 7,- per 
week kon worden gegeven, is niet overeenkomstig de 
waarheid. 

Zou deze flinke ambtenaar nu niet eens gaan solli
citeren naar een burgemeestersbetrekking? Dan heb
ben de zuiveringscommissies bij een volgende gelegen
heid tenminste wat te doen. 

Wat een mentaliteit! Je staat er van te kijken. 
Een geval als dit toont wel heel duidelijk aan, dat 

er een groot verschil is tussen principiële onderduikers 
en...... ( vult U het woord zelf maar in.) 

K. B. 

d 
b 
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TO P-V E R'G A OER IN G l. K. P. 
De op Dinsdag, 23 October j.l. te Utrecht gehou

den TOP-vergadering onzer L.K.P. werd hoofqzakelijlê 
beheerst door twee belangrijke onderwerpen, t.w. 
,,Onderscheidingstekenen" en "Liquidatie L.K.P., 
waarna in samenwerking met L.O. oprichting van een 
Stichting." 

Op twee na waren alle provinciale vertegenwoordi
gers aanwezig, terwijl ook Leopold voor het eerst in 
ons midden was. Henk v. Riessen was aanwezig als 
gast van de L.O. De vergadering werd als gewoonlijk 
met gebed geopend en met dankzegging gesloten. 

/ 

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN. 
Het is zeker niet eenvoudig om in een paar woor

den weer te geven, wat op deze vergadering over het 
uitreiken van onderscheidingstekenen is gezegd. Het 
zou ook te ver voeren hierover een uitvoerig verslag 
te geven. 

._Oppervlakkig gezien, vergt dit onderwerp niet zo 
b11ster veel aandacht, doch toen het ter sprake kwam, 
bleek alras, niet alleen dat deze zaak vele facetten 
heeft, doch ook, dat de opvattingen en meningen over 
deze materie nogal giteenlopen. 

Dit was niet alleen in onze kring het geval. Van 
verschillende zijden en in onderscheiden commissies is 
de laatste tijd veel aandacht aan dit onderwerp ge
schonken en een alleszins bevredigende oplossing is 
tot nu toe blijkbaar nog niet gevonden. 

In de G.A.C. is over dit standpunt ook reeds it
voerig gesproken en zij heeft als haar standpunt te 

kennen gegeven absoluut tegen het toekennen van on
derscheidingstekenen te zijn. 

Dit standpunt heeft - ook in K.P. kringen - veel 
waardering en instemming gevonden, alhoewel er ook 
weer stemmen zijn opgegaan, die het er niet mee eens 
waren. 

_In�us,�en . zijn _ er do?r de Amerikaanse regering
,,lmt1es. mtgere1kt. Dit heeft veel stof doen opwaai
en en m het algemeen heerst> hierover ontevredenheid. 
Moeilijk zal echter een voor ieder bevredigende oplos
sing gevonden kunnen worden. 

In het algemeen kunnen wij tot deze conclusie ko
men, dàt onze organisatie, evenals de G.A.C. tegen
de uitreiking van onderscheidingen is. Het is zelfs zo 
dat onzerzijds alles in het werk zal worden gesteld 
om de uitreiking hiervan tegen te gaan. 

Er is in de oorlogsjaren niet gewerkt om dank te 
oogste� in de vorm van een onderscheidingsteken. On
ze stn1d werd gevoerd tegen het Duitse onrecht en 
voor het Vaderland en onze Vrijheid. Wanneer de 
gehele illegaliteit - inclusief de B.S. - te kennen 
geeft, dat onderscheidingen geen prijs zal worden 
gesteld, dan zal de K.P. dit ten zeerste toejuichen 
en zeker hieraan haar medewerking verlenen. 

Evenwel kan vrijwel voor vast worden aangeno
men, dat de uitreiking van onderscheidingstekenen 
niet zal zijn tegen te gaan. Wanneer daarom -
door welke Regering ook - onderscheidingstekenen 
absoluut zullen worden uitgereikt, dan wil de K.P. 
hierbij haar . invloed ook laten gelden. Zij mag dan, 
ter voorkoming van onbillijkheden niet achterblijven. 
Haar streven zal dan echter in de eerste plaats 
gericht zijn op het posthuum toekennen van onder
scheidingstekenen. 

Bovendien zal hij - dit is intussen dan ook be
reikt - steeds blijven vechten voor een zgn. con
erolecommissie, waarin een gelijk aantal vertegen
woordigers van de organisaties, waaruit de B.S. is 
ontstaan (K.P., R.V.V. en 0.D.) zitting hebben. 

Namens de L.K.P. hebben in deze commissie zit-

---

�// \/ \ 
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,, Vier oogen zien meer dan twee" 
Succesvolle opvoering van K.P.-revue 

te Boskoop 

Wanneer wij van iets overtuigd zijn, nadat we 1I1et 
open ogen de KP.-revue "4 ogen zien meer dan 2" 
aanschouwd hebben, dan is het wel, dat in Boskoop 
de ware KP.-geest nog ten volle aanwezig is. 

Een geheel gevulde zaal heeft Woensdagavond 24 
October kunnen genieten van een revue waarin het 
KP.-verzetswerk door middel van muziek, zang en 
toneelspel op uitstekende en vlotte wijze werd uitge
beeld, ook al kon deze uitbeelding slechts een 
zwakke afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Uit de 
aard der zaak kon deze revue ons slechts enkele 
beelden tonen van hetgeen in werkelijkheid geschied
de. Doch het doel, het publiek op smaakvolle en 
boeiende wijze enkele gebeurtenissen uit het ver
zetswerk ten tonele te voeren, werd volledig be
reikt. 

Dokter Jaarsma opende de avond met een kort 
welkomswoord, in het bijzonder tot den vertegen
woordiger van Z.K.H. Prins Bernhard. 

Spr. sprak er zijn grote teleurstelling over uit, dat
de geestelijke achtergrond van het verzetswerk nog 
steeds niet begrepen wordt. Het Nederlandse ver
zetswerk, dat volgens een uitspraak van een Engels · 
kolonel, een groot aandeel leverde aan het behoud 
van de Europese beschaving, vraagt geen dank, doch
het weigert geregeerd te worden door degenen die 
openlijk of in het geheim in de achter ons liggende 
jaren m�t den vijand heulden of samenwerkten. 

Spr. zeide blij te zijn op deze avond weer te mo
gen terugzien op het oude verzetswerk. 

"Vier ogen zien meer dan twee". Wie hoorde deze 
boodschap niet meerdere malen in de tijd dat we, bij 
ons verborgen radiotoestel gezeten, luisterden naar 

Radio Oranje of den Belg? Meer dan één keer kwam 
zij door en dit betekende voor de Boskoopse KP. 
dat er 's avonds werk aan de winkel zou zijn. De 
gehele revue aan een bespreking· onderwerpen zou 
ons te ver voeren. Laten wij vermelden dat we ge
troffen werden door de zang van de damessolisten 
bij de partij, gezongen bij de herdenking van de ge
vallenen. In deze herdenking, de gevoelige noot van 
de avond, werd op treffende wijze het verscheiden 
van drie gevallen KP.-vrienden uitgebeeld. Een 
nomrenkoor uit Cassanova besloot dit gevoelig voor
gedragen nummer. 

En dan volgen de taferelen elkaar snel op. Onder
duikers en Joden die door de S.D. gepakt worden 
en, dank zij een politieagent weer bevrijd worden; 
de verdeling der bonl).en in de huiskamer van den 
KP.-leider en niet te vergeten de eerste dropping, 
waarbij twee vliegtuigen via de zaal het toneel ko
men opvliegen. 

Zo zouden we door kunnen gaan met onze lof 
over deze avond. Het geheel kan buitengewoon ge
slaagd genoemd worden en de illegale geest, we mo
gen gerust schrijven de KP-geest, is op deze avond 
op prachtige wijze tot uiting gekomen. 

De beul van Amersfoort 

Vermoedelijk zijn er wel meer beulen geweest in 
Amersfoort en daarom zij vermeld, dat het hier gaat 
om van Laar, kameroudste in Amersfoort. Na de 
bevrijding gevangen gezet, is hij verschillende keren 
uit het kamp ontvlucht en weer gevangen genomen 
door de P.O.D. 

Van Laar beweert in de bezettingstijd, toen hij in 
Amersfoort zat, nooit medegevangenen geslagen te 
hebben. Hoewel men overtuigd is van het tegendeel 
is dit niet te bewijzen, tenzij gevangenen die dit mee
gemaakt hebben of gezien hebben zich melden bij de 
P.O.D. Betracht hierin spoed, want anders zal van 
Laar noodgedwongen los gelaten moeten worden. 

ting de h.eren Kapitein S. de Groot ( Sjef") en Kapitein Mr. R,. de Vries (,,Ruurd"). In 1�fwachting van de volgende O.A.C. vergadering, waar dit onderwe1_1> nogn:iaals zal worden ·aangesneden, worden voor
lop1g door ons de voorbereidende werkzaamhedenvoortgezet. 

LIQUIDATIE L.K.P. 
Dan kom� h�t punt .van het programma ter sprake. De opnchtn�g van een Stichting voor de L.O. e� K.P. gecombineerd, waarin de interne belangen van de . medewerkers zullen worden behartigd. Aan het oprichten van de Stichting moet de liquidatie veorafgaan. 
De Stichting bedoelt vriendschapsbanden in stand te houden en in verband te brengen. Overal waar me� d�t wenst kan men binnen het verband van de Stichting' . reg�lmatig reunïes houden. Daaren�ven kan de St1chtmg controle uitoefenen op de zorg 

yoor de nagelaten. betrekkingen en op de zorg voor illegale werkers, die nog naar hun levenspositie zoeken. Vervolgens zal in het verband van de Stichting �et �edenkboek tot stand moeten komen. De bedoeling 1s het apparaat van de Stichting zo soepel mogelijk te maken. ,Voelt men behoefte om bij elkaar te komen, dan 1s er de mogelijkheid voelt men die behoefte niet, dan kan men het nal�ten. Heeft men �eh�efte om een anderen vertegenwoordiger in het Stichtingsbestuur te verkrijgen dan kan men die langs democratische weg daarvo�r verkiezen zo ni.et, dan kal? �en den tegenwoordigen provin�ialen leider als Stichtmgs�estuurslid laten zitten. De opz�t van_ het bestuur 1s n.l. voorlopig, dat alle provinciale leiders van L.O. en K.P. in het bestuur zitten benevens de leden van het C.B. en van het Afwik� kelingsbureau �.K.P. De laatste twee groepen vormen het dagel11ks bestuur van de Stichting. Tegen 1 November zal de Stichtingsacte passeren. Over de naam van de S�ichti?� kan geen accoord verkregen worden. De fmanc1ële bronnen zyn die welke 
OP. het ogenblik in het bezit der L.O. en' L.K.P.z11n. Is het Gedenkboek betaald en bestaan er geenverdere verplichtingen meer voor de Stichting, danz.al het restant overgemaakt worden naar de Stichting 1940-1945. Contributie zal niet worden ge-·heven. 
. In verband met de financiële stand van zaken vanbeide organisaties worden enkele vragen naar voren gebracht.

Het plan tot de bouw van een K.P. huis , De terrorist" te N?ordwijk wordt hierbij uitvoerig 'be
sproken. Verschillende aanwezigen zijn van oordeel, 
dat de kosten die aan dit huis besteed zullen wor
den, in deze tijd niet verantwoord zijn. De bijeen
gebrachte gelden zouden bv. beter voor Stichtings
doeleinden benut kunnen worden. ·Door de Rotter

dammers wordt de gehele gang van zaken nog eens 
toegelicht. 
· . J,,!et besluit met �lge.mene stemmen tot de op
ricbtng van een St1cbting mede te werken, terwijl 
met het, dagelijks bestuur van de Stichting zo spoe
dig mogelijk over het K.P.-huis verder zal worden 
onderhandeld. 

De K.P. zal dus met ingang van 1 November 
a.s., de datum van oprichting der Stichting, ophou
den te be�taan. �nkele vergaderingen van K.P.-ver
tegenwoord1gers uit de verschillende provinciën zul
len echter nog worden gehouden.

DIVERSEN 
Bij de behandeling van verschillende kleinere ond.erwerpen krijgt eerst Ciel het woord. Hij deelt 

mede dat hij met het IVe Bataljon Stoottroepen 
eerstdaags na�r Indië zal vertrekken. Hij weet, dat 
er nog verschillende K.P.-ers graag bij de Stoottroe
pen zouden willen, en kan in dit verband medede
len, dat in de naaste toekomst de mogelijkheid be
staat �an _de_ oprichting van een Ve Bataljon. K.P.
ers, die h1enn graag · geplaatst willen worden moe
ten zich reeds nu hiervoor opgeven aan het Afwik
kelingsbureau te Amsterdam. 

Na een hartelijk woord van den voorzitter neemt 
Gi'el afs�heid va;n de vergadering. De voorzitter 
deelt mede, een onderhoud met den minister van 
Oorlog gehad te hebben. 

Verschi)lende klachten vi.an onze mensen bij de 
Expeditionnaire Macht in Engeland moeten verzameld 
worden op het Afwikkelingsbureau. 

Deze zullen dan aan den Minister worden over
handigd en door hem worden. behandeld ! 

De secre!ilris verzoekt nog nogmaals om: 1. een 
opgave van K.P.-ers, die in aanmerking komen voor 
uitzending; 2. idem van K.P.-ers, die in de Stoot
troepen willen. 

Provinciale vertegenwoordigers, die nog geen be
groting indienden, moeten dit alsnog doen. Hij dringt 
voorts aan op juiste indeling en spoedig indienen 
van de enquete-formulieren voor werkzoekenden. 

Tante Wien maakt bekend, dat in Davos voor 
100 patiënten uit de illegaliteit plaats is. Zij vraag 
om een spoedige opgave van namen van K.P.-ers, 
die hiervoor jn aanmerking komen. 

Via het Afwikkelingsbureau moeten zij zich wen
den tot de Stichting· Herstellingsoorden, Oosteinde 
23 te Amsterdam. 

De volgende vergadering zal te Leeuwarden wor
den gehouden. 



Oma zit in haar groene, hooggerugde leunstoel, 
nog· ioïst binnen de lichtkring van de lamp, aan het 
hoofdeinde van de tafel. 

Hàal;. altijd bezige handen, waarin zacht de brei
naalden tikkelen, toveren van uitgehaalde, overge
brefde en nog eens weer uitgehaalde wol, een "nieuw" 
kledingstuk voor de altijd alles verslijtende en over
al uitgroeiende kleinkinderen. 

Bv.en gaat haar blik van het werk naar de klok. 
,,Jaap, blijft Coen niet erg la� weg?" 

,,Ik geloof het niet Mevrouw . 
Jaap's anwoord is vaag. Hij komt niet los van de 

detective, waarvan er ook nog enkele exemplaren 
naast hem op de grond liggen. • De detective's zijn voor hem de medicijn om los te
komen van de gedachten aan de achter hem liggende 
weken van gevangenschap. 

Enkele dagen geleden is hij uit Vught ontsnapt. Op 
eigen initiatief, maar door God geleid en beveiligd, 
terwijl Hij de schildwachten binnen en buiten de ge
laden prikkeldraadversperring, als met blindhei3. 
sloeg. 

Met Suus, die in samenwerking met anderen, we
kenlang vergeefse pogingen deed om hem te bevrij
den, moffen omkocht, met hen flirtte en op afge
sproken nachten urenlang aan het kanaal lag, waar
na bleek, dat ze toch weer bedrogen was, heeft hij 
hier een veilig onderkomen gevonden. 

Suus zit aan het andere einde van de tafel. Zij 
is bezig een van haar altijd geheimzinnige briefjes 
in haar hanepootschrift en vol taalfouten, te schrij
ven. 

Om haar hangt een nevel van geheimzinnigheid. 
Is ze getrouwd? Een ondergedoken Jodin? Heeft ze 
!doder.en? Is ze weduwe? Niemand die het weet,
evenmih als iemand weet wie de personen zijn die 
haar briefjes komen halen en antwoord brengen. 

Er wor'1t ook niet naar gevraagd, te veel als men 
er hier aan gewend is, wat het illegale werk betreft, 
zich niet in zaken van anderen te mengen. 

"Mevrouw, ik geloof dat ik hem hoor", verbreekt 
dan Suus' zware stem de stilte. 

Er is gerucht beneden op straat, maar Coen is 
het toch niet, want meteen gaat de bel over. 

,.Jaap!" waarschuwt Suus, altijd waakzaam. 
Maar dat is overbodig. Met een enkele handbewe

ging heeft Jaap z'n boeken al bij elkaar en voor Gré, 
die nog in de keuken bezig is, de deur opentrekt 
heeft hij zich al achter het gordijn op de zoldertrap 
verschanst. 

Daar wacht hij tot beneden de deur weer gesloten 
wordt en Gré het sein van veilig geeft. 

Gelukkig, geen visite, hij kan rustig binnen blij
ven. 

,.Moeder, lectuur!" roept Oré, twee pakken kran
ten binnensjouwend. Trouw en Vrij Nederland. 

"Vooruit jongens! Helpen jullie vast uitzoeken en 
vouwen" commandeert ze dan. ,,Toe Jaap, die boe
ken komen morgen ook wel uit". 

Ze zijn nog maar nauwelijks bezig als beneden 
werkelijk de sleutel in het slet wordt gestoken. 

Er is gepraat...... Jaap veert alweer overeind, 
maar meteen hoort hij dat het Tom is. 

"Coen, wat ben je toch laat vanavond", ,,en straks 
er weer op uit ...... " 

,,Och ja, Moeder, oponthoud gehad". 
Dan valt haar zijn strakke gezicht op. 
,,Is er iets?" 
"Ja, ...... Guus is opgepikt". Hard e� bitter zegt 

Coen het. Het slaat de anderen door de ziel. 
,,Guus!?" 
"Ja ...... en we vrezen het ergste. Nu de moffen zo 

in het nauw zitten, worden ze nog steeds venijniger". 
Het blijft stil in de kamer. 
Guus ook al...... in handen van die beulen. 
Tom, de hier ondergedoken reserve-officier, legt 

z'n schrijfpapier op tafel om tussen de bedrijven 
door nog gauw, als haar vriendin, een brief aan z'n 
vrouw af te schrijven. Volgens haar persoonsbewijs 
is ze weduwe en de oudste dochter van vier, 
weet aan iedereen te vertellen, dat Pappie bij de lelij
'ke moffen is. 

Als even later de stapels bonkaarten, die Coen en 
Tom zojuist hebben meegebracht, over de tafel ver
spreid liggen, om uitgezocht en verdeeld te worden, 
is ieder nog iri eigen gedachten verzonken. 

Jaap gaat weer de zware gang vanaf het moment 
van zijn gevangenneming tot z'n ontvluchting, een 
gang, die Guus nu misschien ook zal moeten maken. 
Alleen de afloQp, of die ook zo iunstig zal zijn? 

ALARM 
UIT ONZE HISTORIE 

door 
M. VAN NUIS-ZUIDEMA.

Oma's breinaalden liggen voor een ogenblik stil 
in haar schoet. 

Guus, met zijn eenvoudig kinderlijk, maar toch zo 
rotsvaste geloof1 in haar de liefste van al de jongens
die zo geregelct onder haar dak vertoeven. 

Guus, denkt Gré, hoe vaak heeft hij niet als hij te 
laat was, in de kenken bij haar gezeten, om nog een 
warm hapje na te eten. En hij nu in handen van den 
niets en niemand ontzie.nden vijand? 

Coen zit met strak verbeten mond. Over enkele 
weken is het zijn bruiloft. Guus was daar ook ge
nood. Guus, 4e strijder, niet uit sensatielust, of mof
fenhaat, maar zuiver voor zijn geloof, uit liefde tot 
zijn Vaderland. 

Met og�n, donker van haat, zint Suus op nieuwe 
plannen. Guus zou de eerste niet zijn, die ze heeft 
helpen bevrijden. 

,,De radio!" Het is Oma die eraan herinnert. 
"Ik zal wel gaan". Tom likt langs de enveloppe 

en sluit zijn brief. 
Jaap en Suus, klaar met de kranten, helpen mee 

de bonnen uitzoeken. Gré stopt de sokken van een 
van de "jongens" misschien worden ze vanavond nog 
gehaald. 

Dan verbreekt het geluid van een claxon de 
avondstilte buiten. 

Remmen knarsen. Een schorre stem roept iets on
verstaanbaars in de moffentaal. 

Het valt Coen niet op. ,,Hier Suus, de kinderkaar
ten bij elkaar en die voor zware arbeid ...... " 

Jaap zit gespannen. 
Automatisch maakt hij het oude gebaar naar een 

loshangende klok1 maar nu strijkt z'n hand over het
kaalgeknipte hootd. 

Buiten is het rumoer sterker geworden. De ande
ren luisteren na ook. 

"Ik geloof, dat ze hiernaast moeten zijn", zegt 
Coen, als antwoord op een onuitgesproken vraag. 

Jaap's gespannenheid verslapt iets. Bij de buren 
slaat de deur dicht en weer zijn daar de rauwe stem
men, de ijzeren voetstappen. 

,,Ik zal eens kijken' . Coen is met een paar stap
pen bij het raam en verdwijnt achter de gordijnen. 

Buiten ziet hij de flauwe lichtschijn van afge
schermde koplampen...... lichtflitsen van zaklan
taarns beneden op de stoep .. _ ... langs de geveL.

Daar scheurt het geluid van de bel door de ge
spannen stilte binnen. 

,,Weg jullie!� Hees komt het Coen over de lip
pen. 11Het zijn moffen!" 

Jaap is al gevlogen. 

DE SPOORWEGSTAKING 
Het kan niet ontkend worden, dat de schrijver 

van verleden week goeddeels gelijk heeft, als hij de 
houding van de spoorwegen in de bezettingstijd aan 
kritiek onderwerpt. 

Het personeel heeft aan veel ongerechtigheden mede
gewerkt, de directie heeft geen "verzetsleiding" ge
geven, de personeelsraad heeft bedenkelijke capriolen 
gemaakt (wat niet goed gemaakt kan worden door 
enige activiteit tot hulp na de staking). 

Maar op een goede dag heeft al het spoorwegperso
neel op bevel der regering het werk neergelegd. Dat 
was een spontane daad. Zeg nu niet meer, dat dit 

geen kunst is, omdat de staking massaal geschiedde. 
Niet iedereen is een held en als ik van Jan waardeer, 
dat hij in zijn eentje de verschrikkelijkste martelingen 
doorstaat zonder zijn vrienden te verraden, dan kan 
ik evengoed in Piet waarderen, dat hij of een goede
dag op bevel en in de rug gedekt door a zijn vrien
den, onderduikt. En zo ging het met de spoorwegen, 
omdat nu eenmaal Jan, Jan is en Piet, Piet. 

Maakt deze daad nu alle ongerechtigheden goed? 
Het mensdom is niet zo best en laten we ons toch 
leren verblijden om een enkele goede daad. Als iemand 
honderdmaal heeft ingebroken en de volgende keer, 

Hij graait z'n boeken bij elkaar, grist een stapel 
kranten van de tafel en rent de kamer uit. 

Saus heeft ook al een pak kranten onder haar 
arm, neemt zoveel bonkaarten als ze in één greep 
kan vatten en vliegt dan Jaap achterna de zoldertrap 
op. 

Gré is ook opgesprongen, maar Oma zegt kalm: 
"Jij blijven zitten. Gewoon doen. Coen niet boven 
opentrekken, maar eerst naar beneden gaan. Niet te 
vlug, ze moeten boven even tijd hebben". 

Dan strijkt ze zelf de rest van de bonkaarten naar 
zich toe. 

Haar zware zwarte rok, die over haar op een 
tabouretje rustende benen gespreid ligt, gaat enkele 
centimeters omhoog. 

Nu komt de pijp van een ouderwetse wit-keperse 
broek te zien, het is er nog een met een schuif onder 
de knie. In een oogwenk heeft Oma het bandje los, 
schuift de helft van de overgebleven bonkaarten 
naar binnen, het strikje er op...... de andere helft 
gaat in de tweede pijp. 

Nu spreidt ze haar rok weer over de benen uit 
en neemt rustig haar breiwerk ter hand. 

Juist als Coen boven aan de trap is gaat de bel 
voor de tweede keer. Harder en dringender. 
. In het zolderkamertje, waar Tom op z'n buik ligt 
te luisteren, de kaart van Frankrijk, waar de fron
ten zich steeds meer Oostelijker en Noordelijker 
verschuiven voor zich uitgespreid, vliegt de deur op
eens open en rollen als het ware Jaap en Sous naar 
binnen. 

,,Moffen!" hijgt Jaap. 
Hij voelt de grijpende, klauwende handen vlak 

achter zich, de d66d zit hem nog op de hielen. 
Hij ligt al op z'n knieën en nog voor Tom zich 

kan realiseren, wat er aan de hand is, ziet hij Jaap's 
omvangrijke achterste delen door de schoorsteen
opening verdwijnen. 

,,Vooruit, jij moet ook weg!" 
Suus trekt de stop van de radio los, vouwt de 

kaart dubbel, duwt deze Tom met de kranten en 
bonnen in z'n handen en dan kruipt Tom achter 
Jaap het gat in. 

Zodra Tom ook in de donkere tunnel verdwenen 
is graait Suus met haar handen wat puin naar vo
ren en zwaait met een smak de opening dicht. 

Alleen, blijft ze luisterend staan, de handen te· 
gen haar bonzend hart gedrukt. Ze hoort de solda
tenstemmen beneden in de gang. 

Wat moet ze hier nu ineens doen? Nog naar be
neden gaan? Ja, ze heeft het goede persoonsbewijs 
bij zich. 

Dan vliegt haar jurk over haar hoofd. 
In bed maar, dat lijkt haar het beste. 
Coen loopt in het donker de trap af. Hij voelt het 

bloed uit z'n gezicht wegzakken als hij ·de deur open 
doet en bij de schijn van een zaklantaarn twee ke
rels in de zo gehate tmiform voor zich ziet. 

Zwijgend blijft hij staan. 
Het licht flitst over zijn handen, zijn gezicht en 

langs hem heen de gang in. Grove schoenen plaat· 
sen zich op de dikke, bruine mat. 

"Haben Sie ...... " dreunt een schorre stem naar 
binnen, terwijl Coen iets achteruit moet wijken voor 
de opdringende moffen, ,,Haben Sie...... ein fiets
pomp!?!" 

In zijn overgrote verbouwereerdheid gééft Coen de 
pomp. 

Een uurtje later trappen Tom en Coen, afgeladen 
met bonkaarten en kranten, in verschillende richting 
het donkere Zuiden in. 

Coen zet er vaart achter, scherp turend in de 
duisternis. 

Verweg zoemen vliegtuigmotoren. .. W�tte lichtbanen zoeken de nachteli1ke hemel af, 
schuiven langs elkaar terwijl de uiteinden tezamen 
kluwen. 

Een rossige gloed stijgt op langs de horizont, zinkt 
weer weg in het niet. . . Als ik geluk heb, berekent Coen, kan 1� tien voor 
elf bij mijn bruid zijn, negen kostbare nunuten met 
haar, elf uur binnen. 

In de kamer heeft Jaap zijn detective weer te pak
ken, maar iets in hem blijft luisteren naar de gelui
den buiten. 

Een schorre kreet. 
Jaap staart strak naar de gesloten gordijnen. 
Sous kijkt op van haar briefje. 
Dan is alles weer stil en is er alleen het zachte ge

tikkel van Oma's breinaalden. 

na overreding en dreiging, het moreel herwint om 
met zijn vingers van een andermans spull.en af te 
blijven welnu dan verblijden we ons daann. Heus, 
het he�ft ons ook wel eens smalend doen lachen, als 
de spoorwegen in pers en redevo�rin.�en v�rhe�rlijkt
werden om hun daad, die zo dmdeh1k �emsp1reerd
werd door het devies: Morgen zijn we vnJ, en welke
daad alleen bestendigd kon worden door de hulp van
L.O. en N.S.F. · 

h b h al Men moet om zaiets vrolijk lachen. Ik e et •
meer beweerd in ander verband. 

Maar dit alles mag niets afdoen aan onze hulde. of
als men het dan liever heeft, aan onze waardenng
voor die éne daad, die verzetsdaad, waarmede de
spoorwegmannen toonden tenslotte nog te weten, waar
het om ging. H. v. R.



OVERVAL ARBEIDSDIENSTKAMP TE ROGGEL. 
,,De onderduikers hebben werkkleding nodig. We moeten sokken heb

ben. We moeten overalls hebben. De onderduikers hebben schoenen nodig. 
De organisatie heeft niets meer en vraagt jou of jij daarvoor zorgen kunt'. 

Zo kwam een LO-er bij een KP-er binnen vallen om verslag uit te bren
gen van de gehouden LO-vergadering. 

Kleding en schoeisel!!! Geen kleinigheid. Waar zijn deze te kraken??? 
Het plan werd geopperd, de Arbeids Dienst te Roggel te overvallen en daar 
de benodigde goederen weg te halen. Het Arbeids Dienst Kamp was een 
Duitse instelling, dus een tweeledig doel, kleding en schoeisel voor de onder
duikers en schade aan.den vijand. 

De KP. werd gealarmeerd. 
,,Vanavond 11 uur samenkomst bij KP.-leider, materiaal meebrengen". 
Prompt 11 uur was het negental aanwezig en werd na verkregen instruc-

ties de aanval geblazen. 
Twee KP.-ers kregen de opdracht de wachtpost aan de poort te overval

len en onschadelijk te maken. Het liep als van een leien dakje. De niets 
vermoedende jongen, met schop gewapend, opende de poort en vroeg aan 
de "heren" wat van- hun dienst was. Doodleuk werd hem een pistool onder 
de neus gehouden, waarop schop en handen in de hoogte gingen en een 
lapje chloroform wiegde hem zachtjes in een diepe slaap. 

De wacht in het wachtlokaal werd met hetzelfde middel naar dromen
land geholpen en na het geven van het afgesproken sein, driemaal lichten 
met de zaklantaarn, kwam de rest van het stel. 

In het kledingsmagazijn moesten wederom vier man buiten gevecht ge
steld worden, waarna de algehele ontruiming van de opslagplaats een aan
vang maakte. Kisten met so}ken, zakken met schoenen, stapels overalls en 
werkbroeken, grote pakken ondergoed, rubberlaarzen, sportschoenen, lakens, 
dekens, enz., kortom een wagen zo vol geladen, dat de bestuurder nauwe
lijks meer achter het stuur van de wagen zitten kon. 

�h11EI/ 

Als altijd, bezorgd voor het welzijn van anderen, gaf de leider de 
opdracht de wacht aan de poort naar binnen te brengen, daar deze anders, 
op de grond liggend, een kou kon opdoen. Een der KP.-ers, een onverstoor
bare humorist, haalde uit het kledingmagazijn 5 dekens, legde twee dekens 
onder den jongen en drie !,oven op hem en daarna werd het geheel netjes 
toegedekt met een rood-wit-blauwe kampvlag, wat zelfs bij de SD. grote 
hiliriteit veroorzaakte. 

Met open armen werd de KP. met bagage door de LO. ontvangen, die 
nu weer over voldoende kleding en schoeisel beschikte voor hun jongens. 

De politiehond was natuurlijk weer zwaar verkouden en kon geen spoor 
ruiken! 

�iaa� e\\ J\\\\wooió. 
Vrut een KP.-er bij de Marechaussee ontving ik 

onderstaande brief: 
Wij schrijven het jaar 1942. Het is in de tijd, dat 

de moffen de strop steeds strakker trachten aan te 
trekken. Langzaam, maar zeker, wordt de domper op 
het Nederlandse volk gezet. Er zijn Nederlanders, 
die dit heel goed door hebben en zich schrap zet
ten; er zijn er ook, van die zogenaamde "zachten", 
die niet "door" hebben, wat er gebeurt en wat ons 
nog staat te wachten. Het zijn geen NSB.-ers. 0, 
neen, verre van dat. Het zijn ook echter geen goede 
Nederlanders. Graag blijven zij op enige afstand 
van hen die blijk geven iet.; te riskeren voor het Va
derland, want dat zou teveel gevaar mee kunnen 
brengen voor hun dierbaar hachje. Dat veel betere 
Nederlanders dan zij, de strijd reeds met de dood 
betaald hebben, dringt niet tot hen door. Zij proberen 
ervan te maken, wat er van te maken valti hun enige 
opzet is om er zonder "kleerscheuren" at te komen. 
De meesten van dit soort is het dan ook gelukt om, 
zonder slag of stoot, zonder moeite of pijn, de moei
lijke. bezettingsjaren door te komen. 

Het is in 1942; we hebben een zogenaamde "Sper
tijd", d.w.z. dat een Nederlander op last van den 
Duitser niet meer buiten zijn woning mag komen 
des nachts tussen 12 en 4 uur. Het was in die jaren, 
dat ik, als wachtmeester bij de politie, Postcomman
dant was in een kleine gemeente in Groningen. Te
zamen met een collega uit een rustige, kleine platte
landsgemeente ga ik soms in nachtdienst. Eens ben ik 
bij hem in het dorpje op een mooie Zaterdagavond. 
Het dorpsklokje, dat door de moffen nog niet is weg
gehaald, slaat 12 maal...... De laatste slag is er nog 
niet uit, of ik hoor mijn collega zeggen: ,,Daar lo
pen nog een paar" en hij springt op zijn fiets en ach
terhaalt sommige personen, die em bekeuring krij
�en "we9,ens het zich in spert�d op de openbare weg 
bevinden'. Stomverbaasd bleef ik rustig staan kijken 
naar dit wonderlijk schouwspel van practische poli
tieactiviteit in bezettingstijd. Er werd proces-verbaal 
opgemaakt, waarin werd vermeld, dat om 0.05 of 
0.10 uur de overtreding had plaats gevonden;· het zou 
immers al te gek geklonken hebben in het proces
verbaal te zetten 0.00 of 0.01 uur. Niettemin is hij 
toch een flinke kerel, want...... hij heeft 5 jaar 
HBS. gehad. 

Eens kreeg ik, terwijl rk 111et verlof was, een tele
gram, dat ik onmiddellijk moest terugkeren naar mijn 
standplaats. Daar een en ander mij nogal vreemd 
voorkwam, was ik een beetje op mijn hoede. Je deed 
soms zulke slechte dingen. We hadden bv. juist een 
persoon, die door de SD. gezocht werd, als versteke
ling op een schip naar Zweden geholpen. Op weg 
naar mijn standplaats, zocht ik eerst onderweg mijn 
collega op. Hij was nl. inmiddels overgeplaatst van 
het kleine dorpje naar een grote stad, naar het grote, 

LKP. 

belangrijke bureau op politiegebied. Mijn eerste 
vraag aan hem was, of misschien de verloven waren 
ingetrokken. Op zijn ontkennend antwoord deelde ik 
hem mede, dat ik een telegram had ontvangen. Met 
een ernstig, bijna angstig gezicht, drong hij er bij mij 
op aan, toch vooral voorzichtig te zijn, want o, het 
was toch zo'n gevaarlijke tijd en je zat er zo in. 
Flink van hem. Zo iets kon je weer moed geven. 
Toch was hij flink1 al leek het niet zo, hij zat immers
op een belangrijk bureau en had 5 jaar HBS .. 

Op zekere dag beging ik de stommiteit om te gaan 
onderduiken met twee arrestanten van de SD., die 
zeer zeker de kogel zouden hebben gekregen. De c?.1-
lega voornoemd, zou vast niet zo stom geweest z11n 
om eventueel onder te duiken, met alle moeilijkhe
den daaraan verbonden. In geen geval zou hij zo on
voorzichtig geweest zijn om als ondergedoken politie
man nog "ondergronds" te gaan werken. Zo stond ik 
bv. al spoedig voor de moeilijkheid om een zegel 
met een stempel op ons politielegitimatiebewijs te 
verkrijgen. Toen daar eens over werd gesproken met 
enige collega's, werd door mij het voorstel gedaan 
naar den collega op het grote politiebureau �e gaan. 
Immers hij ging daar over en was een flinke kerel. 
Onmiddellijk even wel werd mijn voorstel van de 
hand gewezen onder mededeling, dat die collega niet 
,,vertrouwd" was, althans dat zeker niet aandurfde. 

Wat ben ik toch een grote sukkel geweest. Onze 
flinke collega is namelijk een paar maanden na de 
bevrijding Inspecteur van Politie in een provincie
hoofdstad des lands geworden. Niet alleen omdat hij 
goed kan stroopsmeren" zoals ze dat bij de politie 
noemen ��ar natuurlijk ook omdat hij een flinkere 
kerel i; dan ik ben. Van mij staat het nog te be
zien of ik weer terug mag komen. In ieder geval 
word ik dan weer terug gesteld in mijn vroegere rang. 

Ik kan hierop dit. antwoord geven: . .. . Het is niet het enige geval van grove onb11h1khe1d. 
het wemelt a.h.w. van ten hemel schreiende onbillijk
heden. De meeste politieambtenaren, die - nl. •P 
bevel va11 onze regering te Londoo - een juiste 
houding hebben durven aannemen, ondanks de vele 
en grote risico's en ondanks de veelal. o��ervonden
ellende van onderduiken etc. (om het h1erb1J maar te 
laten) ondervinden thans, dat slappelingen en mof
fenknechten, die zijn blijven zitten, in vele opzichten 
bevoorrecht zijn boven hen. O.m. over deze wantoe
standen heeft een deputatie van onze TOP een on
derhoud gehad met den voorzitter van de Raad van 
Ministers, Zijne Excellentie Prof. Ir. �·. Schermer
horn. Gedurende dit onderhoud heeft mm1ster Scher
merhorn verzocht om uitvoerige rapporten over der
gelijke gevallen, onder toezegging dat deze zaken 
serieus zouden worden onderzocht en behandeld. 

Ik kan dezen briefschrijver en ook de overige in 
dezelfde omstandigheden verkerende marechaussees d:in 
ook niet anders adviseren dan deze zaken �p p�pter 
te stellen en op te zenden naar het Afw1kkelmgs
bureauLKP ., Westermarkt 2, Amsterdam-C. L.KP. 

LIQUIDATIE 
Midden in een nacht van het late najaar van 1944 

werden de omwonenden van de Beethovenstraat in 
Amsterdam-Zuid door lawaai uit hun slaap opge
schrikt, en zij, die in de omgeving woonden, zagen 
twee grote villa's op de hoeken van de Apollolaan in 
lichter laaie staan. De spoedig ter plaatse verschijnen
de brandweer werd belet de brand te blusschen. Er 
vielen schoten. Langs de Apollolaan werden deuren 
geforceerd en mannen door de SD. uit huis gehaald. 
In de ochtendschemering van deze rumoerige en on
begrijpelijke nacht klonk een salvo en voor de 
schuilkelder in het midden van de Apollolaan lagen 
de lijken van Hollandse mannen. Niemand wist pre
cies, wat er aan de hand was. Iedereen ging kijken. 
Er gingen geruchten dat aldaar een Duitser vermoord 
zou zijn, maar door wien wist niemand met zeker
heid. Tot enkele dagen later de B.B.C. mededeelde, 
dat een Gestapoagent, genaamd Oehlschlägel, door 
eigen mensen uit wraakneming neer geschoten was. 

De werkelijke toedracht voor deze, wat Amster
dam betreft meest geruchtmakende daad, was als 
volgt: 

Daar de Gestapo in Berlijn met de resultaten van 
Lages c.s. ten aanzien van de terroristen ontevre
den was, werd in de zomer van 1944 één van hun 
beste agenten, een zekeren Oehlschlägel, met bijzon
dere volmachten naar Amsterdam gestuurd. 

Hij was een kleine onopvallende man met een 
scherp verstand en grote geslepenheid. Hij wist zich 
snel in zijn nieuwe werkkring in te leven en werd 
weldra buitengewoon gevaarlijk. Bij zijn "kameraden" 
was hij gevreesd en gehaat, omdat hij alles voor zich 
zelf hield, weinig opschreef en zijn contacten niet 
prijs gaf. Als oude rat van dl Gestapo was dit van 
hem goed bedacht; want zijn weten, dat hoofdzake
lijk in zijn brein zat, vormde voor hèm een soort 
herverzekering tegen de onberekenbaarheid van 
Himmler. 

Zijn toenemende successen en zijn zo juist ge
noemde werkwijze deden de vraag bij de leiding der 
KP. opkomen naar een liquidatiemogelijkheid. De 
besprekingen daarover werden in zeer kleine kring 
gevoerd, want de hele onderneming was zeer gevaar
lyk en repressailles zouden zeker te verwachten zijn. 

Na rijp overleg werd tot de daad besloten en 
drie ervaren KP.-ers kregen de opdracht. Eén van 
deze drie was de later gefusilleerde de Boer. 

Bekend was, dat Oehlschlägel zijn agenten elke 
Vrijdag tussen half vijf en vijf uur in het portaal van 
de Rotterdamse Bankvereniging, Beethovenstraat, 
hoek Stadionweg ontving. Op de vastgestelde Vrijdag 
werd deze hoek vanaf half vijf door drie man 
"afgelegd", terwijl een vierde met een snelle wagen 
op en neer reed. 

Inmiddels werd het vijf uur en nog later, maar 
geen Oehlschlägel. Ieder, die zulke situaties meege
maakt heeft, weet dat het wachten zenuwslopender 
is dan de eigenlijke actie. Omstreeks half zes werd 
dan ook door de KP.-ers besloten naar huis te gaan, 
toen plotseling een koerier uit de stad verscheen en 
mededeelde, dat Oehlschlägel in een ·kroeg bij de 
Kalverstraat gezien was. Men stapte in en haastte 
zich ter plaatse, de verdere uitvoering aan de gele
genheid en intuïtie overlatend. Eén man ging naar 
binnen en kwam net op tijd om Oehlschlägel bij de 
afrekening gade te s!aan. Toen begon de achtervol
ging. Oehlschlägel, die lopende was en zeer gauw 
door had dat hij gevolgd werd, hield zich aan de 
hoofdverkeerswegen: via Het Spui, Leidschestraat, 
Parkhotel ging het naar het Museumplein, waar de 
achtervoli:?ers hun prooi kwijt ra�kteni waarschij�ijk 
liep Oehlschlägel door de pnkkelaraad

::'erspernng 
bij het Concertgebouw. 'Want daar dook h11 weer op. 
In de toenemende schemering ging de stoet verder; 
voorop Oehlschlägel, dan afzonderlijk zijn .. drie ach
tervolgers en op enige afstand de wagen. BtJ de brug 
van de Beethovenstraat moest een besluit genomen 
worden, want men was al dicht genoeg de Euterpe
straat genaderd. De auto kreeg een sein en reed tot 
vlak naast Oehlschlägel, waar hij met open deur 
bleef staan, terwijl Nr. 1 Oehlschlägel in zijn nek 
sprong. Er ontstond een vreselijke worstelpartij, waarbij 
Oehlschläoel vertwijfeld krijste en om hulp riep. On
oelukkig ;as de fles chloroform vroegtijdig gebroken, 
;odat het slachtoffer niet bedwelmd kon worden. Te
vergeefs trachtte men de in doodsangst spartele�den 
man in de wagen te duwen, want de opdracht lmdde 
0111 J.iem levead gevangill te nemen. 

Ondertussao was er een çote toeloop van p•\iliek 
ontstaan, wat de �oer koelbloedig opving door. �ij�revolver te trekken en te roepen: ,,Terug, politie! 
waarop de menigte zich op een veilige afstand hield. 
Met dat al werd de situatie natuurlijk onhoudbaar 
en er moest een eind aan komen. De eerste KP-er en 
Oehlschlägel lagen op de grond te worstelen en een 
snelle beslissing was niet te verwachten. Zoo nam dan 
de derde KP-er het besluit en joeg Oehlschlägel een 
paar kogels' door zijn hoofd. Toen bleef alleen een 
snelle vlucht over, waarbij de bestuurder nog het lef 
had door de Euterpestraat weg te rijden. 

Vanzelfsprekend werd op grond van de verschrik
kelijke represailles het hele geval bij de Top nog gron
dig besproken. Maar ondanks alle gevolgen bleef deze 
daad noodzakelijk en verantwoord - waarvoor Lages 
zelf de kroongetuige is, die in dezelfde nacht ver
twijfeld uitriep: . .Das wirft uns urn zwei Jahre zu
rückl" 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 
Hoofdstuk 1. Duitschland's greep naar de wereldmacht. 

Il 

Il 

2. Het wereldverzet.
3. Nederland onder de duitsche verdrukking.

Hoofdstuk 4. 
Groei en vormen van ons verzet (vervolg).

(resumtie: Het verzet in Mei 1940; deelneming aan het wereldverzet ter zee). 

Met hetzelfde doel, maar volgens heel andere methode, is hier op onzen 
Nederlandschen bodem verzet geboden. 

Aanvankelijk werd het in 't algemeen belemmerd door wat men hoorde 
omtrent de regeerings-instructie-1937, die in enkele passages aan de ambte
naren, burgemeesters, enz. een houvast scheen te geven voor v�rdediging va.nmedewerking-uit-slapheid aan duitsche maatregelen van allerlei aard. Het 1s 
jammer, dat per radio deze belemmering eerst op 16 Augustus 1944 en toen 
nog slechts ten deele is weggenomen. 

Typeerend voor den volksgeest in het bezette gebied was, dat de verschij
ning van het volkomen defaitistische "op den grens van twee werelden" in 
den zomer van 1940 ondanks den invloed en het gezag die vroeger van den 
schrijver dier brochure op het grootste gedeelte van ons volk plachten uit .te 
gaan, en aldus zijns ondanks geen noemenswaardig voordeel voor den dmt
scher heeft opgeleverd, afgezien wellicht van enkele personen. en enkele geval
len die daardoor in dien zoo critieken tijd zich hebben laten misleiden. 

Beter geluid lietln meerdere andere schrijvers (o.a. Dr. Eykman) en vanaf 
dienzelfden zomer 1940 de toen voor 't eerst verschijnende illegale pers hoo
ren; van daaruit komt in het verzetswerk althans eenige leiding, en begonnen 
de verzetsgeest en de losse verzet:_.iaden gecoördineerd en beter gefundeerd 
te worden. 

Eind 1940 werd door "Bijna te laat" (waarvan eerst na den dood van Ds. 
Koopmans in Maart 1945 bekend werd. gemaakt dat hij de schrijver was) ge
klaagd, dat bijna algemeen gevolg was gegeven aan het invullen der "joden
brietjes", - een daad waarvan wij nu achteraf veilig! kunnen zeggen, dat met 
betere negeering door ons allen er niets van deze nsb-duitsche actie terecht 
gekomen was. Niet dat de jodenvervolging_ dan achterwege zou zijn gebleven; 
men mag zeggen: zij zou zeker niet minder wreed zijn geweest. Zelfs is die 
jodenvervolging daardoor niet vergemakkelijkt. Maar de algemeene verzets
houding ontbrak nog ten eenenmale: heel het niet-joodsche Nederland heeft 
toen nagelaten, den joden in de voor hen komende vervolgingsdagen althans 
een bemoediging en stimulans •te geven; de joodsche ambtenaren lieten zich 
gemakkelijk uit hun functies zetten, het wachtgeld viel zelfs bijzonder meel 

Wel rees de verzetshouding terstond en goed op, zoodra de w.a. der n.s.b. in 
Februari. 1941 te Amsterdam in de omgeving van het Waterlooplein en de 
Amstelstraat anti-joodsche relletjes uitlokte. De spontane staking van een 
groot deel van het gemeente-personeel, de spontane hulp die vanuit de Jor· 
daan en Kattenburg bij het "knokken" tegen de w.a. werd gegeven (volgens 
overlevering zèlfs onder het consigne "nu gaan we die rotjoden helpen") was 
puur verzet; niet eigenbaat of winstzucht, of welke mindere motieven ook, 
maar opstand tegen dat onmenschwaardig bedrijf beheerschte de stemming en 
de houding der niet-joden. Onderdrukking van den opstand volgde spoedig 
door het standgerichtlich doodschieten van enkelen, het laten rondrijden van 
bewapende auto's van waaruit zoo nu en dan wildweg geschoten of met een 
handgranaat geworpen werd, - en het uitblijven van elke hulp in eenigen 
vorm daartegen deed de verzetsuitingen verdwijnen. Maar de verzetshouding 
was openbaar geworden en zou blijven groeien. 

Duitsche roof van goederen, het vermoorden en uithongeren van velen 
in de duitsche kampen hier en elders, de vervolgingen hier te lande, de toe
nemende Engelsche vliegers-activiteit, wakkerden den verzetsgeest aan, - er
varing en inzicht deed de middelen toenemen. Hadden in 1940 de militairen 
zich in de Opbouwdienst nog laten onderbrengen als zij nergens anders 
levensonderhoud konden krijgen, de Arbeidsdienst van Mei '41 kon slechts met 
groote moeite eenige ploegen samenstellen en verdween na de belachelijke en 
bespotte Koenraad-reclamecampagne vrij spoedig nagenoeg geheel. 

Winterhulp-Nederland, in October 1940 gesticht, had zoowel bij haar bus
sen-collectes met meestal gedwongen collectanten en haar "volksche" speldjes, 
alsook. bij de lijsten-inzamelingen. huis-aan-huis en bij groote personeelen, eerst 
een matig, daarna een regelmatig-terugloopend resultaat; de al of niet gefal
sificeerde berichten van groote giften van groote bedrijven zijn een aantal 
maanden verschenen, maar in of na 1942 verdwenen. Het slechte beheer en de 
fraudes van het personeel van w.h.n. hielpen daarbij mee. 

Slechts de blèrende reclames der winterhulp-loterijen hebben nog tot in 1943 
onze publieke pleinen met dit bedervende accompagnement der duitsche brul
commando's vervuld. ,,Gone with the wind!" 

De koper-inlevering van zomer 1941 vond méér tegen- dan mee-werking. 
Was het verzet hier algemeener vanwege het eigen bezit dat er mee gemoeid 
was? Op de wonderlijkste plaatsen zijn toen particuliere kopermijnen aange
legd. Desondanks noemde de duitsche leiding het resultaat niet onbevredi
gend, en ik ben geneigd, ondanks hetgeen ik zelf ook van ambtenaren-hulp bij 
het verzet daartegen gezien heb, aan die duitsche bewering eenig geloof te 
hechten: 

Jodenvervolging bleef geheel 1941, 1942, 1943 volop werk aan de esdee, de 
.pulsers, wirtschaftsprüfstelle en een bende van beroepsroovers van duitsche 
en nederlandsche nationaliteit onder den titel van verwalter of liquidateur 
geven; het verzet was betrekkelijk gering, bij de Joden zelfs absoluut ge
ring, de verzetshulp der niet-Joden was dikwijls allesbehalve zuivere kv{aliteit. 

Meer blijvend karakter en diepgaander verzet ontmoetten de 
( ontbinding der politieke partijen, 

1941 ( ontbinding der vakvereenigingen, 
( instelling van kultuurraad en -kamer, 
( instelling der artsenkamer. 

Van de politieke partijen hebben slechts de A.R.-organisaties wel geheel den 
oorlog door algemeen contact behouden en gewerkt zooveel dat mogelijk was. 
En opmerkenswaard: het was de schrijver van "op de grens van twee werel
den", die hierbij mede-actief was. 

De communisten hebben eerst alle activiteit gestaakt en zijn ondergedoken, 
later, gedeeltelijk bij de Februari-staking 1941 (?) meer nog toen in Juni '41 
duitschland zijn verdrag van 1939 had omgezet in den aanval van 1941, 
en toen hitler in 1941 zijn Pyrrhusoverwinning in Rusland had behaald, gaf 
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Ylv,.. .ll. e. 9-. u..an 'P� 
Moskou? het signaal, en begonnen de oud-C.P.N.'ners in Nederlan� .op
nieuw hun activiteit._ en voerden daarbij de leus: ,,terugkeer tot de politieke 
verhoudingen van vóór 1940, inclusief herstel van het Koningshuis". 

S.D.A.P. en R.K.S. hadden in 1940 een groot deel van hun aanhang zien
overstappen naar de Unie, en hoe actief deze soms ook tegen "vova" gewerkt 
moge hebben, het gebrek aan geestelijk fonds kwam wel heel duid:lijk bloot, 
toen de officieele toelating afhankelijk werd van meerdere toenadenng tot de 
bezetters en men dezen prijs voor de toelating scheen te willen offeren, - ge
lukkig vergeefs, mogen wij ook achteraf zeggen. 

Prima was het verzet der principieel gefundeerde leidingsinstanties der 
vakvereenigingen. Betreurenswaard de navolging die bij anderen het slechte 
voorbeeld van hun kameraad woudenberg vond. 

Verspreid was het verzet dat tegen landstand en kultuurkamer geboden 
werd· veel medewerking, die met den noodigen ophef publiek gemaakt werd, 
- v�el tegenwerking die lang door onderlinge onbekendheid verbo:�en bleef. 

Beter was het in dit opzicht met het artsenverzet: aan onze med1c1 mag de
lof niet onthouden dat hun stand de eenige is geweest, die als zoodanig met 
goed gesloten fro�t en medewerking van he! overgroote deel, o�d�r l:iding 
van het Medisch Contact dat bij de opheffmg der artsenvereemgmg m de 
plaats van haar bestuur was gekomen, in brief op brief, gelijktijdig uit geheel 
het land door de medici persoonlijk aan den rijkscommissaris gericht, protes
teerde! en zijn protest niet beperkte tot persoonlijke belangen maar opkwam 
voor lichamelijk en geestelijk heil van ons volk, ja, zijn strijd bleef voortzetten 
ook toen opsluiting en wegvoering dreigde en in 't Amersfoortsche kamp tot 
droeve werkelijkheid werd. Men zegge niet, dat zij sterk stonden omdat ze 
niet gemist konden worden. Want ook rechters en advocaten, fabrikanten en 
werklieden kantoorbedienden en patroons, waren als formatie telkens een voor 
den bezett�r even onmisbaar deel van het maatschappelijk geheel. Maar geen 
van hen heeft de geestelijke bereidheid en vaardigheid gehad, in een gemeen· 
schappelijke ondergrondsche organisatie zulke ope�bare protesten voor te 1:'e
reiden en den mof thuis te brengen, geen van die standen heeft de bereid
heid gehad om het levensbestaan van een deel der individuen zóó in te zetten 
voor geheel den stand en geheel het volk gelijk de xmedici. 

Terstond moet hierop volgen, dat onder de predikanten en fabrikanten, ad
vocaten en arbeiders, velen individueel of groepsgewijs en met beschikbaar
stelling van bestaansruimte en levenszekerheid, uitermate goed en verdienste
lijk verzetswerk hebben gedaan. Dat de openbare protesten van het Inter
kerkelijk Overleg dikwijls afgekondigd van de kansels, het besef van ge
rechtigheid en barmh�rtigheid levend hielden en het afgrijzen tegenover �e 
jodenmishandelingen onder woorden brachten. Dat de Utrechtsche aartsb1s· 
schop representant was van het R.K. verzet in zijn stad en deswege de be
lachelijke boeting van f 500.- ontving (en zonder twijfel het meervoudige va� 
die boete terstond tot zijn beschikking had). Dat bovendien meerdere predi
kanten in kansel- en gemeente-woorden, die aan duidelijkheid_ nie.� te \�en
schen overlieten, hun hoorders hebben doen beseffen, wat chnsteh1ke plicht 
was tegenover vervolgde joden, onderduikers van alle rang en geloof, ho�
gerende stadsbewoners en schuimende nazi-instellingen. Dat alles mag nooit 
vergeten worden. 

Ik denk ook aan wat in Westerbork de joodsche R.K.-geestelijken zelf 
leJ;len (in onderscheid met de "gesperrden") maar bovendien aan wat zij pres
teerden voor hun mede-vervolgden. De eere, die men geneigd zou zijn des
wege voor den stand der geestelijken op te eischen, wordt echter bevlekt door 
de houding van te vele predikanten e.,a. die in hun kanselwerk te zeer de 
aanwijzingen der nazi-leer volgden door den godsdienst tot een "zorg voor 
het hiernamaals" te verlagen, hun hoorders in het onzekere te laten wáár lidde 
en wáár gerechtigheid tegenover vijanden binnen- en buitenslands elkaar vin
den moesten, ja zelfs hitler en consorten durfden voor te te stellen als een in 
de plaats onzer Koningin en haar Regeering door God over ons gestelde wet-
tige macht. 

De hulp, die vanuit de rechterlijke macht in allerlei individueele zaken is. 
geboden, werd droef beschaduwd, toen (wegens hun daadwerkelijk protest 
tegen de Ommensche nazi-mishandelingen van Nederlandsche veroordeelden) 
Leeuwardensche raadsheeren werden ontslagen, en de anderen magistraten 
daarna z66 weinig solidariteit toonden - toen de Amsterdamsche magistraten 
Hulsmann en Dons werden vermoord en de anderen lijdelijk durfden blijven. 
Dit ontbreken van een politiek betrouwbare verzetshouding bij de rechterlijke 
macht als zoodanig mag worden gezien als de oorzaak van haar terzijdestelling 
uit de rechtsprekende functies die van het volk thans de hoogste belangstelling 
hebben: bijzondere gerechtshoven en tribunalen. 

Naast het artsenverzet (aan de top) en het kerkelijk verzet (daarnevens) 
moet met eere genoemd worden het schoolverzet, eerst tegen de nsb-éénlingen, 
die onder de Jeerkrachten voor zich het recht wilden opeischen om heel hun 
schoolgemeenschap naar hun inzicht te terroriseeren, - daarna tegen de aan
slagen die onder leiding van noordijk en toelating van van-dam gericht wer
den tegen het vrije benoemingsrecht, - een verzet waarbij men tenslotte des
gewenscht (anno 1942!) op Nederlandsch bankiersvoorschot kon rekenen wan
neer het departement overging tot inhouding van subsidie, maar een verzet 
dat, ondanks de ontrouw van meerdere zelfs vooraanstaande figuren, mede 
door de h�lp van trouw-saboteerende ambtenaren leidde tot een gezegende en 
versterkende overwinning tegen dit nazi-verraad van niet nsb-landgenooten. 

Trouw verzet boden ook de arbeiders in meerderheid tegen arbeidsfront en 
arbeidsleider . 

. En wanneer ik van "losse verzetsdaden" spreek, moet men vooral niet mee
nen dat die "zoo maar eens eventjes" tot stand kwamen of dat ze niet van 
groot algemeen belang waren. Wie in de gelegenhedi was, eenige bijzonder
heden te hooren omtrent de voorbereidingen voor den "aanslag op het Am
sterdamsch bevolkingsregister", zal daar niet licht over denken. En wie heeft 
meegemaakt, hoe juist die "losse verzetsdaad" in een tijd van groote "de
pressie", veel "lauwen" te Amsterdam (zelfs als zij meenden het te mogen 
,,afkeuren") tot betere politieke belangstelling en instelling heeft gebracht, -
die kan niet anders dan met eerbied hen gedenken, hooggeleerd en scheppend 
kunstenaar, afgestudeerde en student, distributie-ambtenaar en politie-agent, 
telegrafist1 ouderen en jongeren, vrouwen en meisjes, die hierin gemoeid zijn, 
geboeid tegenover het ss.-gericht in het Koloniaal Instituut zaten, en in d<.> 
pauze der terechtzitting als verloofden na lange kerker-scheiding voor 't eerst 
weer bij elkaar waren en elkander spreken konden, voor 't eerst...... én voor 
't laatst, omdat de tenuitvoerlegging van het doodvonnis ook dèze banden brak. 

Wordt vervolgd 



Woensdag 24 October j.l. was het een jaar ge
leden dat de Amsterdamse S.D.-bende haar laagste 
instincten meende te moeten uitleven met een moord 
op 29 weerloze mensen. 

Men herinnert zich de geschiedenis. Op één van de 
SD-agenten was een aanslag gepleegd en als repre
saille werden in de vroege morgen van 24 October, 
volkomen willekeurig, 29 gevangenen uit de Wete
ringschans gehaald en per auto naar de Apollolaan 
vervoerd. Daar zijn ze, vijf aan vijf gebonden, door 
de nazi-beesten neergeschoten. 

Met de familieleden van één van de slachtoffers 
hebben we Woensdagmorgen een bloemstuk gelegd op 
de plaats waar de mannen het leven lieten. Meerdere 
bloemstukken waren ter plaatse reeds gedepoueerd, 
waaronder een fraaie krans van de blokbewoners van
de Apollolaan. ' 

Amsterdam heeft zijn helden die dag niet vergeten 
en velen hebben hun schreden gericht naar de Apollo
laan en hen herdacht die hun leven gaven in de strijd 
voor vrijheid, waarheid en recht. 

(Zie elders in dit nummer: Liquidatie) 

Andries 

Joustra 

Andries is begonnen met zijn illegaal werk in de 
loop van 1941, hetgeen toen voornamelijk bestond in 
het verspreiden van "Vrij Nederland" en het leggen 
van contactpunten voor het uitzenden van jongens 
naar Engeland. 

In de herfst van 1942 heeft hij meegewerkt om 
het gemeentehuis te Bolsward te "kraken". Hiermede 
begon zijn loopbaan in de KP. 

Kort daarop verleende hij medewerking bij het if 
brand steken van het arbeidsbureau te Bolsward. Door 
de activiteit van een "goede" politie-ambtenaar, is dit 
echter maar gedeeltelijk geslaagd. Hij vervolgde zijn 
actie door de kraak" op het distributiekantoor te 
Joure en Wom�els, de "eerste twee overvallen, die 
op een distributiekantoor werden gedaan. 

Door deze beide overvallen was de aandacht van 
den Duitser dermate op Friesland gevestigd, dat An
dries het raadzaam achtte voorlopig Friesland te ver
laten. 

Op 19 Nover:nber 1942 waren de Rij�srechercheurs 
bij zijn broer m Scharnegoutum en diezelfde . nacht
kwamen zij om 2 uur in Oosterend aan het huis van 
Andries. Na een verhoor van zijn vader verdwenen 
zij weer, doch kwamen de Woensdag daarop weer 
terug echter beide keren zonder resultaat. 

Op 24 November verschenen de rechercheurs weer 
op het distributiekantoor te Wommels en arresteer
den de broer van Andries, Jacob Joustra, die naar 
Amsterdam werd overgebracht. 

Andries vertrok toen naar het Zuiden. 
Zijn hart trok echter naar het Noorde!1 en hij ve�: 

huisde naar Schoonoord in Drente. Hier vond h1J 
goede kameraden en een uitgestrekt arbeidsveld. Hij 
bemoeide zich voornamelijk met distributie-aangelegen
heden, al kon zijn hand ook heel goed_ de F.N. han
teeren. Dit ondervond een N.S.B.-er m een Drents 
-dorpje, die door hem werd terechtgestel�. .. . In Mei 1944 kwam er echter aan z1Jn vn1he1d een 
einde. De SD had enige zijner kameraden gearresteerd 
en na hevige martelingen noemden zij de naam Rinke, 
zoals Andries de laatste tijd heette. 

Hij werd gearresteerd en toen zijn vervaarlijke snor 
was afgeschoren, zagen de beulen al spoedig wie zij 
voor hadden. Van Assen ging de weg naar Vught en 
<le bunker werd zijn verblijfplaats. 

Voor wij hier verder gaan, moeten wij even een 
terugblik werpen op het leven van Andries. Hij stond 
bekend als een stugge, zwijgzame jongen, die nooit 
een woord teveel zich liet ontvallen. Velen noemden 
hem een onverschilIWs heerschap, die de kerk de rug 
had toegekeerd. Dit had echter een oorzaak en wie 
hem goed heeft gekend, zal dit onmiddellijk inzien. 

Zijn uiterlijke onverschilligheid was het gevolg van 
de houding van zoovele "goede Nederlanders" in zijn 
omgeving, die geen oog toonden te hebben voor zijn 
werk, dat toch ook hun werk moest zijn. Dit was zo'n 
ontgoocheling voor zijn strijdersnatuur, dat hij hen vol 
minachting de rug toeke,erde en alleen zijn weg 
moest vinden, terwijl hij toch zo'n behoefte had aan 
het medeleven van de anderen. Dit kwam tot uiting 
in een vraag, die hij eens aan een familielid stelde 
tijdens zijn onderduiken: ,,Hoe is het, bidt dominee 
wel eens voor mij in de kerk?" 

Dit diepgewortelde geloof heeft hem in de bunker 
van Vught de kracht gegeven te zingen en voor zijn 
Heiland uit te komen. Volgens een verklaring van 
een overlevenden makker is hij op 18 Augustus 1944 
met een 60-tal medestrijders biddend en zingend het 
vuurpeleton tegemoet getreden en met een gebed op 
de lippen gevallen door het moordende lood van den 
beestmensch op de schietbaan te Vught. 

Hij juicht thans voor den troon van zijn God en 
Vader. 

Requiescant 
. 

1n pace 
Zaterdagochtend 20 Oct. '45 had te Rotterdam 

een indrukwekkende plechtigheid plaats. Op de alge
meene begraafplaats "Crooswijk" had de bijzetting 
plaats van het stoffelijk overschot van 5 ambtenaren 
van de afdeeling "bevolking" van het raadhuis. Deze 
ambtenaren waren wegens hun illegale werk na ver
raad, door de S.D. gearresteerd, en later gefusilleerd. 
In de kapel op de begraafplaats was een vleugel inge
richt als rouw-kapel. De vijf kisten stonden naast 
elkaar, elk gedekt door de Nederlandsche driekleur. 

Als eerste spreker trad op de Burgemeester van 
Rotterdam, Mr. Oud, die hulde bracht aan het werk 
door deze vijf ambtenaren verricht. Daarna sprak een 
ingenieur van de gemeente, waarna het woord werd 
gevoerd door een collega, den Heer van Lier. 

Na deze toespraken werden de gebeden gezegd 
door pastoor Bakker, en door Ds. den Hertog. 

Onder orgelspel werden de kisten daarna een voor 
een uitgedragen naar de laatste rustplaats dezer goede 
ambtenaren. 

Aan de groeve werd door Ds. den Hertog het "Onze 
Vader" gebeden. . . . . De belangstelling van fam1!teleden, kennissen, vnen-
den, collega's en een deel van de Rotterdamsche bur
gerij was overweldigend. 

De slachtoffers waren: 
Hendrik Kip (geb. 12-8-1897). 
Jan Wouters (geb. 22-3-1906). 
Hendrik ]. Hensems (27-8-1914). 
Willem de Warle (24-9-1921). 
H. ]. M. Klute (geb. 5-2-1908).
Daarna had de bijzetting plaats in het familie

graf van· den vader van een der slachtoffers, die mede 
slachtoffer werd: de heer W. de Warle Sr. (geb. 
25-7-1884).

In den namiddag werd nog bijgezet het stoffelijk
overschot van Immerzeel. Een indrukwekkende dag, met herinneringen aan 
het verzet in ambtelijke kringen. 

Zij rusten van hun arbeid. CORDIA. 

Harm 
Heyes 

HARRY v. RHEENEN 

oud 2-4 jaar

.overleden 22 Aug. '-4-4 

Na lang wachten moeten wij thans de mededeling 
van een medegevangene, dat Harry op 22 Augustus 
1944 te Vught door de Duitsers gefusilleerd is, met 
zekerheid aannemen. 

Ieder, die hem gekend heeft, weet dat Harry door 
zijn geloof gedreven, zijn leven ingezet heeft voor 
vrijhejd en recht. Hij werkte zowel in de provincie 
Groningen, als in de Achterhoek en in beide streken 
heeft men kunnen profiteren van zijn moed en vast
beradenheid, van zijn activiteit en trouwe vriendschap. 

Slechts kort was hij in Groningen werkzaam, toen 
hij de SD in handen viel en na een zwaar verhoor, 
dat hij moedig doorstond, naar Amersfoort werd ver
voerd. Naderhand werd hij, toen de SD zijn mede
werkers te pakken gekregen had, opnieuw naar Gro
ningen teruggevoerd. Tenslotte bracht men hem naar 
Vught. Als een held heeft hij zich gedragen en als 
een held is hij daar op 22 Augustus 1944 gevallen. 

Nog kort voor zijn terechtstelling mocht hij tegen
over zijn medegevangenen getuigen, dat hij zich in 
Christus geborgen wist. Deze wetenschap geve zijn 
familie in het bijzonder zijn ouders en z'n verloofde, 
troost in dit smartelijk verlies. 

HERDENKING 
van 

10 . . . ILLEGALE WERKERS, 
welke te Haarlem 
op 26-10-1944 
gefusilleerd zijn. 

Op 26 October 1945 heeft te Haarlem een plech
tige herdenking plaats gevonden van de preciei, 1 jaar 
geleden vóór de kathedraal aan de Leidschevaart ge
fusilleerden genaamd: 

�ILLEM BOHLER; 
FERDINAND MAASWINKEL; 
GERHARD FAMBACH; 
JACOB DE VRIES; 
CORNELIS ERENDS; 
JOHANNES WUTRICH; 
CORNELIS VLOT; 
WILHELMUS DE BOER; 
KAREL TEMPELMAN; 
ROBBERT LOGGERS. 
De ouders, familieleden, autoriteiten en afgevaardig

den werden omstreeks half twee in de consistoriekamer 
van de kathedraal ontvangen door den Burgemeester 
van Haarlem. De bedoeling was geweest, de plechtige 
herdenkiqg om plm. twee uur te doen plaats vinden 
vóór de kathedraal, waar de slachtoffers van de ter
reur van den bezetter waren gefusilleerd. Er heerste 
een ontzettende storm gepaard met hevige regenvla
gen. De Bisschop van Haarlem had de welwillendheid 
spontaan aan te bieden, de herdenkingsplechtigheid in 
de kathedraal te doen plaats vinden, waarvan dank
baar gebruik gemaakt werd. Dank zij de feilloze orga
nisatie mede van de Haarlemse politie, stroomden alle 
verzamelde genodigden en belangstellenden, de kathe
draal binnen en kon de plechtigheid toch zoals voor
genomen, om 2 uur beginnen en begroette Burgemeester 
Reinalda alle aanwezigen, waaronder vertegenwoordi
gers van H.M. de Koningin, het Prinselijk Paar, den 
Engelsen Town Mayor, den Commissaris van H.M. 
de Koningin voor de provincie Noord-Holland en vele 
Militaire en civiele autoriteiten. Hierna voerde Profes
sor de Quay, die verschillende der gefusilleerden per
soonlijk had gekend, het woord namens "JE MAIN
TIENDRAI" waarvan Wutrich en Vlot hoofdorgani
satoren waren. De spreker haalde ondermeer de 
voorgeschiedenis van deze moord aan: de S.D.-man 
Christ was uitgebreide illegale relaties op het spoor 
gekomen, en werd om vreselijke gevolgen te voor
komen terechtgesteld door den leider van de Haar
lemse K.P. Met zekerheid waren repressailles te 
verwachten, dit zware offer moest echter gebracht 
worden om veel erger gebeurtenissen te voorkomen. 
Als repressaille schoot de bezetter een aantal van zijn 
gevangenen neer. Spreker eerde de gefusilleerden als 
ware strijders voor Barmhartigheid, recht en vrijheid 
en drukte ons overlevenden, op 't hart, dat wij ons 
hunne offers waardig zouden betonen. 

Daarna voerde namens de Landelijke Organisatie 
voor hulp aan onderduikers, het woord Mevr. Wurtz. 
Zij herdacht d,e gevallen L.0.-werkers o.a. Kees 

Erends (Kamminga), die de stuwende kracht van het 
illegale blad "DE NIEUWSBODE" was, welk blad 
de maandelijkse overschotten stortte in de kas van 
de L.O., vele onderduik-adressen aan de L.O. doorgaf, 
wapens vervoerde etc. Spreekster memoreerde de 
mooie samenwerking van alle medewerkers, gedurende 
de illegaliteit ongeacht geloof, rang of stand en dat 
wij aan de nagedachteni• van onze doden verplichl 
zijn in diezelfde geest te werken aan de wederopbouw 
van ons vaderland. Laten wij toch gezamenlijk wer
ken voor een betere maatschappij, dan zal hun offer 
niet tevergeefs zijn geweest. Dat zij,mogen voortleven 
in onze herinnering en in die van ons volk. 

De plechtigheid werd opgeluisterd met orgelmuziek 
(Ase's Tod) en een mannenkoor bracht het 1ste en 
6de couplet van het Wihelmus, Valerius Gedenck
klanck alsmede "Ecce Quando Moritur", ten ge
hore. 

Ds. Wolfensperger sloot deze indrukwekkende 
plechtigheid met gebed, waarna op de plaats waar 
de helden gefusilleerd waren kransen werden gelegd, 
namens HM. de Koningin, het Prinselijk Paar, de 
Gemeente Haarlem, Je Maintiendrai en de L.O., ter
wijl voorts van familieleden, vrienden en medewerkers 
een schat van bloemen en kransen aanwezig was. 

Wat is als L.0.-er of K.P.-er 

nu nog plicht? 

Medewerking verlenen aan de 
,,STICHTING 1940-'45' 



In de afgelopen weken zijn vele onzer vrienden 
naar Indië vertrokken. 

Max, als commandant van het IVe Bataljon Stoot
troepen, vertrok met zijn bataljon, waarin veel KP.
ers, onder wie Giel, een plaats gevonden hebben. Hij 
beloofde ons over de reis en de verdere ervaringen 
steeds op de hoogte te houden. T.z.t. volgt hierover een 
nader verslag. 

Peter-Zuid, Kees Pruis en Jacques .varen reeds 
eerder vertrokken. Over het vertrek per vliegtuig van 
Peter-Zuid volgt hierbij een ooggetuigeverslag. 

Het was Donderdag 25 October, nog vrij stil in 
het K.L.M.-pasagebureaµ in Den Haag, toen we er 
kwart over negen binnenstapten. Doch al spoedig 
veranderde dit en het duurde niet lang, of de hal 
vulde zich met passagiers voor Londen en de ver
schillende binnenlandse luchtlijnen. Vrij vlug ont
dekten we Majoor Borghouts, alias "Peter-Zuid", 
Hoofd Sectie IIB van de Staf van Z.K.H. Prins 
Bernhard. 

Met zijn collega, Majoor Kees Pruis, maakten zij 
zich gereed voor de reis naar de tropen, want via 
Londen zal de vlucht, na een oponthoud van tien 
dagen aldaar, naar Indië voortgezet worden. 

We kregen even de gelegenheid enige woorden 
met Peter te wisselen en maakten van deze gele
genhid gebruik door hem enkele vragen te stellen 
en te informeren naar de bedoeling van hun uitzen· 
ding. 

Het is een missie, aldus Peter, die door den Mi
nister van Oorlog uitgezonden wordt om als verbin
dingsschakel op te treden tussen de Nederlands
lndische legerautoriteiten en de bataljons Stoottroe
pen, die onderweg zijn of binnenkort scheep zullen 
gaan naar de Oost. 

Wij hebben geenszins de pretentie iets van Indië 
en haar toestanden af te weten, maar wel weten wij 
iets van onze jongens af. Wij kennen hun mentali
teit omdat we met hun in de illegaliteit opgegroeid 
zijn. Ons werk zal zuiver en alleen bestaan in het 
aanbieden van onze diensten aan het Nederlands
! Indische leger. 

Hoeveel bataljons gaan er naar Indië? 
Uit de voormalige illegaliteit zijn zeventien ba

taljons gevormd waarvan er reeds vier onderweg zijn. 
Jacques, is reeds op 21 Octohr met de boot ver
trokken, eveneens als verbindingsofficier. Hij zal de 
overtocht met één der bataljons maken. 

Worden er nu nog meer bataljons gevormd? 
Ja, naast de reeds genoemde bataljons, gevormd 

uit jongens die illegaal gewerkt hebben, zullen ook 
nog tien andere bataljons opgericht worden. Het ka
der voor deze bataljons komt weer voort uit de ille· 
galiteit. In totaal zullen er dus 27 bataljons zijn. 

Hoelang denkt U weg te blijven? 
Vermoedelijk een jaar. De troepen gaan er heen 

on> orde en rust veilig te stellen. Bij hun aankomst
krijgen ze eerst nog gedurende een maand zgn. In- . 
dische training om te wennen aan het klimaat. 

De namen voor Londen worden afgeroepen en de 
passagiers stappen in de gereedstaande R.A.F.-auto 
om naar het vliegveld Valkenburg, vanwaar de toe
stellen zullen vertrekken, vervoerd te worden. We 
nemen de gelegenheid te haat en volgen met de fami
lieleden van de vertrekkenden de truck. In de wacht
kamer van het vliegveld krijgen familie en bekenden, 
o.w. we de Overste van Houten opmerken, gelegen
heid afscheid te nemen.

Buiten gutst de regen in stromen, de storm giert 
rondom het gebouw en veronderstellingen worden 
g�maakt, dat de tocht wel eens geen doorgang zou 
kunnen vinden. Edoch, de moderne luchtvaart trot
seert de elementen en op de vastgestelde tijd komen 
de toestellen uit Londen binnen. 

Dan is het moment aangebroken, de pasagiers 
moeten zich klaar maken voor het vertrek, een laat
ste handdruk volgt en zij begeven zich naar de ge
reedstaande toestellen. 

Onze beste wensen volgen hen op de reis naar 
Indië en hij de aanvaarding van de nieuwe taak. 

L.K.P. 

509. Wil zich degene, die in Vught in de bunker of
cel gezeten heeft hij H. Broekmaat, geh. 6-4-06, 
omstreeks half Juni-half Aug. 44, bekend ma

ken aan Mej. Wed. Broekmaat-Altena, B. 29, 
Neede ( Gld.). Onkosten worden vergoed. 

510. Henk Lever, gearresteerd 15 Aug. '44, vervoerd
naar Vught en aldaar 18 Aug. 1944 gefusil
leerd. Onkosten worden gaarna vergoed. 

511. Bertus Johannes Bouhuijs, geh. 21 Nov. 1921, L.
de Colignystraat 23, Kampen, beroep: Afd. Chef 
Distr. Kantoor Kampen. Gearresteerd 1 Maart 
'44 wegens illegaal werk, overgebracht 2 Maart 
'44 n. Arnhem, April '44 naar Amersfoort, begin 
Rüdesheim hij Frankfort a.M. Lag daar in Jan. 
'45 ziek. Sindsdien ontbreekt elk spoor. 

K.P.-ers

gaan

naar

, Indië 
Giel Bensen 

Mox 

Peter-Zuid 

512. Jan Emmes Robertus, geb. 22 Dec. 1920, Win
schoten, van Kamp Amersfoort vervoerd begin 
Oct. '44 naar Neuenganune, vandaar naar Mep
pen. Ca. 3 weken voor de bevrijding van dit 
Juli '44 naar Utrecht en 27 Juli '44 vervoerd naar 
kamp naar Sandborstel bij Rothenburg. ( Ca. 40 
K.M. oostelijk van Bremen). Sindsdien niets
meer vernomen. Lang 1.% M., blond, oogen 
blauw, heide nagels van zijn rechterwijs· en mid
denvinger zijn kromgegroeid tengevolge van een 
ongeval. 

Spreekh. te Klazienaveen op 8 Oct. 
Idem te Assen op 7 September 

f
f 

186,66. 
4086,17 

Onze Mededelingen. 
1. �elkens blijkt ons, .. dat er LO-ers en KP-ers nog

met op ons blad z11n geabonneerd. Door de moei· 
lijkhe�en met de verzending is het niet uitgesloten,
dat hier en daar het contact verloren is gegaan. 
Op het ogenblik wordt het grootste aantal recht-
streeks per post toegezonden. Laat nu iedere lezer, 

die in zijn omgeving een KP-er een LO-er of 
iemand uit de grote kring van �aderlanders die 
tijdens de bezetting ons werk steunden on�oet 
die de Mededelin�en nog niet regelmatig ontvangt; 
deze opwekken zich voor een abonnement op te 
geven aan de Administratie Mededelingen CB/LO 
en Afw. Bur. LKP, Westermarkt 2, Amsterdam. 

2. Tevens verzoeken wij alle ahonné's, die het abon
nementsgeld voor het kwartaal Oct.-Dec. nog niet 
hebben voldaan, ten spoedigste f 1,25 te storten 

of over te schrijven op giro-rekening 370449 t.n.v.
Jac. Heuvingh, Westermarkt 2, Amsterdam. 
Na 15 Nove!Ilher zal over dit bedrag, verhoogd
met 15 cent mcassokosten, een postkwitantie wor
den aangeboden. 

Plaquettes voor L 0-Medewerkers. 
Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 

d� plaquettes. Voo_r een v_lotte aflevering, die we spoe
dig ho��n te be�mnen, 1s het noodzakelijk, dat alle 
plaatselt1ke LO-leiders, voor zover ze dit nog niet de
den, het benodigde aantal opgeven aan den Districts
leider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling wendt 
t�� den Provi1;1.cialen Leider. Deze laatste deponeert 
z11n opgave htJ het �.B. Het verschuldigde bedrag 
(f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. Heuvingh, 
Westermarkt 2, Amsterdam-C. 

Waar de verbindingen niet meer bestaan kan recht
streeks bij het C.B. worden besteld onder' opgave van 
de gegevens van de L.O. legitimatie. 

F o r l o o f d: 
GOOS SIEBMA 

en 
JOH VAN DER LAAN (Jo de Rover) 

Birgum, Skoallestrjitte 312 
Wanswert, ,,Us lek en brek" 
31 Oktober 1945. 

J. KROEZE ( de Graaf)
Rayonleider (Z-HiD/W) 

en 
COL Y KUNTZ (Koerierster) 

hebben de eer U kennis te geven, dat hun voorge
nomen huwelijk voltrokken zal worden op 7 November 
a.s. in de Raadszaal, Javastraat 26 om 14.50 uur.

De kerk�lijke inzegening zal geschieden door den
Weleerwaarden Heer Ds. J. C. J. Kuiper in de Ge
reformeerde Kerk aan de Hanenhurglaan (Westduin
kerk) n.m. 15 .30 uur. 

Ontvangdag: Maandag 5 Nov. 19. 30-21.30 uur, 
Egelantierstr. 16. 
Den Haag Valkenboschkade 319/Egelantierstr. 16, 
October 1945. 
Toekomstig adres: Reeswijkstraat 1 p9. 

B EK E N  D M  AKI N G. 
De wnd. Commissaris van Politie te 's-Hertogen

bosch, Districtshoofd der Politieke Recherche, maakt 
het volgende bekend: 

Een ieder die bekend is met feiten, gepleegd 
ten aanzien van politieke arrestanten en begaan 
door leden van den voormaligen Duitschen Sicher
heitsdienst, door. voor of bij dien dienst werk
zame Nederlanders. die gedurende den bezet· 
tingstijd verbonden waren aan de kampen Vught, 
Beekvliet en Haaren, wordt verzocht hiervan 
schriftelijk mededeeling te doen aan de afdeeling 
Politieke Recherche, Papenhulst No. 1 te 's-Her
togenbosch. 

Hierbij is de naam van den dader te vermelden 
of zoo deze niet bekend is, een zoo nauwkeurig 
mogelijk signalement. 

's-Hertogenhosch, 16 Oct. 1945. 
De Wnd. Commissaris van Politie 
Districtshoofd Politieke Recherche 

o.i. de Inspecteur van Politie
C. VERHAGEN.

Jonge man, gehuwd, illegaal werker, zag zich gaarne 
geplaatst als: Machinist op electr. watergemaal of 
dergeliik bedrijf. Ervaren electriciën, bekend met voor
noemde machinekamers. Brieven onder No. 72 van dit 
blad. 

Illegale werker zoekt werkkrin;::! van organisato
rischen- of teekenkundigen aard. Eventueel voor 
Recherche-werk in het buitenland. 

In illegale tijd als zoodanig wemczaam geweest. Brie
ven onder No. 73 van dit blad. 
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,,VERZETS
MENT ALITEIT" 

Onder de medewerkers, die in de registers van de 
LO. en LKP. - en in het algemeen van de verzets
beweging - een ereplaats _hebben verdiend, neemt 
Opoe een zeer vooraanstaande plaats in. 

Opoe heeft zich gedurende de achter ons lig
gende jaren van vijandelijke bezetting, op illegaal 
terrein bijzonder onderscheiden en is een beschamend 
voorbeeld geweest voor vele Nederlanders, van wie, 
krachtens hun positie, een meer prictpieie houding 
kon worden verwacht, dan zij toonden. 

De reeds jaren geleden overleden echtgenoot van 
Opoe was opzichter van een Algemene Begraaf
plaats en woonde als zodanig in een eenvoudig, aan
vankeliJ"k vrijwel alleenstaand huisje, tegenover deze
begraa plaats aan een betrekkelijk drukke verkeers
weg. 

Door de uitbreiding van de gemeente waarin Opoe 
woont, gedurende de jaren voor de oorlog, steekt dit 
betrekkelijk ouderwetse huisje aanmerkelijk af bij de 
meer moderne woningen, die gedurende de laatste 
jaren in de naaste omgeving zijn bijgebouwd. 

Nadat Opoe tijdens de mobilisatie reeds haar 
liefde voor de sokbten van het legale Nederlandse 
leger had bewezen, door voortdurend klaar te staan 
voor gemobiliseerde "jongens" en dezen bovendien 
steeds een gastvrij tehuis te bezorgen, heeft zij deze 
bezorgdheid ook voortgezet gedurende de oorlogs
jaren t.o.v. de soldaten van het illegale leger. Haar 
ondergrondse carrière begon tenminste al spoedig na 
de vijandelijke bezetting. Haar haat tegen alles wat 
mof of moffenvricnd was kwam vrijwel in alles tot 
uiting en zij stak haar antipathie tegen het "Herm
volk" ook zeker niet onder stoelen of banken. Op 
allerlei wijze kwam dit dan ook tot uiting. Kwam een 
mof bijv. bij Opoe aan, om haar om het gebruik van 
een fietspomp te vragen, dan - alhoewel zij reuze 
goed begreep, wat er werd bedoeld - snapte Opoe 
absoluut niet wat hij wilde en dacht er ook niet over 
om haar fietspomp door een mof te laten gebruiken. 
Las Opoe iets in een dagblad over een moffenmaat
rcgel. hiiv., dan kwam haar afkeer tot uiting door 

'Naar aanleiding van bet door mij in nummer 61 van onze ":Mededelingen" geplaatst artikel, 
onder bet opscbrift, ,,De plaats van de vrouw in bet verzetswerk", ontving ik enige brieven, 
waarin mij werd gevraagd, of bet gedeelte in dit stukje, waarin over "Opoe" wordt gescbreven, 
inderdaad bistoriscb is, en zo ja, waarom er dan geen naam bij is vermeld. 

Een der briefscbrijvers vraagt mij bovendien over "Opoe" een uitvoerig artikel te ivillen geven. 
1n bet algemeen worden in ons mededelingenblad geen artikelen gescbreven over de illegale 
prestaties van nog in leven zijnde figuren uit onze organisaties. Qeïnspireerd ecbter door bet 
voorstel van den laatstgenoemden briefschrijver, wordt door mij, in overleg met de overige 
leden der redactie, bij uitzondering van deze gedragslijn af geweken en geef bierbij een uit
voerig verbaal over de prestaties van" Opoe". ,,Opoe• is - zoals uit dit verbaal zal blijken 

* nooit boos op baar jongens geweest. 1k wil ook niet, dat zij ooit boos op ben zal worden
en geef baar naam daarom niet aan de bekendheid prijs.

opmerkingen als: ,,Die krengen", ,,Die schoften" e.d. 
Opoe heeft er ook eenvoudig niet aan gedacht om 

ook maar één voorschrift van den Dmtser uit te 
voeren. Zo vertikte zij het om koper en vele andere 
artikelen in te leveren en luisterde ook getrouw tot 
de laatste dag van de oorlog naar de nieuwsberichten 
van Radio Oranje. 

Haar huisje, waar in vredestijd al zoveel aanloop 
was, genoot in de oorlogsjaren een belangstelling, die 
verre uit ging boven die in de jaren daarvoor. 

Gedurende de oorlogsjaren hebben in haar woning 
meer mensen "gelogeerd" dan ooit tevoren, terwijl 
ook de aanloop van "bezoekers-voor-het-kerkhof" sterk 
in aantal was toegenomen. 

Zou ooit de S.D. hij haar zijn binnengevallen om 
grondig huiszoeking te doen, dan waren er vele 
grotere en kleinere schuilplaatsen voor de dag ge
komen, waar Opoe voor "de goeie zaak" alle moge
lijke benodigdheden had verstopt. 

Behalve dat er aanva�kelijk meerdere malen "ge
wone" onderduikers een gastvrij tehuis vonden en 
Opoe altijd klaar stond, wanneer om haar hulp werd 
verzocht in de vorm van kleding of dekens voor 
onderduikers beschikbaar te stellen, ,,logeerde" bij 
Opoe ,al spoedig gedurende lange tij� een r�serve
officier die vanuit haar huisje verschillende 11legale 
werkza�mheden op het gebied van militaire spionnage 
ondernam. 

Op ee� ge,ge_ven o_genb�ik nam Opoe _een tweeden
onderdmker' m hms, die - Opoe wist dat aan

�ankelijk zelf niet - plaatselijk de Landelijke Orga
nisatie voor hulp aan onderduikers (L_.�.) vert�!$en
woordigde. Toen deze onderduiker ztJn prakt11ken 
voor haar niet langer geheim kon houden el\ boven
dien een Knokploeg ging vormen, wilde Opoe, op zijn 
voorstel een ander adres te zoeken, in geen geval 
ingaan en nam zelfs zijn opvolger plaatselijken LO.-
leider tevens in huis. 

Intussen was Opoe voor alles te vinden en bereid 
alles voor haar logé's te doen, behalve wanneer het 
aankwam op het aannemen van een vergoeding. Zelfs 
wilde Opoe geen betaling van de onkosten, die zij 
voor haar onderduikers moest maken, als gebruik van 
telefoon e.d. Opoe was ook nooit kwaad op haar 
gasten, doch zij moesten het niet wagen om bij haar 
te beginnen over een bijdrage in de onkosten. Dan 
werd Opoe werkelijk boos en meende, dat helpen ook 
belpen moest blijven. Wanneer de "heren" zich daar
mede niet konden verenigen, dan moesten ze maar 
het bedrag van de onkosten in de kas van de "onder
grondse" doen. 

Toen op zekere dag de bij haar gedoken K.P.
leider werd gearresteerd, is - met het oog op de 
eventuele gevolgen - zijn collega-onderduiker ge
durende enige dagen elders geweest, totdat na ver
loop van korte tijd bleek, dat de kust weer veilig 
was. De reserveofficier had intussen een ander adres 
gevonden in verband met een nieuwe betrekking. 

Na pl.m. drie maanden gevangenschap werd de 

arrestant uit de gevangenis ontslagen en genoot hij 
alras weer gastvrijheid bij haar. 

Behalve dat door de werkzaamheden van beide 
onderduikers de telefoon (iuet een geheim nummer) 
niet stil stond en Opoe steeds weer "bezoekers-voor
de-begraafplaats" aan en in haar huis ontving, ge
beurde het nog wel eens, dat een collega uit verre 
streken enige nachten bleef logeren, ja zelfs is het 
voorgekomen, dat een K.P. in de nacht met de auto 
voorkwam, de buit van een distributie-,,kraak" uit
laadde en onder toezicht van Opoe in haar huis ver
stopte, terwijl een gedeelte van de ploeg, na het nut
tigen van een bord pap, bij Opoe in huis "onder 
zeil" ging. 

De volgende nacht werd dan - nog steeds in haar 
huisje - de buit geteld en zorgvuldig gesorteerd om 
in de loop van de volgende dagen, weer door diverse 
"bezoekers-voor-de-begraafplaats", die om de sleutel 
van hflt hek, dat toegang tot het kerkhof gaf, kwamen 
vragen, te worden weggehaald. 

Over het vele en goede van Opoe zou een dik 
boek zijn te schrijven. Zij was bij alles altijd opge
wekt en vrolijk en was om zo te zeggen, voor nie
mand bang. Opoe kon ook - tot groot vermaak van 
haar "gasten" - kostelijk comedie spelen tegenover 
al te nieuwsgierige bezoekers. Kwam een van haar 
onderduikers bijv. midden op de dag plotseling eens 
even aan om iets te halen, terwijl Opoe meende, dat 
iemand die juist op bezoek was niets mocht merken, 
dan zei Opoe onmiddellijk bij het binnenkomen: ,,0, 
dag meneer, U komt zeker om de rekening van het 
graf van Uw vader? Ik zal hem even voor U uit
schrijven, gaat U maar zitten." Haar tegenwoordig-



heid van geest bracht haar onderduikers wel eens in 
een moeilijk parket, doch zij zorgde wel, dat alles 

natuurlijk en normaal verliep. 
Opoe zorgde letterlijk voor alles wat nodig was 

om het werk van haar jongens wel te doen slagen 
en verzorgde hen van 's morgens vroeg - heel vaak 
4 uur - tot 's avonds laat of tot in de nacht. 

Haar onderduikers kwamen meer na, dan voor 
11spertijd" thuis, al of niet weggebracht door één der 
weinige goede politie-ambtenaren die de gemeente 
telde. �och hoe laat het ook geworden was, Opoe 
zat alt11d nog op en had de koffie nog bruin of de 
pap nog heet. En mocht één der onderduikers geen 
,,warm" hebben gegeten, dan werd het fornuis -
meestal onder zware protesten van den onderduiker 
zelf - weer aangestoken voor een warme maaltijd of 
een paar pannekoek�n. 

Toen Opoe in de gaten kreeg, dat haar jongens 
dit liever niet vertelden, gebruikte zij de tactiek om 
te vragen: 11Wat heb je vandaag gegeten?" Ze vlo· 
gen er dan natuurlijk altijd in, want om Opoe on· 
waarheid te vertellen moest je erg vroeg opstaan. 

Toen de werkzaamheden van de "kostgangers" 
werden uitgebreid met militaire sabot.age e.d. kreeg 

De opgave om iets te schrijven over de geschiede
nis van de illegaliteit uit de kop van Noord-Holland, 
is niet eenvoudig. Vooral niet als er gevraagd wordt 
de cschiedenis van de L.O. Deze toch is, vooral wat 

het laatste jaar betreft, niet los te maken van de ver· 
richtingen der K.P., B.S., het R.V.V,, Natura-apparaat 
etc. Maar dat is ook de oorzaak, dat in dit Gewest 
(Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) zoveel is 

tot stand gebracht op het gebied van hulp aan onder
duikers, voedselvoorziening, wapenontvangst, wapen
transport, economische- en technische sabotage. 

Daar de ontwikkeling van de L.O. in deze streek 
gelijk is aan die in andere streken, zal ik over het 
eerste jaar niets schrijven. Het laatste jaar had de 
ontwikkeling hier een eigen karakter. Het is wel vari 
belang dit vast te leggen voor de geschiedenis der L.O. 
Dat kunnen we doen door achtereenvolgens de ver
schillende takken van bedrijf na te gaan. En we be
ginnen met de voedselvoorziening. 

In September 1944 kreeg het C.B. der L.O. van den 
commandant N.B.S. het verzoek om te zorgen voor 
de voedselvoorziening der N.B.S. In verband met dit 
verzoek werden L.0.-vertegenwoordigcrs opgenomen in 
de staven der N.B.S. 

Het verzoek werd later herhaald door de C.C. der 
G.A.C. ten behoeve van de gehele illegaliteit. De L.O. 
heeft deze taak zelfstandig uitgebreid tot de slechtst 
bedeelde groepen der burgerbevolking, centrale keu· 
kens enz. 

Het C.B. der L.O. gaf dit verzoek o.a. weer door 
aan haar Gewestelijken Leider in de kop van Noord
Holland Dat deze opdracht mede aan dit gewest ge· 
geven werd had tot oorzaak: 

a. Dit was de belangrijkste bron die het Westen
des lands nog bezat. 

b. Reeds werkte hier op dit gebied twee jaar een
organisatie, die haar middelpunt vond in den persoon 
van Z.Exc. S. L. Mansholt die toen nog één der boeren 
was in de Wieringermeer, het z.g. Natura-apparaat. 

Het contact tussen Natura en L.O. bestond reeds 
geruime tijd, maar nu werd het zo verstevigd, dat er 
sprake kon zijn van een in elkaar opgaan der orga· 
nisaties voor de voedseltaak. Een bespreki'ng werd ge· 
houden om vast te stellen, hoe men de opdracht der 
G.A.C. het beste zou kunnen uitvoeren. De volgende 
conclusies werden aangenomen: 

a. Er zal een werkcommissie worden gevormd, die
bestaat uit leden, bekend op het gebied van de land
bouw, de veeteelt, de tuinbouw en de C.C.D., terwijl 
de Gewestelijke Leider L.O. zitting zal nemen voor 
het contact met de illegaliteit. 

b. De te versturen voorraden zullen worden ver·
kregen uit: 

1. De te kraken voorraden van de Wehrmacht.
2. De te kraken voorraden van zwarte handelaren.
3. De partijen af te staan door goedwillende boe

ren, fabrikanten en organisaties . 

Opoe het steeds drukker. Er kwamen steeds meer 
"onderduikers" bij haar en de laatste maanden voor 
de bevrijding werd één der Gewestelijke Commando's 
van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijd· 
krachten, bij haar gevestigd. (Dit niet te verwàrren 
met de zgn. Btwakingstroepen van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, die na de bevrijding zijn op?etreden.)
Dit Commando bestond uit: den gewestelijl<en com· 
mandant met een toegevoegd officier, den geweste· 
lijken sabotage-commandant met een toegevoegd of· 
ficier en een koerierster. Tezamen met den nog aan· 
wezigen plaatselijken vertegenwoordiger der L.O., had 
zij toen dus zes 11onderduikers" bij haar in huis. Opoe 
ruimde hiervoor haar eigen slaapkamer in, zodat het 
gezelschap altijd boven bij elkaar kon zitten (zie x op 
de foto). 

Tot de laatste dag van de bezetting der Duitsers 
heeft zij voor deze mensen gezorgd. Vanuit haar huis· 
je kon tot op de dag der bevrijding met het gehele 
land (ook met het reeds bevrijde gedeelte) worden ge· 
telefoneerd. Er werd doorlopend een radio op batterij 
(door de geallieerden uit de lucht geworpen) beluisterd, 
waarmee zgn. 11slagzinnen" werden opgevangen. Bij dit 
alles waren er verschillende grotere en kleinere wapens 
in huis, terwijl het geheel zo was gebouwd, dat alles 
binnen enkele minuten zodanig kon verdwijnen, dat 
er ogenschijnlijk niets bijzonders aan haar woning was. 

Behalve haar huis, bood ook de begraafplaats een 
ruime gelegenheid voor het verbergen van allerlei be· 
nodigdheden (wapens, uniformen, radio's munitie, etc.). 

Opoe, vaak geassisteerd door haar zoon, heeft alles 
gedaan, wat zij kon om haar Vaderland te dienen. Wat 
zij heeft verricht, is niet allemaal onder woorden te 
brengen. Nooit was het haar te veel; nooit was ze 
moe; altijd was het goed bij Opoe; altijd mocht alles 
wat de onderduikers nodig oordeelden. Opoe bied 
doorlopend opgewekt en beurde zelfs haar jongens, na 
grote tegenslagen of teleurstellingen, vaak op uit hun 
tijdelijke depressies. Wanneer er soms gevaar dreigde, 
dan zei Opoe meestal: ,,Ik ben wel gauw blij, maar 
niet gauw bang." 

Alle gasten hadden bij haar ook een naam en om 
niemand te kort te doen, gaf ze hen allemaal namen 
die in waarde ongeveer gelijk bleven: Generaal, Com
mandant, Chef, Baas, Meneer en Juf. 

Bij alles las Opoe trouw haar illegale dagblad, waar· 
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In de Commissie namen zitting: S. L. Mansholt, land
bouw; De Veer, veeteelt, Wagenaar, tuinbouw; De 
Graaf, C.C.D. en Kees L.O. 

Tevens werd afgesproken, dat deze Commissie con· 
tact zou zoeken met personen of groepen in de Zaan· 
streek, de l]polders en de Haarlemmermeer. Dit om 
alles in het werk te stellen, dat de te versturen voor
raad zo groot mogelijk zou zijn en alle mogelijke pro· 
ducten zou omvatten. 

Ook werden alle Districtsleiders L.O. ingeschakeld, 
die nu naast hun taak als verzorgers der onderduikers, 
als tweede taak kregen, het opsporen, verzamelen en 
verzenden der voedselvoorraden. Even later werden 
drie van hen van de eerste taak ontheven en wegens 
de urgentie speciaal belast met de voedselbeweging. 

De (ingewijde) lezer zal begrijpen, dat - we zijn 
in October 1944 - alles op het spel werd gezet. Al
leen de hoodzaak, gezien de toenemende honger, deed 
ons besluiten, het werk met inzet van alles uit te voe· 
ren. 

Ook in deze tijd kreeg de Heer De Veer als voor
zitter van de Bedrijfschap voor Vee en Vlees de op· 
dracht de veelevering door te zetten terwille van de 
hongerende stadsbevolking. Daarvoor riep hij ook in 
de hulp van de Commissie en de hulp der illegaliteit 
in zijn geheel. Voeg daar nog bij de honderden parti· 
culieren, die of voor zichzelf of voor een instelling 
waar ze nauw bij betrokken waren, een beroep deden 
op hulp bij voedselverstrekking, de fabrieksdirecteuren, 
die kwamen voor hun personeel, de ziekenhuisdirec· 
teuren_ die kwamen voor hun patiënten, enz., dan is 
enigszins na te gaan, wat er verwerkt moest worden 
en hoeveel contacten er wel moesten worden gelegd. 

Daarbij kwam nog, dat de Commissie elke week 
moest vergaderen; dat de 13 districtsleiders wekelijks 
samenkwamen op één punt aan de zo bekende 
Zomerdijk; dat er elke veertien dagen een vergade
ring was in Amsterdam, waar de L.O. het voedsel 
verdeelde en waar tevens afspraken werden gemaakt 
over vervoer, betaling enz. 

Maar nu de resultaten. Waren die verantwoord 
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na deze naar "het hoofdkwartier" op de tweede ver· 
dieping verdween. 

Opoe heeft nooit verdriet van haar onderduikers ge· 
had. Ze zat wel vaak in spanning, wanneer de een of 
ander eens erg veel over tijd thuis kwam. Doch waren 
,,de évacué's" compleet, dan waren de zorgen ver· 
dwenen en ging ze verder met haar huishouden. 

Alleen op de dag van de bevrijding heeft Opoe 
wel verdriet gehad. Met tranen in haar ogen heeft ze 
afscheid genomen, terwijl allen moesten beloven bij 
haar terug te komen als zij nog iets kon doen. 

Het Vaderland is aan deze vrouw, die in de oorlogs· 
jaren aanmerkelijk ouder en grijzer is geworden en 
die alles heeft gedaan wat zij kon voor de vrijheid 
van het Nederlandse volk, ontzettend veel dank ver· 
schuldigd. En niet minder de "onderduikers", die van· 
uit haar huisje zo veel voor het Vaderland konden en 
mochten doen. De laatsten zullen haar nooit vergeten, 
bliiven haar altijd dankbaar voor de verleende gast· 
vrijheid en wensen haar een door God rijk gezegende 
oude dag in het vrije Nederland. 

October 1945 ,,FRITS" 

in verhouding tot het grote gevaar dat de organisatie 
liep? 

Elke lezer weet natuurlijk wel, wat er in zijn om· 
geving aankwam. Maar de totaalcijfers zullen voor 
zichzelf spreken. 

Voordat ze neergeschreven worden, nog één ding. 
Bekijk goed de cijfers uit de Wierfngermeer. Dan 
zal het velen duidelijk worden, waar de voorraden 
bleven Het was een welbewuste politiek niet aan de 
deur te leveren om zwarte handel tegen te gaan maar 
alles beschikbaar te stellen aan de Commissie, om· 
dat het voedsel dan zeker goed op zijn plaats kwam. 
Een ere-saluut èn tegelijk een rehabilitatie voor dat 
grote percentage van boeren waarop we nooit te· 
vergeefs een beroep deden en die vaak alles te onzer 
beschikking stelden met alle risico's daaraan verbon· 
den. 

Ook een woord van warme hulde voor de ambte· 
naren C.C.D.-ers en P B H 's, die in alles wilden 
medewerken en zonder wier hulp de actie nooit had 
kunnen slagen 

En nu de cijfers globaal genomen en over de 
periode September 1944 tot Mei 1945: 

Wieringermeer: 
2.000 ton tarwe; 750 ton peulvruchten; 2.600 liter 

olie; 3.000 ton aardappelen. 

Langendijk en omgeving: 
2 200 ton groente; 600 ton aardappelen; 25 ton 

peulvruchten; 70 ton tarwe; 40 ton zuurkool; 90 ton 
fruit; 40 fietsen; 750 kg carbid; 90 kg schapenwol; 
10 ton steenkool; 1.500 liter olie; 100 costumes; 3 500 
meter flanel; 200 meter japonstof; 420 meter keper; 
100 meter voering; 150 meter blousestof; 10 werk· 
jasjes; 9 overalls; 250 meter loperstof. 

West-Friesland: 
340 ton aardappelen; 40 ton uien; 20 ton peen; 

3.000 kg gele kool; 1.750 kg zuurkool; 4.000 sjalotten; 
150.000 kg bieten; 10 000 kg groene erwten; 1.250 kg 
capuciiners; 61.000 kg tarwe; 6 000 kg, oliezaden; 
1.100 liter olie; 19.000 kg is 13.300 stuks kaas; 15.000 
eieren; 3 000 kg vlees (12 koeien); 9 varkens; 1.800 kg 
worst; 2.250 kg boter; 350 kg rookvlees. 

Zaanstreek: 
41850 kg suiker, 57.672 kg noodrantsoenen; 2.312 

kg stroop; 52.000 kg havermout, gort etc.; 5 .000 kg 
verm1cell1; 20 000 kg meel van de Duitse Wehr· 
macht; 2.500 kg kaas; 23 000 kg vet; 20.000 kg tarwe; 
12 o�.o kg peulvruchten; 53 000 kg stro; 103.000 stuks
ontb11tkoeken; 7.000 kg vitamine C bonbons. 

Dit alles werd opgespoord, verzameld en vervoerd. 
Daarover een volgende keer. 

(Wordt vervolgd). 
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Het was in Februari '45, dus enkele maande� voor 
de bevrijding, dat bij de leiding der KP Amsterdam 
de vraag naar voren kwam, welke de taak zou zijn 
van .�e. sabotageploegen tijdens en onmiddellijk na de 
bevnidtng. Deze groepen immers hadden door hun 
Werk vooral in de winter van '44-'45 een ervaring 
opgedaan die van onschatbare waarde was. Stuk voor 
stuk waren het kerels die in staat waren zichzelf uit 
de moeilijkste situaties te redden. lndividueele vech
t.�rs die zij waren, wisten zij zeer listig van alle moge
ltikheden gebruik te maken. De meesten van hen had
den maand�n lang alleen of samen de meest moeilijke 

en gevaarlIJke opdrachten stipt uitgevoerd. Eenmaal 
op h�t spoor van een toekomstiq slachtoffer lieten zij 
dit met los voor het gestelde doel bereikt was. Keer 
op keer werden de bewakingspatrouilles verrast met 

gratis _ _vuurwerk als, als 't ware onder hun oogen, een 
�poorlIJn opgeblazen werd. De Duitsers stapten niet 
in h�n auto's, zonder deze grondig te onderzoeken of 
er, _t1iden� hun af-, of ook wel aanwezigheid, sQms een 
sprmgladmg was ingelegd. Dit kwam zo veelvuldig 
Voor, dat de Amsterdammers het langzamerhand heel 
�e�oon vonden als er weer een moffenauto de lucht 
1ng111g. Een heel sterk staaltje was wel toen een 
"terrori�t" juist gereed was met het aanbrengen van
een ladmg tn een auto, hij aan zijn jas getrokken werd
door een kleinen jongen die heel belangstellend vroeg: 
,,Seg m�heir, wanneer sprin&!-ie nouw?" 

Ook m groepsverband waren deze mannen in staat 
goed te ,�er�en. I-J,et bewijs hiervan werd g.eleverd bij
d; 11arbe1tsemsat� -sabotage in Januari '45, toen op 
éen avond de Spiegelschool uitbrandde en de Neder
landers" die de aanrnelders registreerden ui'tgeroeicl 
�erd�n, terwijl twee dagen later een hevige ontplof
ftng 1n de Emmaschool een ontijdig einde maakte aan 
het werk .. van de slavenhandelaars . . Deze ontploffing
kostte b1ina het leven van hem die de lading ver
borgen in een actetas, binnenbrachJ:. Als door een 
Wonder kwam hij er met lichte verwondingen af. 

Met deze korte schets van het sabotagewerk in de 

rnoeilijke winter die ons land doormaakte v�or het 
bevrijd werd, is getracht een overzicht te geven van 
de training die het kleine legertje s.aboteurs maakte 
tot een bijzonder geschikte groep voor de moeilijkste 

opdrachten. 
Het zal nu duidelijk zijn waarom de KP-leiding voor 

deze bijzondere groep bijzonder werk zocht. 
Naast deze sabotagegroepen beschikte men over een 

recherchebureau dat er in geslaagd was een groot 
aantal gegevens te verzamelen betreffende de SD en 
hen die als onbekenden de verradersrol sp<1elden. Veel 
namen van onschuldig uitziende Amsterdamsè bur
gers waren als zodanig bekend. 

Terwijl dus enerzijds aanwezig was een vrij grote 
bekendheid van hen, die in de eerste plaats ·in aan
rnerking kwamen om gearresteerd te worden en men 
anderzijds beschikte over een groep kerels, die wisten 
Wat vechten was, werd als vanzelf de idee geboren 
o!Il te komen tot een arrestatiegroep met een zeer spe
ciale taak. Na een bespreking hierover met den Ge
westelijk Commandant werd dan ook overgegaan tot de 
formermg van de "Speciale Brigade", die tot taak 
had het arresteren van de S.O. en haar handlangers. 
Alle KP-groepen, aangevuld met die R.V.V. en O.O. 
groepen, die onder den Gewestelijk Saöotage Com
rnandant werkten, vormden gezamenlijk deze "Speciale 

Brigade". Er werden legitimatiekaarten vervaardigd, 
terwijl een zwarte ster op wit veld het uiterlijk ken-
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t�ken zou zijn. Koortsachtig i_� toen gewerkt om op 
hJd klaar te komen. De mogehJkheid bestond immers, 
dat vlak voor de bevrijding al opgetreden zou moeten 
worden. Daa:am was het i:iodig, alles zo te _organi
seren, dat bliksemsnelle actie mogelijk was. Zo di.cht 
mogelijk bij elkaar werden concentratie-adressen in 
gereedhei,d gebracht, elk plaat� biedend aan een groep
van 10 a 12 mensen. Prachtig werk is toen gedaan 
door de P.T.T. en Radio-Centrale. Voor de zoveelste 

keer zette het kleine groepje P.T.T.-ers zich in. Op 
verschillende plaatsen in "Centrum" werden de be
kende tenten neergezet en groeveP1 de monteurs de 

kabels op om daaraan de nodige veranderingen aan 
te brengen. De bedoeling was een klein apart net te 
maken, waardoor het mogelijk zQu zijn, vanuit één 
plaats alle geconsigneerde groepen tegelijk te berei
ken. Voorraden werden aangesleept, eten, uitrustingen 
en wapens werden opgeslagen om ze op het moment 
van actie onmiddellijk te kunnen bereiken. 

Toen gebeurde het. Op de N.Z. Voorburgwal viel 
de eerste slag. De S.O. deed een inval in een KP-huis. 
ln snel tempo werden nog meer adressen "opgerold". 
Ontzaggelijk moeilijke dagen waren dat. Verlies van 
mensen, voorraden en wapens, op een moment, dat 
alle krachten zo dringend nodig waren, was hard, 
heel hard. Met dubbele energie werd echter doorge
werkt, en zo stond het toch met de eevrijding de "Spe
ciale Brigade" klaar, zij het dan half bewapend en 
onvoldoende gekleed, maar popelend om aan de slag 
te gaan. Het onverwachte verloop der gebeurtenissen 
echter deed alles anders gaan dan men verwacht had. 
Toch is de Brigade haar werk begonnen. Door de 
goede zorgen van enkelen in samenwerking met een 
garagehouder, had de Brigade de beschikking over 
een behoorlijke wagenpark. Dag en nacht is er de 

WAT DE AARDE PRIJSGEEFT 

O�c;en in Pud� �Id 

Spoedig na de bevrijding - om precies te :zijn 22 
Mei - is men begonnen me.t het :zoeken naar de 
slachtoffers van de nazi-terreur in het concentratie
kamp te Amersfoort. Telkenmale wanneer het ge
heugen van Berg, den voormaligen kampcomman
dant en zijn beide helpers Jan Kotella en Wester
veld, nieuwe geheimen prijsgaf, trok de bergings
ploeg er op uit om op de aangewezen plaats de 
schop in de grond te steken. 

Aanvankelijk werden deze bergingswerkzaamheden 
voor het Rode Kruis uitgevoerd door Dr. v. Anroc,y uit 
Eindhoven en den Heer P. H. van Haselen nit Amers
foort. Later kreeg Majoor Siedenburg van de Dienst 
lndentificatie en Berging de leiding bij de opgravin
gen. En gedurende al deze vijf maanden ging het 
werk gestadig voort. Dan vond men hier het graf 
van enige personen, dan daar één met minste.i-1s tien 
slachtoffers, terwijl op een derde plaats da ontdek
king nog vreselijker was en van een massagraf ge
sproken kon worden. Soms wat de �aats een stuk 
heidegrond, waarop de struiken al weer hun nor
male groeiproces vervolgd hebben, dan weer was de 

plaats der verschrikking gelegen binnen da hoge 

taluds van een, door de gevangenen, in het kamp 
aangelegde sahietbaan. En het laat · zich nanzien, 
dat men wat het aantal gevonden slachtoffers be
treft, nog pas aan het begin staat. Rleeds thans weet 
men, dat op de heide, buiten het kamp, zich nog een 
graf van 200 Joden moet bevinden, terwijl zich in 
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het kamp een massagraf van ongeveer 80 Mongolen 
··bevindt. Deze' Russische, krijgsgevangenen zijn in
het begin van de Duits•Russische oorlog voor pro
paganda-doeleinden naar· het kamp te Amersfoort
gevoerd, nadat men de stumpers, die bijna niet meer
konden lopen, eerst nog in optocht door de stad heeft
laten sjouwen. Alvorens men tot opgraving van deze
lijken overgaat :zal contact gezocht worden met de
Russische legatie.

De opgravingswerkzaamheden, die zeer lastig en 
vermoeiend zijn, worden verricht door een kleine 
groep van vrijwilligers. De toestand waarin de lijken 
verket"en is meestal, juist omdat zij zonder enige be
kisting of iets van dien aard aan de schoot der aarde 

zijn toevertrouwd, nog goed te noemen. Na de op
graving volgt de identificatie, die, ofschoon in vele 

gevallen zeer moeilijk, meestal tot het juiste resul
taat leidt. De kleinste aanwijzingen zijn daarbij van 
het grootste belang en de modernste middelen der 
wetenschap worden te hulp geroepen om in de du
·bieuze gevallen een goede oolossing te kunnen ge
ven. Ook de aanwijzingen welke door familieleden
gegeven worden, zijn van niet te onderschatten
waarde. De kleren, het iebit, een enkele maal de 
inhoud van de zakken, het zijn vaak maar kleinighe
den, die voldoende zijn om aan te geven, welke ge
vangene het slachtoffer is.

De arbeid welke thans in het kamp Amersfoort
wordt verricht moge zwaar en inspannend zijn, de 

eerste weken gew�rkt. Overal in de stad zag men de 
zwarte sterr.en. Dit bezorgde haar al spoedig de naam 
van Ster-Brigade. Onmiddellijk bij de actie kwamen 
o?k _de moeilijkheden. Was de overgang voor allen,
die illegaal gewerkt hadden moeilijk voor hen die 

gewend waren, ongezien en onbekend het aller�·ioei
lijkste werk te doen, was de overgang van duisternis 
naar licht overweldigend. Is het wonder dat de ogen 
daardoor soms verblind werden. 
. A) direct na de bevrijding kwamen ook de des
illusies. De B.T. liet zich vaak van een heel lelijke 
kant zien. Dit werd veroorzaakt door een aantal 
schurken, -�ie zich in __ haar gelederen gedrongen had
den enerz1ids, anderz1ids was het de uitwerkino van 
d� opvoeding i.'?- 5 jaar bezetting genoten. Allee� zij, 
die over een IJzeren zelfdiscipline beschikten waren 
in staat de verle!?ingen t� weerstaan. Het bleek nodig, 
dat de Gewestel1Jk Commandant de beschikking kreeg 
over ee_n apparaat, dat als Politie kon fungeren in de 
B.S. Hiervoor werd de Speciale Brigade aangewezen. 
Maar daarmed�. kreeg zij een dubbele taak. Nog
steeds leende ZIJ haar d1<!nsten ook aan de Dienst 

P.olitieke Misdrijven Oater Bureau Nationale Veilig
heid), welke dienst de gearresteerde S.O. met aanhang 
verwerkte. Daar deze dubbele taak voor haar te 

zwaar werd, is een oplossing gevonden in het uiteen
gaan van de Brigade. Het ene gedeelte gino over 
naar Dienst Politieke Misdrijven en ging daar° voort 
i� samenwerking met het andere personeel van dez� 
dienst,. met he� eenmaal begonnen werk. Het overige 
deel gmg speciaal haar aandacht wijden aan de B.S. 
Al spoedig bleek het nodig, dat er voor deze groep 
versterking kwam. Deze werd gevonden door enkele 
groepen aan te trekken, die of dit werk al deden of 
daarvoor. geschikt '.varen, d.w.z. geen dieven of plun
deraars m hun midden hadden. Hierdoor ging wel 
het speciale karakter van de Brigade verloren maar 
dit deed aan haar werk als M.P. geen afbreuk.' Lang
zamerhand vloeiden nog meer krachten af door het 
in militaire dienst gaan of anderszins. Daardoor werd 
op de duur het aanta.l oorspronkelijke leden der 
brigade steeds kleiner. De laatste-maanden waren het 
er nog maar enkelen. 

En nu is haar werk beëindigd. Op 15 October is 
zij in afwikkeling gegaan. De B.S. is overgegaan in 
Gezagstroepen, L.I.B.'s of Stoottroepen of teruggekeerd 
in de burgermaatschappij. Een stuk geschiedenis werd 
afgesloten. Veel fouten zijn begaan, maar daartegen
over staat het vele goede dat door de B.S. gedaan is. 
Groot, moeilijk en zwaar was haar taak. Ook de Spe
cial_e Br_ïgade heeft hiervan haar deel gehad. Veel 
des1Ilus
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)s, veel tegenwerking, grote moeilijkheden

kreeg ZIJ te verwerken. Toch mag zij terugzien op een 
tijd, waarin prachtig gewerkt is. Ongeschoold, maar 
bezield met een vurig verlangen de strijd te voeren 
tegen alles, wat onrecht was, deed zij haar moeilijk 
werk. Van haar Commandanten werd alles geëist. 
Volledig inzet was nodig om het w·erk dat vaak boven 
hun krachten ging te blijven doen. Was het dan ook 
zo dat velen hun werk miskenden en alleen maar za
gen, wat :zij verkeerd deed, toch zal ieder, hetzij 
vriend, of vijand, moeten erkennen, dat deze kleine 
groep, zonder dat zij beschikte over opleiding, richt
lijnen of voldoende medewerking, haar werk zo goed 
mogelijk trachtte te doen. Het is dan ook niet zonder 
resultaat geweest. 

M. 

leiding zowel als de mannen -aan de schop kunnen 
verzekerd zijn van de grote dank van de naaste 
familieleden der opgegraven slachtoffers. Eindelijk 
komt er voor hen een einde aan die knagende onze
kerheid, waar hun geliefde :z'n laatste rustplaats 
heeft gevonden en kan men hem door de betrokken 
autoriteiten hiertoe in staat gesteld, doen herbegra
ven op een kerkhof in de plaats waar men dit wenst. 

pe na�i-s�dist Ja�. Kotella geeft .op de Leusder
he1de mlichtmgen b1J de ©pgravingen van slachtof
fers van het voormalige concentratiekamp Amers
foort. Rechts de leider der opgravingswerkzaam
heden, majoor Siedenburg. 
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HET M.G. VERDWIJNT 

Dat is op zichzelf een verheugend verschijnsel, want 
het bewijst, dat de regering de tijd aangebroken acht, 
om tot de normale rechtsverhoudingen terug te keren, 
d.w.z. dat de Staat van Beleg opgeheven kan worden.

In zoverre zal het M.G. zijn begrafenis zelf toe·
juichen. 

't Is verre van ons om een grafrede af te steken. 
Daar zijn anderen beter geschikt voor. 

Maar enkele opmerkingen onzerzijds mogen de be
grafenis wellicht als met een krans opluisteren. Mis· 
schien zijn er niet veel kransen. Zeker niet van de 
ambtelijke wereld, want die moest juist gezuiverd wor· 
den door het M.G. en men is tegen zijn tandarts nu 
eenmaal nooit erg vriendelijk. 

Welnu, we troffen in het M.G. mannen aan, die 
open stonden voor de problemen van deze tijd, die in 
de chaos, welke de Duitsers ons achter lieten, al 't 
mogelijke gedaan hebben, om 't recht te herstellen, om 
klachten onzerzijds te verwerken, om gemaakte fouten 
te herstellen. Er zat vaart in het M.G. Een kort ge
sprek, een telefoontje en de zaak werd aangepakt. 't 
Was een illegale stijl, zoals ook verwacht kon worden, 
waar de meesten van het M.G. oud-illegale werkers 
waren. Met de nadelen van dien. Zeker. Want het is 
nu eenmaal een groot verschil een karweitje op te 
knappen in een rechtsstaat of in een rechteloze bende 
zoals tijdens de bezetting. 

Als we de gemaakte fouten moesten opsommen, zou· 
den we dan ook zeer uitvoerig kunnen zijn. Maar wat 
we waardeerden was: vaart, spontaniteit, openheid, 
levend rechtsbesef, daadkracht, soepelheid. 

Zo zal de gedunde sterrenhemel na 1 December ons 
dan tegelijkertijd blij en droevig gestemd aantreffen. 
Blij omdat we in Nederland weer gewoon gaan doen 
en droevig omdat we een gewillig oor zullen missen. 

-H. v. R.

EXIT L.O. 

ROTTERDAM 

Op Vrijdag 19 October had te Rotterdam een af
scheidsbijeenkomst plaats van de afdeling Rotterdam 
der L.O. 

Om 8 uur was een groot aantal L.0.-ers samen
gestroomd in de cantine van het Stadstimmerhuis aan 
de Goudschenrijweg. Een stroom v;n auto's had velen 
gebracht, en versperde nagenoeg de ingang. Als een 
grote familie waren allen bijeen in een echt .feeste
lijke stemming, blij, om als eenswillende werkers elkan
ders gezels�hap te mogen genieten. 

De leiding van deze afscheidsavontl lag in handen 
van Flop, die zich een voortreffelijk conferencier, gast
heer, regisseur en wat al niet, toonde. Begónnen werd 
met het staande zingen van 2 coupletten van het 
"Wilhelmus". Daarna bracht Mevr. Sophie Both-Haas 
een drietal liederen ten gehore. Haar optreden oogstte 
veel bijval. Daarna speelde een trio (vleugel, viool en 
cello) enige stukken die uitmuntten door gaafheid van 
weergave. Het gebodene stond op hoog peil. 

Verder werden voordrachten gedaan. Het tweede 
deel van de avond werd gevuld met "Beelden uit het 
verleden". Ten tonele werd gebracht een overval op 
een distributiekantoor; een controle aan een station; en 
een "ochtend bij Opa op het spreekuur". De aan
wezigen hebben van het opgevoerde genoten. 

Tegen het einde vertolkte de Heer Kapinga de er
kentelijkheid van de L.O. aan José. Met eenige goed 
gekozen woorden nam José afscheid. 

De bijeenkomst droeg een hoogstaand karakter. De 
geest was voortreffelijk. Laat in de avond ging de 
vergadering uiteen. 

Nog eens is het door allen gevoeld: Hier waren 
wij bijeen, mannen en vrouwen, jong en oud, van 
allerlei richting en geloof, maar één van geest in het 
oude L.0.-werk. Met warmte drukte men elkaar 
de hand. Bij velen rees de vraag: Is het nu uit? Be
staat er nu geen band meer tussen ons? Moeten nu 
de wegen weer scheiden? ...... En in de harten groeide 
bij een ieder de wens: dat niet. Het kan zo mooi 
zijn. Het is zo mooi wanneer mens·en van goeden 
wille niet langs elkaar heen gaan, doch verenigd 
blijven. 

Ik zou willen zeggen: ,,Blijft nog samen". Tot het 
doel dat wij als oud-illegale werkers ons hebben ge
steld, volbracht zal zijn. En hoeveel is er nog te doen! 
Het opbouwen van wat eerst •erd afgebroken, het 
rechtzetten van wat scheefgetrokken werd, het herstel
len van recht waar onrecht werd gedaan. Er is nog 
zoveel te doen......... en dat moet los van politiek, 
eensgezind geschieden! 

CORDIA. 

BESLUIT 

ZUIV·ERING BEDRIJFSLEVEN 
Zoo is dan het KB. verschenen met, wat men zou 

kunnen noemen, de apotheese van de zuivering. 
Wat ons uit dit KB. het meest interesseert is de 

definitie van wat genoemd wordt strafbare collabora
tie. 

Deze definitie is samengevat in drie punten: 
a. het verleenen van hulp aan den vijand;
b. het bcnadeelen van den Nes{erlandschen Staat te·

genover den vijand;
c. het schaden van het Nederlandsche belang met

gebruikmaking van vijandelijken invloed.
En dan volgt een bepaling waarin aan den adsiprant

aangeklaagde welwillend wordt medegedeeld hoe hij 
zich tegen de aanklacht op de meest vruchtbare wijze 
kan verdedigen. Zoo iets van: ,,beste collaborateur, je 
was toch immers in de redelijke veronderstelling het 
Nederlandsche Belang te dienen en misschien had je 
zelfs wel de bedoeling dat te doen. Vind je dit argu
ment een beetje te grijs, beroep je dan maar op nood
zaak, tien tegen één dat je vrij uit gaat." 

Maar nu in ernst. En dan meenen wij: 
1. zij die "Verlagerungs"opdrachten en andere Duits

sche orders hebben aanvaard waren zich er volkomen 
van bewust, dat zij hulp verleenden aan den vijand. 

Bij deze aanklacht zal men zich ter verdediging 
meestal wel niet beroepen op het feit, dat men in de 
redelijke veronderstelling was uiteindelijk met deze or· 
ders het Nederlandsche belang te dienen, tenzij men 
onder Nederlandsch belang ook wenscht te verstaan 
het eigen belang van den opdrachtnemer en dit des
noods in ruimere zin, n.l. het belang ook van allen, 
die direct bij de onderneming van den opdrachtnemer 
zijn betrokken. Nog minder komt in aanmerking de 

·bedoeling om het Nederlandsche belang te dienen, im
mers, zciu er wel één van deze opdrachtnemers gerede
neerd hebben: ,,Nu ga ik Duitsche opdrachten uit
voeren want ik moet toch als goed Vaderlander het
Nederlandsche belang dienen." Men wist toch dat de
betreffende producten bestemd waren om uit ons land
te verdwijnen of in ons land gebruikt te worden door
Weermacht of andere vijandelijke instanties?

Wat zou er van het hooggeroemde verzet van het
Nederlandsche volk terecht zijn gekomen, indien alle
ondernemers gemeend zouden hebben het Nederland
sche belang te dienen door orders van den vijand
aan te nemen? In no time zou practisch onze geheele
industrie zijn afgegleden tot een belangrijke groep van
collaborateur. En dan verder. Mag men redelijker
wijs veronderstellen dat die samenwerking Neäerland
behoed zou hebben voor inundaties en de hopelooze
verwoesting aan huizen, have en goed? Zouden haven
werken, machineparken, spoorwegmateriaal, schepen en
auto's niet zijn aangetast? Was het redelijk te ver
onderstellen, dat de moffen uit dankbaarheid voor de
verleende hulp Nederland welvarend zouden achter- ·
laten?

Neen, slechts bij liooge uitzondering zal een aan
geklaagde op deze gronden vrij uit kunnen gaan.

Meestentijds zal dan ook voornamelijk een beroep
gedaan worden op de noodzaak" Helaas echter is ner
gens bepaald wat men onder noodzaak verstaat. Men
zou bedreiging met directe dood kunnen beschouwen
als noodzaak, maar men bedenke daarbij, dat er toch
mannen geweest zijn, die zelfs onder bedreiging met

\ME éM,,,.. 

den dood die noodzaak weigerden te erkennen. Dat 
wordt maar al te gemakkelijk vergeten! 

Van dit uiterste uit volgen nog honderden minder 
ernstige gevallen van noodzaak in alle graden en af
metingen. 

Vast staat dunkt ons, dat de ondernemer, die een 
beroep doet op noodzaak, zal moeten bewijzen dat die 
noodzaak aanwezig was en in welke mate. En dan 
vertrouwen we maar, dat de Zuiveringsraad een 
,,zuiver" inzicht zal hebben en een uitspraak zal doen, 
die de r�chtsgevoelens van het Nederlandsche volk, 
voor het belang waarvan de aangeklaagde collabo
reerde, zal bevredigen. 

2. Onder benadeeling van den Nederlandschen
Staat tegenover den vijand zullen waarsc];)ijnlijk wel 
niet zoo heel veel aanklachten gesteld worden. Hier 
zal het gaan over meer speciale gevallen, ofschoon 
die op zich zelf belangrijk genoeg kunnen zijn. Wij 
denken hierbij b.v. aan semie-overheidsbedrijven, con
cerns, electriciteits maatschappijen, enz. Wij mogen 
aannemen, dat indien de Nederlandsche Staat zich 
benadeeld acht, aan de formuleering van de aan
klacht wel de noodige zorg besteed zal worden. 

3. Het schaden van het Nederlandsche belang
met gebruikmaking van vijandelijl<en invloed. 

Dit zal in vele gevallen gepaard gaan met hulp
verleening aan den vijand. Nemen wij b.v. een meubel
fabriek die "Verlagerungs"opdrachten heeft aanvaard of 
andere Duitsche orders. Deze fabriek heeft van vü
andelijken invloed gebruik gemaakt of grondstoffen 
toegewezen te krijgen. De eindproducten die van deze 
grondstoffen gemaakt werden, gingen voor het Neder
landsche volk verloren, zoodat een beroep op het uit
eindelijk dienen van het Nederlandsche belang niet 
houdbaar is, zelfs niet als hiermede voor de betrok
ken arbeiders een Ausweis te verkrijgen was. Immers 
waren er, om arbeiders uit Duitschland te houden, 
in zeer vele gevallen wel andere wegen te vinden. 
Wat wij hierboven over de noodzaak schreven is ook 
hier van toepassing. 

Tenslotte nog een algemeene opmerking. 
Om te komen tot een zuivere beoordeeling of straf

bare collaboratie is gepleegd, zal het noodzakelijk 
zijn, dat versçhillende belangen op kundige wijze 
tegen elkaar worden afgewogen. Om hiertoe te kun
nen komen, zal het o.i. een eisch zijn, dat in de 
Zuiveringsraden personen zitting hebben die deskun
dig geacht kunnen worden voor de tak van industrie 
waarin aanklachten tegen ondernemers uit die indu
strie worden gedaan. En het mag nog wel eens ge· 
zegd worden, dat dan dient opgelet te worden, dat 
deze zuiveraars zelf geen "boter op het hoofd heb
ben". 

Nu wij de terreinen van de industrie gaan be
treden met het KB. van de zuivering in de hand, 
zien wij voor ons geestesoog het bordje hangen dat 
vroeger bij het betreden van erven zoo vaak onzen 
blik ving: Past op de booze hond .. Hier liggen voet· 
angels en klemmen. 

In naam echter van de rechtvaardigheid, een eer
lijke zuivering tot gezondmaking van ons volk. 

v. s.
(Wordt vervolgd) 

L.O. EN K.P.
OVER 

GESCHIEDENISBESCHRIJVING 

EN 

AFSCHUIVEN 

Het verantwoordelijkheidsbesef van vele mcnschen 
is onrustbarend gedaald. Welke verklaring moet aan 
dit verschijnsel gegeven worden? 

Het is merkwaardig, dat ook na den vorigen oorlog 
deze klacht algemeen beluisterd werd. De groote 
spanningen, de sterke druk, waaronder geleefd werd, 
heeft dan als reactie bandeloosheid en verlies van ver
antwoordelijkheidsbesef tengevolge. 

Een van de syptomen van dalend verantwoordelijk
heidsgevoel is het afschuiven van een belangrijke taak 
op een ander. 

Om nu eens heel concreet te worden! 
Van de verantwoordelijkheid, die op ons als oud-

. L.0.-er en oud-K.P.er rust, ook betreffende de roe
ping, die wij hebben ten opzichte van de histori_e .van
onze verzetsgroep, zijn er helaas slec�ts �em1gen 
voldoende doordrongen. Het is een droevig feit, maar 
helaas al te waar. 

Wanneer men zoo week aan week vergeefs wacht 
op de toezending van beloofde copieën en .�an na
herhaald schrijven het stereotype antwoord knJgt: ,,Ik 
ben zoo druk bezet, maar mijn kameraad zorgt er wel 
voor, het komt alles in orde", welnu, dan heeft men 

hier weer de vlucht uit de verantwoordelijkheid, dat 
misselijke afschuifsysteem. 

Dat moest onder ons niet voorkomen. Was het niet 
juist onze groote kameraadschapszin, waardoor de 
moeilijkste opdrachten veelal zoo glansrijk slaagden? 

Slechts dan zat het ons gelukken een werkelijke 
L.0.-KP.-geschiedenis samen te stellen, wanneer
allen, die in den ruimsten zin van het woord tot de
L.O. en K.P. hebben behoord. meehelpen aan de in
zameling der gegevens.

Vrienden uit onze L.O. en K.P.'s, de tijd dringt: 
Voor zoover mogelijk, werkt eens enkele weken in 

oud groepsverband aan de opstelling der geschiedenis, 
en ge zult zien, dat deze schoone taak een rijke vol
doening schenkt. 

Het zou wel heel erg zijn, wanneer ook over onze 
L.O. en KP. het vernietigend vonnis werd uitge
sproken.: ,,Ook deze prachtige groep menschen uit 
den oorlogstijd is aangetast door de algemeen voor
komende kwaal, gebrek aan verantwoordelijkheids
besef." 

W. Gr.
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Gerrit heeft zo juist het huis van zijn schoon
ouders, waar zijn vrouw en zoontje ziek liggen, ver
laten. Het is half tien en om tien uur moet men 
binnen zijn en dit geldt ook voor onderduikers. Ger
rit weet echter niet, dat de S.D. hem op het spoor 
is en hem al geruime tijd bespioneerd heeft. Bij een 
spoorwegovergang, die hij passeren moet, staan twee 
jonge mannen, schijnbaar achteloos een sigaret te 
draaien. Als hij passeren wil, worden ze actief. 

,,Afstappen, mijnheer, politie. Mag ik even Uw per
soonsbewijs." 

"Ah, dat komt prachtig uit," zegt degene, die het 
persoonsbewijs nakijkt en dan ineens: ,,Handen om
hoog, of ik schiet" en zowel van voren als van achte
ren wordt een revolver op Gerrit gericht. 

Gerrit, ofschoon inwendig verlamd van schrik, blijft 
uiterlijk kalm. 

Vlug worden zijn zakken onderzocht en alles wordt 
hem afgenomen, voor hij weggevoerd wordt. 

Eén van de kerels is Lammerts, de beruchte S.D.
er, die tijdens de wandeling al met het verhoor be
gint. Gerrit houdt zich van den domme, doch onder
tussen werkt zijn brein koortsachtig aan de mogelijk
heid van ontvluchten. Tot zijn grote verbazing be
merkt hij, dat ze niet naar het politiebureau gaan, 
maar de straat oversteken en naar een garage lopen, 
waarvan de eigenaar een N.S.B.-er is. Plots snapt hij 
het, daar wacht natuurlijk de auto, die hem naar 
Groningen of Assen zal moeten brengen. Hij beseft, 
dat hij niets meer te verliezen heeft, nu geldt: vrij
heid of dood en hij bidt: ,,Here, help me". 

Juist komen er vier fietsers aan. Even voor zij zul
len passeren, geeft hij den S.D.-er, die met zij� 
fiets aan de hand loopt, een enorme duw, zodat h11 
met fiets en al tegen de .straat vliegt. De vier fiet
sers kunnen niet meer afstappen en rijden er met_ , 
veel geschreeuw over heen. Twee landwachters schie
ten uit de garage toe. De vrouw van den garage
houder schreeuwt geestdriftig: ,,Houdt hem, schiet 
hem neer". 

Lammerts, die snel op deze ontvluchtingspoging 
reageert, heeft deze aanmoediging niet nodig. Hij 
schiet en raak ook. De kogel gaat dwars door Gerrit 
heen. Hij rent echter door en zelfs wanneer één van 
de vele afgevuurde kogels opnieuw doel treft, dit
maal in zijn heen, is hij niet tot stilstand te brengen. 

Ondertussen zijn nog meerdere landwachters op 
straat verschenen en de verwarring is groot. Zij vuren 
op elkaar en schreeuwen: ,,Halt, Sicherheitsdienst!" 

Een enkele buurtbewoner, die de situatie begrijpt, 
komt ·naar buiten om de verwarring nog groter te 
maken. Een schot in het heen is het resultaat van 
dit moedige optreden. Gerrit voelt ondertussen zijn 
krachten snel afnemen en wanneer hij één van zijn 
belagers nader ziet komen, bedenkt hij zich niet
langer en waagt hij een snoeksprong door een open
staand raam. De. ander volgt hem niet, doch zendt 
hem enkele kogels na. In zijn val heeft Gerrit een 
grote pan melk van het aanrecht afgestoten, maar 
hij vliegt alweer verder het huis in, een spoor van 
melk en bloed achter zich latend. 

De bewoners van het huis, waar Gerrit een paar 
maal geweest is voor illegaal werk, schrikk7n van het 
lawaai en vliegen op van tafel. De beide onder
duikers die in huis zijn, verdwijnen in de schuilplaats
op de badkamer, terwijl de heer des huizes zich met 
Gerrit bezig houdt. Deze zegt wanhopig: ,,Help me, 
oh, help me. Ze moeten me hebben. Ik hen zwaar 
gewond." De Heer F. toont zich een man, die van 
handelen weet. Gerrit wordt te bed gelegd, doch de
lakens en dekens kleuren zch spoedig rood. Ten einde 
raad verhuist Gerrit met lakens en dekens naar de 
schuilplaats op de badkamer. 

De kinderen komen huilend uit de slaapkamers, 
angstig voor het schieten en het lawaai. Als de heer 
en de vrouw des huizes weer de trap afgaan, komen 
de S.D.-ers en landwachters hen reMs tegemoet.
,,Waar is die schurk? Zeg op, waar is hij?" 

"Mensen, bedaar, wat is er aan de hand. Wat 
komen jullie doen?" En er ontspint zich een gesprek, 
dat enerzijds vol heftige beschuldigingen en bedrei
gingen is en anderzijds met rustige, maar met Idem
uitgesproken ontkenningen. De heer des huizes biedt 
de "heren" aan mee te helpen zoeken, want dat er 
een kerel zijn huis binnengedrongen is, gaat hem ook 
te ver. Ondertussen zet hij tijdens het zoeken hier 
en daar een raam open en betoogt, dat die kerel er 
ook wel weer uitgesprongen zal zijn. Hij bereikt er 
tnee, dat ze ook weer buiten gaan zoeken, van welke
gelegenheid Mevrouw gebruik maakt, om met een
sterk zeepsop de sporen van overloop en trap te ver
Wij,deren. 

Gerrit, Henk en Han beleven ondertussen benauw
de momenten in hun schuilplaats. ,,Jongens, help me," 

fluistert Gerrit, ,,stelp het bloeden, anders bloed ik 
dood." Ze zoeken en tasten, snijden en rukken zijn 
kleren uit en vinden de wonden. Met hun vingers 
stijf op de gaten, liggen ze daar enige uren. En 
overal zoeken hun vijanden. 

Beneden wordt beraadslaagd. Er moet een dokter 
komen. Besloten wordt om Toos, de oudste op het 
bed in de badkamer te leggen. Ze moet erg nervéus 
doen, alsof ze hang is. Mijnheer F. klampt een de.� landwachters aan en zegt: ,,Er moet een dokter b11 
mijn dochter komen. Ze is ov:r haar zenuwen heen 
van angst het gaat helemaal mis, ze heeft 'een zenuw
aanval." De landwachter biedt aan, zelf den dokter 
te roepen. ,,Neen, dat hoeft niet," zegt d� Heer F ., 

maar zeg tegen je kameraden, dat ze met op me 
gaan schieten." 

Spoedig verschijnt de dokter, die reeds een ver
moeden heeft, wat• er aan de ha?d is. Hij verdwijnt 
in de badkamer en als enige landwachters ook naar 
boven komen en de badkamer willen )linnentreden 
verbiedt hij hun dit en zegt met de �mger op d! mond: Weest stil, hier is een doodzieke pat1ent .. 
Als ze ;eg zijn, gaat hij vlug zijn gang. Zo goed en 
kwaad als het gaat, wordt met behulp van Henk en 
Han een noodverband gelegd. 

Ondertussen zoeken de S.D.-ers en landwachters 
razend en tierend de naburige huizen af. Zij komen 
weer terug en dreigen den Heer F. mee_ te . zulle� 
nemen als hij niet zegt, waar de vluchteling is. H11 
laat zï'ch evenwel noch door hun woorden, noch door 
hun revolvers intimideren. Een uur lang ondervragen 
en verhoren ze den Heer F.: ,,De speurhond komt zo 
en dan zullen we hem wel vinden',, is hun laatste 
dreigement. .. Mijnheer F. schrikt de dokter k1Jkt ook bezorgd 
als hij dit verneemt. 'Het zal spo�dip licht. wor1_én 
en dan zullen de sporen, vooral buiten, te Z)en z11n, 
tenzij ze uitgewist worden. Niet alleen Gerrit, ma�r 
ook Henk en Han lopen gevaar en de_ dokter, d1e 
even te voren nog verklaard heeft, beslist geen ge
wonde hier in huis verbonden te hebben. 

Hier kan niemand hulp brengen. Niemand? Dan 
zegt er een: ,,We moeten bidden." Oh, er is de ge
hele nacht al een gebed in hun harten geweest. Nu 
doen ze het gezamenlijk. ,,Oh, Here, God, help ons. 
Red ons leven. Gij alleen kunt ons helpen" ..... . 

En God verhoort. Zijn genade is groot. 
Wat is dat? Eén snelt naar het raam om te kijken. 

Een zacht regentje daalt neer als een zegen van 
boven. Regelrechte gebedsverhoring. En als de �pcur
hond ten tonele verschijnt, kan hij niets �-egmncn, 
omdat de sporen door de regen weggewist ZIJll. 

Eindelijk, wanneer het ochtendgloren reeds de 
nieuwe dag aankondigt, gaan de "heren" woedend 
heen. Echter niet alvorens zij zich naar de woning 
van Gerrit's schoonouders begeven te hebben. Hier 
vissen zij eveneens achter het net en van ergernis 
slaan zij den ouden man tegen de grond en trappen 
hem. 

Later schrijft Gerrit in een clandestiene brief aan 
zyn vrouw: 

Hoe ik ontkomen ben is een aaneenschakeling van 
m��d en list. Mensen hebben me geholpen met inzet

van bun leven. Ze hebben letterlijk alles voor me ge
waagd. Ik leef in een dankbare stemming. Gods Hand 
heb ik duidelijk gezien en zal dit nooit vergeten. 
Ik voelde de dood vlak hij, toch vreesde ik hem niet, 
ik verkoos te sterven, boven mee te gaan naar Gro
ningen of Assen. Maar ik dacht ook aan jullie. Ik 
zag jou, een zieke moeder, ik zag de kinderen, voor
al Koko met zijn lieve ogen me aanstarend en vo?r 
jullie heb ik vurig begeerd te leven. Anders had 1k 
wel kunnen sterven en zacht de eeuwigheid binnen
gaan, ik was bereid. Maar God heeft me gered. Als 
je later alles hoort, moet, je bekennen, __ dat het won
derbaarlijk geweest is, haast ongelooflt1k. Gods ge
nade is groot. Mijn won1:n zijn n� bijna di_cht. J?e 
kogel van het schot in m11n heen zit er nog m. H1:r 
heb ik meer last van; het wordt al beter, maar 1k 
kan er nog beslist niet op staan. Het he:n is stijf 
en pijnlijk. Ik kan echter zelf ::il weer mt het hol 
kruipen. Mijn lichaam heeft zich vrij spoedig uit het 
machteloze weer opgericht. , 

Maar ik zal hier nog wel even moeten blij.ven en 
vertrek dan in het geheim. 

Het,, geen zorg over me. Het is. hier �en fijn_ vluc�.toord. Het zijn reuze mensen, hier. Uiterst ltefdenik 
hebben de jongens me verpleegd. Mijn verzorging do�r 
de mensen is zo buitengewoon geweest, van allen d1e 
me geholpen hebben. Het heeft me zeer ontroerd. Vaak 
heb ik stil geschreid om zoveel liefde,. beleid eq. on
gelofelijke moed." 

G. S.-N.

AFSCHEIDSA VOND 

van Pater 
Il 

MICHEL" 

Op Zondagavond 28 October kwamen in de grote 
zaal van het Muzieklyceum te Amsterdam ee'n groot 
aantal genodigden hij elkaar, om Pater Suasso de 
Lima de Prado, hoofd Sectie IX van gewest Amster
dam, uitgeleide te doen gezien deze door zijn orde 
is opgeroepen om in Afrika zendingswerk te verrich
ten. 

De avond werd geopend door Lnt. Meeuwsen (Her
man) de opvolger van Pater Suasso, waarna verschil
lende' sprekers, waaronder o.m. ,,Leopold" en de 
secretaris van Prof. Schermerhorn, volgden, die de 
illegale verdiensten van Pater "Michel", zoals Pater 
Suasso in de K.P. werd genoemd, verricht in Linie 
Oost der K.P. en zijn prachtige werk in Sectie IX, 
memoreerden en hem jierinneringscadeaux en de beste 
wensen voor zijn toekomstige werkkring aanboden. 

Opmerkelijk was een zinsnede uit de toespraak van 
den secretaris van Prof. Schermerhorn, die, namens 
den minister-president, de tegenwoordige regering 
wilde beschouwd zien als de stoottroep der K.P. 

Onder de aanwezigen merkten wij o.m. op een der 
oprichters van de Galerijgroep "Dijk beek", de eer
ste groep van Linie Oost der K.P.-Amstcrdam; na
genoeg de hele recherche K.P. en verschillende leden 
van de K.P.-sabotagegroepen en Staf KP.-Amster
dam. 

Op de toespraken volgde een voorstelling, •waarna 
Pater Michel de aanwezigen en Sectie IX-Amsterdam 
dank zegde voor hun hartelijke woorden, wensen en 
medewerkinî· 

L.K.P. - Amsterdam

frauduleuze B.S.-officieren, waartegen een ondet:
zoek · gaande is, nog altijd in luxewagens rondtoeren, 
terwijl de met het onderzoek belaste ambtenaren van 
het B.N.V. moeten Joopen ..... . 

de Speciale Brigade, die zoals bekend uit K.P. en 
R.V.V. bestond, op korren termijn ontbonden werd,
terwi) z;j juist met het onderzoek naar vreemde ge-
dragmgen van B.S.-officieren bezig was ..... . 

enkele zeer hoge Omes, ter bevrediging van de 
ontevreden illegaliteit voor.�esteld . hebben, een hon
derdtal illegale werkers bltivend m de adelstand te 
verheffen, 

de hond de kluif geweigerd heeft, 
helaas weer pogingen in het werk worde!1 gestel� 

om onderscheidingen aan illegale werkers mt te rei-
ken, 

d . 
de illegaliteit, met name de B.S., hiervoor re1gt te 

zwichten, . we iedereen bezweren de stand der illegaliteit hoog
te houden en te weigeren. Onze beloning is een goed 
geweten voor God en ons volk. AI het overige ont
neemt ons de kroon op het werk. 

in Amsterdam een zekere Canadese juffrouw Yvon
ne optreedt voor soldaten met veel verleidelijk benen
en armengezaai, zodat veel stomme �arten ��eken, 

die juffrouw achteraf een mene7: b_hJkt te z11n, 
dit alles cultuur heet en walge!tik 1s. 

de Eenheids Vakbeweging in Amsterdam op af
fiches schermt met: ,,Ons recht is erkenning", 

we benieuwd zijn of een Christelijke Vakbeweging 
in Rusland ook maar de kans zou krijgen zo'n affiche 
te maken, afgezien van de erkenning. 

in JM. onder de titel: ,,De vrouw na de oorlog", 
een monsterlijk carricatuur is gegeven van Dr. Max, 
de huidige secretaresse van H.M. de Koningin, . de redactie moeilijk bedoeld kan hebben, dat dit 
plaatje de na-oorlogse vrouw afbeeldt (anders ga ik 
naar een onbewoond eiland), . 

het plaatje overigens niet op Dr. Max lijkt (dit
ter geruststelling), . . naar verluidt de redactie zich bewust .is een .kapi
tale fout gemaakt te hebben en wanhopige pogingen 

doe om het incident uit de wereld te heloen. 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 
i loofdstuk 1. Duitschlands greep naar de wereldmacht. 

2. Het wereldverzet.
Il 

3. Nederland onder de duitsche verdrukking.
l 'oofdstuk 4. 

Groei en vormen van ons verzet (vervolg).
(:-csumtie: Het verzet in Mei 1940; deelneming aan het 

, ereldverzet ter zee). 

Maar ondanks al onzen eerbied ook voor deze daders en daden - het heeft 
tot voorjaar 1943 geduurd, eer werkelijk van een algeheel, landelijk-georgani
seerd, volksverzet gesproken kon worden. 

Voor de ontwikkeling van dezen toestand moet men even zich oriënteeren 
ten opzichte van de voorafgegane militaire ontwikkeling. 

Najaar 1941 tot voorjaar 1943 is militair de meest critieke tijd van den 
oorlog geweest. 

Al hadden de luchtaanvallen van 1940 en 1941 aan hitler niet de onder· 
werping of uitschakeling van Engeland maar integendeel een grooter vastbe
radenheid en oorlogsinspanning en tenslotte zelfs de volle medewerking der 
United States gebracht, en al had de aanval van 22 Juni 1941 op Rusland niet 
de in October 1941 door hitler ten onrechte verkondigde vernichtung der Rus
sische militaire macht opgeleverd, ja al moest hitler in den winter van '41/42 
een hulpverleening voor zijn eigen troepen in Rusland met wintersachen für 
die front improviseeren onder bedreiging van doodstraf tegen elke tegenwer
king, - nog woedde de duikbqotenzwermen met doodelijk gevolg tegen de 
convooien die uitrustingen en materiaal langs Ijszee en Pe,rzische golf naar 
Rusland en Egypte aanvoerden, nog bedreigde in Noord-Afrika het duitsche 
expeditiecorps Alexandrië, Suezkanaal en den olieaanvoer via 't Palestijnsche 
Haffa, nog lang lag Malta tijdenlang dóódelijk geïsoleerd. 

En de zomer-1942 bracht een verderen opmarsch tot in de Kaukasus, - en 
prachtige reclamebilletten: duitschland onoverwinnelijk met een zoo uitgebreid 
Europeesch landbezit! 

Najaar en winter 1942/43 brachten echter het begin van den definitieven 
terugtocht: in Afrika tot de Maretlinie in Tripoli, in Rusland de strijd om het 
nooit geheel veroverde Stalingrad. En de duitsche organisatoren moesten ook 
in Nederland met nieuwe improvisaties komen: menschen moe3ten geleverd 
worden: voo, de bedrijven in duitschland, opdat daar duitsche menschen gele
verd konden worden aan de terugtrekkende legers in Afrika en Rusland, aan 
de steeds verliezen lijdende legers in Griekenland en Yoego Slavië. Vandaar, 
na de uitkamming der Nederlandsche bedrijven in 1942, de -studenten-razzia's 
in Januari '43, de studentenoproep, de rüc)duhrung in die kriegsgefangenschaft 
en de arbeitseinsatzverordnung in Maart/Mei '4,3. 

Hier ligt een hoogtepunt der verzetswereld, begint een nieuw tijdvak. 
In Nederland was de hulp aan joodsche en andere onderduikers van indi

vidueel en plaatselijk \titgegroeid tot re@:ionaal en landelijk - en de Lande· 
Jijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, kortweg L.O. genaamd, heeft 
in steeds toenemende getalen de hulpzoekenden in bonnen, geld en natura 
effectief geholpen, overal waar hulp noodig was. 

De getallen werden zoo groot, dat naar grooter middelen gegrepen moest 
worden; de duizende bonnen konden niet meer langs individueelen weg bij
eengebracht worden; de tijd van grootere en kleinere "kraakjes" was aange
broken, en uit welke motieven soms hier of daar ondernomen, de Landelijke 
Kraak Ploegen (later met de. Landelijke Knok Ploegen en diverse R.V.V.-ers 
één in de L.K.P.) deden hun verdienstelijk werk, met levensgevaar met levens
verlies soms. Prachtig staal van het Nederlandsch verzet was ook het werk der 
ambtenaren van het Centraal Distributie Kantoor, die bet duitscbe dreigement,
dat gemeenten waar gekraakt werd niet voldoende bonnen voor haar ingezetenen 
zouden krijgen, wisten om te keeren in de 'Nederlandscbe uitvoering, dat juist 
in gemeenten waar niet gekraakt werd maar het kraken werd tegengewerkt, de 
distributie moeite had door tekort aan bonnen: in Egypte was duisternis maar 
bij Israël licht! 

Heb ik L.O. en L.K.P. genoemd, dan moet ik daarop meteen N.S.F. laten 
volgen: werkzaam vanaf 't moment dat de duitschers het uitbetalen van loo
nen verboden aan vrouwen van zeelieden die voor de Nederlandsche zaak met 
Engeland saamwerkten, groeide het Nationale Steun Fonds uit tot een orga
nisatie, die met niet meer dan 130-man (en vrouw) personeel een aantal onder
steuningen aan huis bezorgde, waarvoor alleen in April 1945 een bedrag van 
niet minder dan f 1.2000.000.- noodig was! 

Van de groote verzetsorganisaties moet dan nog de O.D. worden genoemd. 
In 1940 waren deze letters de initialen op de auto's van den opbouwdienst, 
1941/42 duidden zij een groep van een kleine 100 personen (w.o. Delftsche ,c 
hoogleeraren en studenten, alsook militairen) aan, die wegens wapenbezit op 
bevel van het kriegsgericht im luftgau Holland ter dood werden gebracht. 
Maar in 1944/45 bedoelden zij de groep van militairen, die vanuit hun oude 
legerverband elkaar kennende, (eerst onder allerlei verschillende benamingen) 
geleidelijk zijn gekomen tot een landelijke organisatie, van onderaf en van 
bovenuit, naar de oude militaire rangen, - voor 't grootste deel met geen 
ander plan dan om na vertrek van de duitschers de orde ;hl "niemandsland" 
te bewaren, maar allengs ook tot het eigenlijke verzetswerk overgaande en 
zelfs voor actieve medewerking aan den militairen oorlog georganiseerd en 
werkend. Wie denkt hierbij niet aan de saam met de P.T.T. voorbereide ge
heime telefoonverbinding, die dwars door de duitsche linies heen gelegenheid 
bood om vanuit bezet Nederland te spreken met de geallieerde kwartieren, in 
Nijmegen, later ook in Deventer. 

Noem ik ten slotte nog de spionnage-groepen, die verzetswerk van hoog 
belang en prima kwaliteit onder groote gevaren presteerden, echter juist door 
den aard van het werk niet als organisaties onder öns bekend mochten zijn. 

Zeer veel - te veel om hier te vermelden - verzetswerk en verzetshulp is 
er individueel gebeurd, wonderlijk lagen de draden van het werk en van de 
organisaties soms dooreen. 

P.b.-vervalsching, bonkaarten-verzorging, perspropa.ganda (zoo nóqdig bij
de lauwen die in en om '41, al bang werden als ze een "blaadje" in _huh bus 
vonden en ternauwernóod vlak naast de brandende kachel het durfden lezen!), 
koerierswerk (zou men voortaan misschien beter kunnen spreken van koerier· 
sterswerk7) pilotenhulp, opvangen van "drops", wapentransporten; voorbe
reiden en uitvoeren van overvallen op distributiekantoren, transporten, politie-, 

(6) 

m,,,, .ll. e. 9,. Ltati �1z,c,.o.ul,ij, 

bureaux en gevangenissen; - al dat werk was niet streng organisatorisch te 
scheiden. 

Wie 'n Jood moest helpen, moest voor valsch p.b., stamkaart, T.D.K., on
derduikadres, transport, zorgen. Maar was hij 'n echt verzetsman, dan zon
dertwijfel had hij ook krantenvervoer of blaadjes-bezorgen op z'n program. 
En zou hij wel Joden en niet andere onderduikers helpen? Of de herberg· 
zaamheid niet zelf betrachten jegens wie vlak voor 't sperr-uur vlak in zijn 
buurt strandden? Een beetje helpen voor de geld verzorging via "Jodensteun" 
of N.S.F. was bij dit alles dan betrekkelijk zoo "gevaarloos", dat dit 11beetje" 
bijna niet meer onder een der gevarenklassen te rubriceeren viel. 

Talloos zijn de boeren en buitenlui, maar ook stadschen en burgers, die al 
hun individueele gelegenheden ten dienste van het verzetswerk hebben gesteld. 

Met een glimlach van blijde bewondering en herkenning moet ik telkens 
denken aan een der velen, die hoofd en hart en hand, huis en haard, al hun 
bezit dienstbaar stelden voor alle soort verzetswerk waarvoor zij de gelegen
heid 'kregen, niet uit zucht naar avontuur of roem, doch eenvoudig omdat zij 
dit als deel van hun rentmeesters-plichten jegens God den Heere niet anders 
dan zóó vervullen konden en juist hierin de noodige bezieling tot - en de 
evenzeer noodige rust bij - hun werk vond<en. 

Glimlachen moet ik, als ik er aan denk, hoe bij het latere rubriceeren van 
het verrichte werk nadat ons land bevrijd was, menigeen niet eens met zich
zelf kon uitmaken, of hij bij een bepaald deel van zijn verzetswerk nu als 
O.D.'er, of als L.O.'er, of als lid van het Trouw-werk, had gehandeld.

Typeerend voor de organisatie-vrijheid en verscheidenheid is b.v. de Trouw
groep te noemen, waar K.P.-werk, onderduikersverzorging (in alle geledingen 
van dit werk), en perswerk, misschien ook nog wel wat spionnage- en ander 
werk in één verband broederlijk samenhuisden. 

Inderdaad, het werk werd gedaan om bat werk, omdat het noodig was, uit 
overtuiging, met beschikbaarstelling van al wat noodig was. 

Uiterst zware beslissingen_ zijn genomen moeten worden. Onzegbaar zwaar 
was het, toen een sd.-man beweerde, dat zijn chefs eenige tientallen gevangenen 
van zekere organisatie niet ter dood zouden laten brengen, indien het werk van 
die organisatie gestaakt zou worden, en de mof hiermee de verantwoordelijk· 
heid voor hun dood als 't ware op de leiders van die organisatie wilden af
schuiven. Maar niemand der betrekkingen van die slacht-offers heb ik eenig 
verwijt hooren uiten, toen kort da,arna in den zomer van ':44 het fatale bericht 
der executie bekend gemaakt werd. En uit nagelaten bneven bleek, hoezeer 
de gevolgde gedragslljn in overeenstemming was met den geest, die in deze 
voorste linie" heerschte: het werk moest voortgaan, ook al moest zoo on· 

�enschelijk zware tol van jonge levens betaald worden. 
Zomer 1944 was gekomen. 
In 1941 vonden we het wel wat vroeg, om dat jaar al de invasie te ver· 

wachten, maar ja, je kon toch nooit weten! 
Toen dan ook in 1942 de zgn. commando-raids begonnen, variee�e ons opti

misme tusschen termijnen van zes weken tot zes maanden en wilden we eigen
lijk maar al te graag gelooven, wat de krante� ons moest�n wijsmaken, nl. dat 
Engeland en Amerika op aandrang van Stalm de vorn:img van het "twee.de 
front" moesten bespoedigen en dat dit tweede front m West-Europa (met 
in de duitsche gebombardeerde steden en fabrieken) moest komen. 

Het verzetswerk groeide, - maar ook de duitsche tegenactie, waarvan de 
resultaten bleken in arrestaties, vonnissen, executies. 

Wat is er in 1942, 1943, 1944 verlangend uitgezien naar de eerste berich· 
ten der "echte" invasie in Europa! 

Het is niet te verwonderen, dat degeen die dezen tijd niet nog eens 
narekent, al die jaren slechts als één tijdperk in zijn besef heeft, de tijd val) 
wachten op de invasie, een tijd zonder onderscheid van seizoenen en jaren, 
een tijd die in tijdperken alleen onderverdeeld wordt door slagen en rampen 
welke men in de eigen naaste omgeving mee doorleefd heeft. Zelf nu, D,,J.dat 
ik voor deze beschrijvingen alles zooveel mogelijk in tijdsorde heb geplaatst 
en nagegaan, deel ik voor mijn gevoel den bezettingstijd in drieën: 1. de 
periode van den inval en den eersten groei van het verzet (verzetsgeest; losse 
verzetsdaden; opkomst van de illegale pers; moeilijke propaganda onder de 
blinden en bijzienden, die den duitschen geest nog niet kenden); 2. de periode 
vanaf den moord op onzen vriend Harm van der Leek (November 1941) ge· 
volgd door contact met allerlei vervolgden en werkers, waarbij drie rubrieken 
voor conversatie: ,,de oorlog", het werk en de veiligheidsmaatregel�n; en dan 
na schier eindeloos wachten op "de invasie" tenslotte: 3. de penode vanaf 
6.6.44, D-day! 

Het uit 't Zuiden naderende front bracht voor de verzetsgroepen de nood· 
zaak der bundeling en centrale leiding. De geschiedenis der maquis in Frank· 
rijk toonde, hoeveel nut het 11ondergrondsch verzet" voor de militaire "tac· 
tische" legerleiding kon opleveren, hoeveel moeite echter het gebrek aaa 
gedisciplineerde leiding (denk aan Parijs!) kon veroorzaken. De radio- en 
andere voorschriften van Augustus 1944 voor reorganisatie van de verzets· 
groepen tot "Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten" zie ik dan ook 
nog steeds als allereerst: onderdeel van de uitvoering der geallieerde bevrij· 
dingsplannen. 

De drie groote landelijke organisaties, 0.D. als de oudste, L.O. en K.V.

daarnevens, voerden hun onderhandelingen voor uitvoering der ontvangen 
voorschriften, - in de driemanschappen der plaatselijke "delta's" belichaamd 
(voorzoover dat niet gesaboteerd werd), daarna weer bemoeilijkt toen de 
groote stoot over de rivieren in September kwam stil te staan tusschen Nij,
megen en Arnhem en dientengevolge het "oude werk" van L.O. «m L.K.P. 
moest voortgaan, buiten de N.B.S. om, heel den langen hangen winter '44-'45, 
toen zelfs het "bonnenwerk" der L.O. een uitgebreide belangrijke ta'k van 
dienst nààst zich ,noodig had: ,,Natura", die "illegaal" allerlei voedsel uit de 
Oostelijke provincies naar de Westelijke moest "organiseeren", met "eigen'' 
leveranciers, auto's, schepen, papieren, politie-geleide enz., zwarter dan zwart! 
En Sabotage-ploegen het werk van de L.K.P. in nieuwe vormen voortzetten, 
deels onder medewerking of leiding van oud-0.D.-ers. 

Lang niet alle illegaal werk is hier genoemd. Niet van alle organisaties 
enz. het gewich? in onderlinge verhouding aangegeven. Welke massa's, waar· 
lijk massa's! van werk zijn er niet verzet door allerlei individueele personen en 
combinaties. Het. wei-k b.v. alleen ·al van hen die later in de V.G.A. (Vrije 
Groepen Amsterdam) gebundeld werden, zou ljlleer dan een boekdeel kun· 
nen vullen. 

Om zulk een beschrijving ging het hier niet, en wie zich overgeslagen acht 
moet het mij maar "in-vredes-naam" vergeven! 

(Wordt vervolgd) 

/ 



Reeds dadelijk in de eerste jaren der bezetting 
toonde Binnert de Beaufort zich als adjudant van de 
O.D. te Wageningen een actief illegaal werker. 

In 1942 kwam hij in aanraking met een gedropte 
agent van de Intelligence Service, met wien hij on
vermoeibaar het hele land doorreisde voor militaire 
en economische spionnagediensten. 

Onverwachts echter verdwijnt zijn metgezel op ge
heimzinnige wijze om nooit weer te voorschijn te ko
men. Om het verbroken contact met Engeland te 
herstellen, besluit Binnert begin November 1942 via 
Frankrijk naar Engeland te vertrekken. Na twee 
weken echter wordt hij in Brussel door verraad ge
arresteerd en vandaar overgebracht naar Schevenin
gen. 

Het heeft geen zin hier een beeld te geven van 
de martelingen die Binnert daar heeft ondergaan, maar 
met dankbaarheid vermelden wij, dat hij de 36 zware 
verhoren met grote geestkracht wist te doorstaan, 
waarbij hij door zijn volhardend zwijgen het vonnis 
van enige zijner vrienden opschortte. Bewust van het 
doodvonnis dat hemzelf onvermijdelijk wachtte, gaf 
hij zich in de eenzaamheid van de cel in volledig ver
trouwen over aari zijn geloof in God. De dood steeds 
voor ogen te hebben had niets angstwekkends voor 
hem. Veeleer betekende de dood een bevrijding, een 
overgang naar het eeuwige leven. ,,Durf te strijden, 
durf te sterven", "Was voor hem een innerlijke waar
heid geworden. 

Van buiten af echter werkten enkele vrienden aan 
een ontvluchtingsplan. En hoewel hij volkomen ster
vensbereid was, ja zelfs naar de dood verlangde, wil
de hij toch zijn medewerking daartoe verlenen, te
meer daar waarschijnlijk door zijn ontvluchting ook 
het vonnis van zijn vrienden versc�oven zou worden. 

Enerzijds door sterke simulatie, doch anderzijds 
ook door werkelijke uitputting zakte hij tenslotte 
physiek in elkaar en werd tegen Mei 1943 naar de 
strafzaal van het ziekenhuis overgebracht. Het is te 
danken aan de volharding van zijn vriend Dick Fol
mer, dat ondanks de zware bewaking en de zwakke 
toestand waarin de patiënt verkeerde, hij op 1 Juli 
uit het ziekenhuis wist te ontsnappen. 

De maanden die nu volgden waren zeker niet ge
makkelijker voor Binner,:t dan de zware gevangenis-

IN MEMORIAM : 

Jan Hendrik � 
Heer�ink 
,,Henk Visser" 

Hoe was hij de altijd actieve jongeman. Ja, jonge-
man. Want hoewel nog maar 22 jaar, had hij een 
vrouw en een zoontje, die hij op 31 Mei 19-43 in 
Wierden achterliet, om zelf ter nauwernood aan de 
S.D. te ontsnappen. Toen trok hij het land in om
met nog meer kracht tegen de Duitschers te ageeren. 

Met zijn bt-oer Marinus ricntte hij al spoedig een 
K.P. op in den tijd, toen men nog niet of bijna niet 
van de K.P. had gehoord. Zijn broer is al spoedig 
uitgevallen door arrestaties en is later in het kamp 
te Amersfoort overleden. 

Henk heeft nog veel werk moeten doen. Distributie
kantoren, bevolkingsregisters, politiebureaux, gevan
genissen (Koepel Arnhem) moesten het ontgelden. Hij 
heeft gewerkt in vele plaatsen in _Utrecht, Gelderland 
en Overijssel. 

Hii deed dit werk niet, omdat hij het' zoo "mooi" 
vond, niet uit zucht tot avontuur. Want vele keeren 
hebben we gesprijken over ons principe, over onze 
overuiging en onze plicht. Zoo treffend zeide hij het 
eens tegen zijn één-jarig zoontje: ,,Omdat jij later in 
vrijheid je Christus kunt belijden, daarom doe ik het." 
Ja, daarom deed hij het. We hooren het hem nog 
zeggen: ,,Als het daarom niet was, zou ik het niet 
vol kunnen houden, want ik ben het soms ook wel 
zoo zat." Maar daarom hield hij vol, is hij vol blij
ven houden. Steeds tot voorzichtigheid vermaand door 
:zijn vrouw, maar meer nog door haar aa!)gespoord 
tot doorwerken, als het moest tot het einde. En het 
einde kwam. 

6 September in het jaar onzes Heeren 1944. 
Door dageQ en nachten van schier bovenmensche

lijke zwaren arbeid waren wij oververmoeid geraakt. 
En in de nacht van' 5 op 6 September. toen weer drie 
van onze ploegen zich gereed maakten om uit te 
rukken, gebeurde er één -�er meest tragische dinge�i 
Welke wij in onzen K.P.-ttJd hebben meegemaakt. H1J 
Werd doodelijk getroffen door één van onze kogels. 
En dit was wel het ergste voor zijn vrouw. Haar man 
gevallen maar niet in een gevecht met den vijand 
of voor' het vuurpeleton, maar door zoo'n ongeval. 

Ja, het was tragisch. Maar gelukkig kon Henk al
tijd zeggen: . Heer, Uw Wil geschiedde." 

Zoo -werd het ieven van een dierbaren man en vader 
en van een trouwen kameraad beëindigd. Een leven, 
Regeven voor Nederland en Oranje, voor Vrijheid en 
Recht. 

,,lANG( JAN" 
Binnert Philip 

de Beaufort 
Geboren: 17 Augustus 
1919 te Arnhem. 
Gestorven: 16 Februari 
1945 te Amsterdam. 
Student te Wageningen. 

tijd, want opnieuw moet hij, die zich volkomen aan 
de dood had overgegeven, het herkregen leven leren 
aanvaarden en liefhebben. Uitgeput door langdurige 
ondervoeding en grote morele spanningen was hij de 
eerste maanden niet in staat de strijd tegen den be
zetter weer op te nemen. Het leek ook niet nodig te 
zijn: reeds bakende vaag zich een andere taak voor 
hem af in een nieuwe studie, waar hij zich gedurende 
zijn onderduik periode met hard en ziel aan gaf. 

In Juli 1944 trof hem een even gevoelige slag als 
twee jaar terug. Zijn vriend en redder Dick Folmer 
werd gepakt en toen voor diens leven weinig hoop 
meer werd gegeven, deed Binnert ten tweede male 
vrijwillig afstand van alle dierbare betrekkingen en 
illusies om de plaats van zijn verdwenen makker weer 
in te nemen in de strijd tegen het grootste onrecht 
der eeuwen. Als dokter Jan Nijhuis, beter bekend 
onder de naam Lange Jan, werkte hij actief in één 
der sabotageploegen van Amsterdam. Zijn ervaring 
maakte hem dadelijk tot een stemhebbende figuur in 
de ploeg. Maar bovenal was zijn geestkracht een 
grote steun voor de jongens, die door het werk veel 
spanningen te verduren hadden. Zelf verfoeide hij in 

IM MEMORIAM: 

J. V(NIS

Het is moeilijk in te denken, dat wij onzen vriend 
Venis niet meer zullen terug zien. Zijn vriendelijke 
ogen, welke je altijd toelachten en je opbeurden, als 
je eens in de put zat, zijn voor altijd gesloten. 

Wij zullen hem moeten missen en wij missen hem. 
Altijd stond Venis klaar voor de vaderlandse zaak. 
Niemand klopte bij hem tevergeefs aan om hulp 

of raad. 
Hij viel kort voor de vrijheid, waarvoor hij vocht 

en zijn leven gaf. 
Toen wij in Rotterdam-Zuid een werkruimte zoch-

IM MEMORIAM : 

Gerrit Oijtstra 

Aan mijn broer, Ares Çerrit Dijkstra 
ter gelegenheid van onzen verjaardag. 

Arie, je bent nu dood ..... . 
En rust, wat van je rest, in vreemde aarde, 
Die 't stof van zooveel helden reeds bewaarde. 
Het bloedbesmeurde slijk van Duitschen grond 
Waar men geen recht, zelfs geen genade vond, 
Slechts wrange ·stervensnood. 

zijn hart _pet saboteren, het berechten en elimineren 
van verraders en spionnen en wilde het werk slechts 
aanvaarden als noodzakelijke daad in overgangstijd. 
Zijn levenswil en denken bleven steeds gericht op de 
werkelijke daad - na de bevrijding - om Neder
land groot te maken. En hoewel' zijn wezen snakte 
naar een normaal leven, wijdde hij zich, .. bewust van
alle consequenties aan de strijd, die het heden eiste. 

In December 1944 liet hij met toestemming van den 
Commandant K.P.-Amsterdam een stukje in druk 
verschijnen, dat hij kort na zijn ontvluchting uit 
Scheveningen had geschreven. Dat simpele verhaal 
over zijn wondermooie Kerstmisviering in de ge
vangenis is één van de mooiste herinneringen die Bin
nert ons gelaten heeft. Heel de kracht van zijn ge
loof, heel zijn eerlijk en sterk karakter vinden we 
daarin terug. De grote opbrengst van het boekje 
deponeerde hij als ere-schuld in de K.P.-kas van Dick 
Folmer. 

Alsof hij een voorgevoel had van het naderende 
einde, liet Binnert geen minuut onbenut, gaf en of
ferde al zijn energie en kracht tot het uiterste; het 
was alsof hij wist dat uitstel van het vonnis geen af
stel betekende. 

In de morgen van 16 Februari 1945 liep Lange 
Jan in gezelschap van een heer, met wien hij een 
bespreking had, op het Rokin, toen hem plotseling 
een passerende S.D.-er staande hield, hem herken
nende van zijn vroegere gevangenschap. Lange Jan 
was onbewapend, rukte zich los en vluchtte door een 
steegje naar de Kalverstraat en vervolgens een win
kelhuis binnen. Een juist passerende Duitse patrouille 
verleende onmiddellijk medewerking bij de achter
volging. Reeds aangeschoten achter het oor klom 
Lange Jan de daken over tot hij een dakraam binnen
viel, waar hij aan bloedverlies was overleden toen 
de Duitsers hem vonden. Vijf dagen zochten zijn 
makkers naar een spoor, niet wetend of hij dood of 
levend was; tenslotte werd hij gevonden in het lijken
huisje van de Duitse afdeling in het W.G., met als 
opschrift op zijn kist: ,,Onbekende. Aangeschoten in 
de Kalverstraat". 

Zijn vast geloof, zijn moed, zijn levenskracht en zelfverloochening, blijven voor ons leven en we zullen daar ook nu nog steeds steun in vinden. L.K.P. 

ten . voor onze __ falsificatie-afdeling, vonden we bij Vents onder z1Jn wmkel de gezochte ruimte en wij zaten er goed; alles wat er nodig was en waar hij ons aan k_on helpen stelde Venis ter beschikking. Vooral de illegale pers heeft veel aan Venis te danken, voor papier, stencils en inkt heeft hij gezorgd en een groot aantal bladen vond door zijn hand ver
spreiding. 

Door de arrestatie van een man, welke wat stencils van hem had betrokken, kwam d,e vijand bij hem thuis en vandaar in de winkel, waar juist een groot 

aantal exemplaren van een ille�aal blad wachtten op 
verzending; zij werden gevonden. Venis werd naar 
het Haagsche Veer vervoerd en daarna naar Scheve
ningen. 

Wij hielden ons hart vast, toen de represailles in 
Rotterdam kwamen en tientallen van onze vrienden de dood vonden, zelfs twintig recht voor zijn winkel. ..... 

Na de eerste schrik en ontzetting ging er toch weer 
een zucht van verlichting, want Venis was er niet bij. 

Ook na de bevrijding vertrouwden wij vast op een 
behouden terugkeer; wij wachten, maar Venis kwam 
n'et. Als represaille-maatregel wegens de aanslag op 
Rauter, viel hij 8 Maart 1945 met vele anderen. 

Het moge een troost zijn voor allen die hem ken
den, dat zijn grote geloof hem bijgestaan heeft en 
heeft gegeven om zijn leven te laten in dienst van het 
vaderland. 

Rotterdam 

Arie, je bent niet meer\..... 1 

Kr. 

En wij, die als verslagen achterbleven, 
Mochten je zelfs geen hand ten afscheid geven. 
Je moest ...... en ging ...... en keerde niet weerom, 
Ze moorden\ je in 't Duitsche heidendom 
Jà daar ...... op 't veld van eer! 

Arie, je bent nu Daar, 
Waar Gods soldaten juichend zingen 
En danken hunnen God voor wat z' ontvingen: 
Den Levenskroon, uit Zijne Eigen Hand 
Je bent nu eeuwig in jouw Vaderland 
Geen leed of strijd is daar. 

Arie, 'k gedenk nu weer 
Dat God me weer een levensjaaf' wou schenken. 
Maar 'k wil op deze dag meer aan jou denke.n. 
En eens, als God Zijn volk vergaderd heeft 
En gansch de aarde op Zijn Oordeel beeft, 
Zien wij elkander weer. 
Je hebt je taak op d'aarde nu volbracht 
En hebt, je offer voor je volk gebracht. 
We staren zwijgend naar je beeld hierboven 
En zullen Code blii en dankbaar loven 
Voor Zijn belofte in Zijn Heilig Woord, 
Dat wie gelooft Hem Eeuwig toebehoort. 

Van je broer Ferdinand. 
Groningen, 9 October 1945. 



De van straks 

De leeshonger van het Nederlandse volk, die tij
dens cl� oorlogsjaren miraculeus was gestegen, zal na 
de geldsanering wel weer wat zakken. Het boek zal 
zeer waarschijnlijk de eerste jaren duur zijn en 
daardoor voor veel mensen onbereikbaar. De uitge
vers moeten het niet uitsluitend hebben van de lees
bibliotheken, want dan zou de oplaag te gering blij
ven. Het publiek moet kopen, er moet afzetgebied 
zijn voor het boek. Wat zal er straks, als de papier
situatie gunstiger wordt, op de markt komen? 

Er zijn veel mensen, die menen, dat er straks een 
vloedgolf van oorlogsboeken, zal loskomen. Ik geloof 
het niet. Goede uitgevers houden terdege rekening 
met het psychologis<..he beeld der massa. En dit is 
niet ten profijte van het oorlogsverhaal. De mensen 
zullen de oorlogsbelletrie spoedig beu zijn. Waarom, 
zo zal men zeggen, nog "verhaaltjes" over d:ngen, die 
men helaas zelf aan de lijve heeft moeten ondervin
den? 

Na de oorlog 1914-'18 was het geen oorlogsboek, 
dat Nederland veroverde. Integendeel; de lezers 
wilden los van de misère van de mobilisatie en de 
vlucht nemen in de romantiek, in de vreugde van 
het leven om het leven zèlf, in de natuur en in het 
humanisme. Het was "Pallieter" van Felix Timmer
mans, dat op dat tijdstip verscheen als boek en grote 
opgang maakte. 

De waarlijk grote en goede roman over de oor
log 1940-'45 zal niet in de eerstvolgende jaren 
geschreven worden. Misschien pas over tien of twi�
tig jaren, als de nood van deze tijden bezonken 1s 
in het ontvankelijke gemoed van den kunstenaar. 
Dan pas zullen de ellende, de druk en de volhar
ding gekristalliseerd kunnen worden tot een groots 
kunstwerk, dat blijvende betekenis zal hebben. 
Daarom geloot ik niet in het succes van oorlogs
verhalen in de nabije toekomst. 

Iets ánders wordt het natuurlijk, als we spreken 
over documentaire werken. Naar het zuivere, onop
gesmukte document van lijden en strijden ziet het 
Nederlandse volk verlangend uit. Geen verhaal dus, 
geen roman, maar de ·zuivere waarheid, de getroa:ve 
kroniek van het voorgevallene. Tot het documentaire 
werk reken ik ook een bundel, zoals het Gedenkboek 
ons wil geven. 

Ook het verhaal kan een document worden, gelijk 
elke goede roman in zekere zin een document is, na
melijk een document van de waarheid van den 
auteur. Maar zoals gezegd, zal de kunstenaar eerst 
afstand moeten nemen van deze tijd, wil hij oorzaak, 
gevolg en samenhang kunnen overzien. Daarom kan 
het best zijn, dat dit afstandnemen een proces van 
jaren zal worden. 

Mocht het gebeuren van de afgelopen jaren tóch 
een motief worden voor een verhaal, een roman, dan 
meen ik dat het een eerste voorwaarde is, dat de 
schrijver' van zulk een boek zelf in de illeg�liteit heeft 
gewerkt. Zijn waarheid moe� de �aarhe1d van �e 
historie zijn, hij moet van b111nen-mt kunnen schnJ
ven. De stof is te voornaam, - ik zou bijna zeggen: 
te heilig, al neemt dit niet weg, dat er ook in 't ver
zetswerk onheilig vuur op het altaar was - om door 
beunhazen met de pen te worden misbruikt. Schrij
vers die van het werk in de illegaliteit slechts van 
hor:n zeggen iets afweten, dienen dit onderwerp, dat 
dan niet anders dan "van buiten af" hen heeft be
reikt, niet te gaan "exploiteren". Wel kan natuurlijk 
het verzetswerk de bewondering opwekken van een 

/ kunstenaar die zelf niet aan dat werk heeft deelge
nomen. Al� zo iemand ?ver deze st?f sc�rijft, zal hil 
dit doen in verbazing, 111 bewonder111g, 111 extase, of 
hoe men het noemen wil. Voor hèm mogen wij het 
woord exploiteren" niet gebruiken, daar hij, uit 
hoofde 11van zijn werkelijk kunstenaarschap, dit on
derwerp met schroom zal aanvaarden. De strijd en 
het verzet moeten vooral geen "dective-gegevens" 
worden want ook in het schrijven over deze materie, 
hebben' wij een plicht jegens het nageslacht. Het ille
gale werk, het heldenepos van de besten van ons 
volk. dient ook werkelijk gesublimeerd tot kunst te 
worden vastgelegd. Alstublieft geen stuiversroman
netje over deze stof! En juist daarom geloof ik, dat 
dit epos in de eertskomende maanden en jaren nog 
niet zal worden geschreven. 

De gedenkboeken, waaraan Pewerkt wordt, vallen 
uiteraard niet onder de romans en verhalen, die wij 
op het oog hebben, doch onder de documenten. De 
naam: Gedenkboek, zegt dit trouwens al. Ook al 
zullen het verhale!] zijn, verhalen van de werkelijk
heid. het blijft kroniek, document. En daarom toe te 
juichen. Maar des te meer klemt de eis, dat de ver
schillende kroniekschrijvers die werkelijkheid geen ge
weld aan zullen doen. Dus geen tierelantijntjes en 
franjes, die het zuivere beeld zouden kunnen ver
troebelen. Wat niet wegneemt, dat een vlotte stijl en 
aangename leesbaarheid eis moeten zijn. Doch deze 
factoren kunnen de waarheid slechts beklemtonen. 

De vakbekwaamheid der redactie geeft ons in dit 
opzicht een waarborg voor deugdelijkheid. 

J. W. 0. 
Alleen dan kan het Gedenkboek een succes worden 

wanneer alle K.P.-ers en L.Ü.-ers hun medewerking 
verlenen door het inzenden van verhalen. 

1 

Hiermede vervullen wij den treurigen plicht I 
U te berichten, dat onze innig geliefde Man, 
Zoon, Broeder, Schoonzoon en Zwager 

HENDRIK VAN GINKEL 
6 Januari 1945 in het concentratiekamp Neu
engamme wegens doorgestane ellende en uit
putting op 29-jarigen leeftijd is overleden. 

Het is onze troost en kracht, dat wij weten 
mogen, dat hij bij zijn Heiland is. 

,,Boven de starren zal het eens lichten" 
C. van Ginkel-Herlé
A. van Ginkel
M. van Ginkel-v. d. Kreeft
A. van Ginkel en verloofde
F. J. G. Herlé en kinderen.

Amsterdam, 26 October 1945. 
St. Willibrordusstraat 50 III. 

Liever ,geen bezoek 

·513 Frans Tjitze Christian Plantinga, geb. 28 Aug.
1920 te Leeuwarden. 4 October 1944 te Ede ge
arresteerd; naar Amersfoort gebracht. 13 Febru
ari 1944 naar Neuengamme overgebracht. Was 
bij de bevrijding ziek in Bergen-Belsen. 

514 Pieter Jan Hendrik Krol, geb. 14 October 1923. 
Wie heeft met hem gesproken op de 2e, 3e en 
4e September 1944 in de keuken van Vught, of 
barak 2 a, of in cel 606, waar hij gezeten heeft, 
één .dag voor hij gefusilleerd werd. 

515 Nicolaas (Klaas) Martinus Worp uit Callants
oog, geb. 6 Mei 1922 (dus 20 jaar oud toen 
hij in gevangenschap zat). 6 · Juni 1942 door de 
S.D. gevangen genomen; naar Amsteleveensche
weg, Amsterdam, gebracht, 'vandaar in de laatste
helft van Juli naar Amersfoort, vandaar in de
laatste helft vàn October naar Sachsenhausen,
Oraniënburg, waar hij verbleef onder Nr. 52069
LiB II en 52069 Block 52, zou daar in het laat
ste van Januari 1943 zijn overleden. Godsdienst
Roomsch-Katholiek.

516 Johannes Lagewerf, geb. 14-4-1914, gearresteerd 
26-6-1944 te Rijswijk. Heeft twee dagen in Sche
veningen gezeten, varulaar naar Vught. In Sep
tember naar Duitsd1land, pl.m. half Februari
1945 ontslagen uit een ziekenhuis in Oraiënburg.
Nadien niets meer bekend. Vermoedelijk op
transport gesteld naar een ander kamp.

517 Peter Anne Wakkie, geb. 21 Maart 1926 te Rot
terdam, adres Rozenburglaan 32. Op 6 Februari 
1945 bij 'n overval in een huis te Rotterdam door 
S.D. gepakt. Naar Scheveningen overgebracht.
Van Scheveningen naar concentratiekamp Amers
foort. Vandaar pl.m. half Maart overgebracht
naar Neuengamme. Tusschen 25 Maart en 1
April op transport gesteld uit Neuengamme met
onbekende bestemming.

Bij de overval te Rotterdam op 6 Februari 
1945 werden tegelijk met hem de volgende mede
illegale stijders gegrepen: 
Charles Pieters, gefusilleerd pl.m. 12 Maart in 
Amersfoort; 
Paul Tukker, overleden op 26 Mei in ziekenhuis 
te Hamburg; 
Arie Glimmerveen, lot onbekend. 
Tukker, Glimmerveen en Wakkie zijn samenge
bleven in Amersfoort en Neuengamme. Ook 
waarschijnlijk van hieruit samen op transport ge
zet. , Deze mededeeling ontvangen van Dis van Gencti 
te Utrecht. 

RECTIFICATIE 
511 Bertus Johannes Bouhuijs, geb. 21 November 

1921, Louise de Colignystraat 23 te Kampen, be
roep: afd. chef distributiekantoor Kampen. Ge
arresteerd 1 Maart 1944 wegens ilegaal werk, 

I overgebracht 2 Maart 1944 _naar Arnhem, April
1944 naar Amersfoort, begin Juli 1944 naar 
Utrecht en 27 Juli 1944 vervoerd naar Prüdes
heim bij Frankfurt a. M. Lag adar in Januari 
1945 ziek. Sindsdien ontbreekt elk spoor. 

512 Jan Emmes Robertus, geb. 22 December 1920 te 
Winschoten. Van kamp Amersfoort vervoerd be
gin October 1944 naar Neuengamme, vandaar 
naar Meppen. Ca. drie weken voor de bevrijding 
van dit kamp naar Sandbostel bij Rothenburg (ca. 
40 km oostelijk van Bremen). Sindsdien niets 
meer vernomen. Lang 1.96 meter, blond, oogen 
blauw, beide nagels van zijn rechterwijs- en mid
denvinger zijn kromgegroeid tengevolge van een 
ongeval. 

Hiermede betuigen wij U onzen hartelijken 
dank voor de deelneming betoond bij het groote 
verlies dat ons trof door het heengaan van 
onzen innig geliefden, zorgzamen en onver
getelijken Man en Vader 

JOHANNES VENIS 

De voorloopige bijzetting· heeft plaats gehad 
op 21 Augustus j.l. te Amersfoort. De cn:ma
tie zal zoodra mogelijk is te Westerveld plaats 
vinden 

Mevrouw H. Venis-Kiffer 
Nelly 
Hansje 

Rotterdam-Z., September 1945. 
Mijnsheerenlaan 387 c. 

Getrouwd: 
J. S. VENENBOS (Tom D2) 

en < 

ELLY A. KERPESTEIN 
31 October 1945. 

Bowlespark 19, Wageningen. 

DIRK MULDER 
nat. phil. drs. 

en 
HENDRIKA SUZANNA BRONS 

hebben de eer U, mede namens wederzijdsche Ouders, 
kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar· 
van de voltrekking D.V., zal plaats hebben te Ten 
Boer op Dinsdag 13 November te 13.30 uur. 

Kerkelijke bevestiging te 14 uur in de Gerefor· 
meerde kerk door den Weleerwaarden Heer Ds. J.
J. Ritsema, Geref. Predikant te Genderen (N.B.).

November 1945.
Amsterdam, Pieter de Hoogchstraat 74 II
Ten Boer, Burgem: Triezenbergstraat 134 t.
Gelegenheid tot feliciteeren:
Ten Boer, Burgemeester Triezenbergstraat vart

15.30-16.30 uur. 
Toekomstig adres: Pieter de Hoogchstraat 74 I, 

Amsterdam-Zuid. 

Verloofd: 
ALI DE JONGE 

en 
RIEMER FABER (Dries) 

7 November 1945. 
Smilde, B 60. 
Grootegast, Hoflaan A 271. 

FLINKE HORLOGEMAKER 
gevraagd te Harderwijk, in een zaak, waarvan de 
eigenaar en een familielid op 2 Maart j.l. werden ge· 
fusilleerd. Indien sollicitant door omstandigheden geen 
gereedschap bezit, is dit geen bezwaar, daar gereed· 
schap aanwezig is. 

Brieven onder nr. 74 van dit blad. 

K.P.-er, jong zakenman, zoekt
WERKKRING IN HANDELSBEDRIJF 

om in afdeeling in- of verkoop te werken. 
Brieven onder nr. 75 van dit blad. 

Gevraagd 
EEN BOEKHOUDER 

ongehuwd, niet ouder dan 25 jaar, wonende te Am· 
sterdam. 

Sollicitaties onder no. 76 aan het bur. van dit blad, 

De abonneé's in de Provincie Groningen, die hut! 
abonnementsgeld voor het derde kwartaal (Juh 
Augustus, September) nog niet voldaan hebben, kun· 
nen dit per postwissel aan het L.0.-Bureau, St. Wal· 
burgstraat 1, te Groningèn, overmaken. 

Spoed vereischt ! 

PLAQUETTES VOOR LO-MEDEWERKERS 
Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 

de plaquettes. Voor een vlotte aflevering, die we spoc· 
dig hopen te beginnen, is het noodzakelijk, dat alle 
plaatselijke LO-leiders, voor zover ze dit nog n(et 
deden, het benodigde aantal opgeven aan den Dis· 
trictsleider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling 
wendt tot den Provincialen Leider. Deze laatste de· 
poneert znn opgave bij het C.B. Het verschuldigde 
bedrag (f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. 
Heuvingh, Westermarkt 2, Amsterdam. 

Waar de verbindingen niet meer bestaan, ka11 
red1tsstreeks bij het C.B. worden besteld onder op· 
gave van de gegevens van de L.0.-legitimatie. 
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GROTE f4nu,, 
====================================== 

Onze tijd gaat mank aan kortzichtigheid, aan histo
rische kippigheid zou men kunnen zeggen. 

En dat is niet te verwonderen. Door een felle, ver
bitterde, bloedige strijd zijn gedachten en daden scherp 
gebundeld op het leven van iedere dag. Zelfs mannen 
Van wetenschap konden zich niet onttrekken aan de 
magische kracht der gebeurtenissen van het ogenblik 
en hun blik is maar zelden in de verte, in verleden 
of toekomst geweest. 

Het leven was fel en bewogen en er was geen be
hoefte aan historische comtemplatie noch aan het per
spectief der toekomst. Het was leven, enkele jaren, oer
leven. 

En ook nu nog, nu we in de draaikolk onzer bescha
ving worstelen, om een reddingsplank te bereiken, zien 
We nauwelijks over een jaar heen. 

Zo vat de bedenkelijke mening post, dat onze moei
lijkheden het gevofg zijn van het optreden van Hitler 
en zijn nationaal-socialisme. Dat is maar zeer ten dele 
Waar. 

Het is n.l. niet zo, dat dit nationaal socialisme een 
episode is in o'nze geschiedenis, een gebeurtenis, die 
op zichzelf staat en waarvan de gevolgen dan ook 
Vanzelf verdwijnen. 

Neen, zo .staan de zaken niet. Het nationaal-socia
lisme is een symptoom. Een ziekelijk gezwel, dat cle
ltlonstreert wat er van binnen in onze beschaving 
leeft. 

En met het uitsnijden van dit gezwel is de ziekte 
der beschaving nog niet weggenomen. 

Hitler was de consequentie der geschiedenis, scha
kel der historie, crisis van onze beschaving. 

Wie dit gaat inzien zal er behoefte aan krijgen de 
dingen in hun verband te zetten, die zal zich weer 
\villen gaan stellen op de lijn, die in de historie haar 
aanvang heeft en op het richtpunt der toekomst inge
steld is. 

Zijn we al aan die grote lijnen toe? Als men de 
dagblad- en weekbladpers inziet, dan wordt men niet 
Optimistisch op dit punt. Daar is nog een ontstellende 
historische kippigheid. 

Maar het gaat om grote dingen, om de bestaans
voorwaarden van onze cultuur. Niet voor niets zijn de 
cultuurfilosofen van de laatste 60 jaar zo pestimistisch 
over het Avondland. 

Het optimistisch welvaartidealisme krijgt bankroet 
op bankroet. 

De idee, dat de ontwikkeling van de innerlijke be
schaving, van het zedelijk peil der mensheid gelijke 
tred zou houden met de rtJateriele vooruitgang heeft 
schipbreuk geleden. In twee verschrikke1ijke oorlogen 
heeft de beschaafde wereld gesidderd op haar grond
vesten. 

Herstelt het leven zich weer? Herstelt Europa zich 
\veer? Zullen we weer gaan geloven aan machines en 
aether en zullen we pogen de kous weer verder te 
hreien

J 
waar we in 1939 een steek lieten vallen? Doen 

de oude idealen het nog? 
Er is ergens in de historie een fout gemaakt. Die 

fout wordt eigenlijk steeds weer gemaakt, maar dit
maal zijn we meer dan een eeuw op het verkeerde 
spoor. 

Die fout is gemaakt, toen men dacht Qod uit te 
kunnen schakelen. De fout van de torenbouw van 
Babel. En we ervaren thans, dat God Zich niet uit 
laat schakelen. Vandaar dat we zo ongeveer radeloos 
zijn en alleen met krammen en hechten de boel nog 
bij elkaar weten te houden. 

Is die fout aanwijsbaar? In de wortel, ja, en �p 
zeer eenvoudige wijze. De vraag in het leven is, om 
wien het gaat: Qod of den mens. 

In het eerste geval vragen we, wat Hij wil, in het 
tweede geval eisen we wat wij willen. In het eerste 
geval kennen we plichten, in het tweede geval hebben 
we rechten. 

AAN EEN
1
VRIEND 

'Wij spraken elkaar nog in Amersfoort, 
voor mijn transport ging naar dit vreemde land. 
J'oen heb ik lang niets meer van je geboord, 
tot ik je naam las iti een oude krant. 
1n vroege morgen was je laatste tocht, 
en toen het zonlicht door de' nevels boorde 
en ook jouw hoop nog met het leven vocht, 
toen kwam het peleton, dat je vermoordde. 
1k weet, dat je de dood niet' hebt gevreesd 
en boor het je nog in de cel beweren: 
,,'Ret lichaam kan men nemen, niet de Qeest/'' 
J\1en nàm je 1icbaam, maar je geest te eren 
is niet een pbrase, maar een hoge plicht, 
want ook in ons wonen jouw idealen. 
Jij leeft in ons, daar wat je hebt verricht. 
Je leven stierf! Je Qeest zal zegepralen. 

JO P. R.WJ'1'.NQ. 
Oranienburg 13.3.45. 

Uit de bundel "In nood geboren". 

Als Qod werkelijk in mijn leven regeert, dan poog 
ik Zijn wil te doen in gezin, maatschappij, kerk en 
staat. 

Als het om mijzelf gaat, dan moet mijn vrouw doen, 
wat ik verlang, mijn directeur, waar ik recht op heb 
en de overheid is er bij de gratie van mezelf, de kerk 
komt in het stuk niet voor, tenzij dan om mijn sen
timenten af te reageren. 

Nu moet men dit niet op de gebruikelijke wijze z6 
interpreteren, dat de wereld dus in bokken en scha
pen verdeeld is. In feite leven de bok en het schaap 
beide in den Christen. Zijn strijd is afstand te doen 
van zichzelf en volmaakter in Christus op te gaan. 

Aan de andere kant wordt ook niet altijd openbaar 
dat het in de andere groep op volkomen egoïstische 
wijze om de mens zelf gaat. Meestal wordt het 
belang van een verwante groep mensen geïdentifi
ceerd met het eigen belang. 

Wil men echter de achtergrond hiervan ontleden 

en daartoe met de Bijbel niet te rade gaan, die ons 
de overleggingen van het mensenhart zo duidelijk 
toont, dan ga men maar eens te rade bij de historie. 

Als het om mijzelf gaat in het leven, dan gaat mijn 
gezin kapot. Oet op de echtscheiding-regen), dan gaan 
mijn egoïstisch geïnfecteerde kinderen de maatschappij 
in, om daar hun rechten op te eisen, want ze heb
ben geleerd, dat het er in het leven om gaat, jezelf 
te handhaven. Dan komen ze terecht in klassenstrijd 
of individualisme. 

En de staat? Als er mensen met dit inzicht de 
staat leiden, dan maken ze er eerst een politiestaat 
van. Daarin moet ieder zijn eigen rechten en eigen 
geluk dan maar in vrije ontplooiing zoeken. Maar als 
die staat de rechten van ieder niet blijkt te waarbor
gen, maar de massa in de kou laat staan, wordt de 
zaak omgekeerd. Dan gaat de staat alJo,s doo,n en alles 
regelen. Dan gaat het tenslotte om de staat zelf. En 
dan is de tijd aangebroken, dat de koppen er af gaan 
van hen, die het niet eens zijn met de staat, d.w.z. met 
hen die aan de touwtjes trekken. 

En dat tekent iets van het moeras, waarin een 
beschaving zich bevindt, die God de rug heeft toe
gekeerd. 

Maar onve_rwoestbaar is het vertrouwen, het geloof 
in de mensheid, ook nu nog. Is het niet als een 
paradijs heimwee, dat de mens blijft uitzien naar 
de verlossing, naar de verheffing van het mensen
geslacht? Het is ook zo menselijk, het is zonder 
de zonde ook zo vanzelfsprekend, die opgaande lijn 
die lijn gericht op de volmaaktheid, de welvaart voor 
allen. Dat is het richtpunt, waarop de mens zonder 
God zich in onverwoestbaar geloof blijft instellen. 

Het Christendom kiest een ander richtpunt: de ca
tastrophe, de vei.nietiging van een wereld, die God 
verliet. 

Ziehier enkele consequenties, historische consequen
ties, van die ene levenshouding. 

En hier schuilt de paradox in de Christelijke cul
tuurbeschaving. Niet dit is de paradox, dat er ondanks 
alles een culturele vervolmaking zich voltrekt. Dat 
kan de Christen erkennen en hij weet, dat dit juist 
het schrikbarend aspect der beschaving is, dat zó 
juist de catastrophe voorbereid wordt. 

Neen ze schuilt hierin, dat de Christen, wetend dat 
deze beschaving haar vernietiging tegemoet gaat, zich 
er toch met volle kracht opwerpt en vooraan staat als 
het erom gaat de schepping verder te ontplooien. 

Is dit misschien zoo te verstaan, dat de Christen 
daarin de opdracht uitvoert, die God hem gaf en dat 
God ook wacht op de voltooiing van dat werk, hoewel 
dan dat machtig bouwwerk tegen Hem ingezet zal 
worden, totdat Hij besluit, dat het genoeg is en door 
de catastrophe heen een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde schept, waarin we veel zullen herkennen? 

De zin van ons werken is dus niet het helpen 
voltooien van de Code vijandelijke macht, maar de 
ontplooiing tot Gods eer, van dç.t wat Hij in de 
schepping verborg, H. v. R. 



Ia Pietersen geabonneerd 

op de Mededeelingen? 

Vast en zeker heeft hij 

intereHe voor de werk

zaamheden van L.O. en E.P. 

Voorheen en thaa.a. 

Er is razzia in de Veen (Roelofarendsveen). 
En Ome Toon wordt er een beetje zenuw

achtig van, wat wel verklaarbaar is, daar zijn 
neef hem met een raar cadeautje heeft opge
scheept. Die jongen heeft al jaren zitten wroe
ten om de motfen maar zoveel mogelijk te 
treiteren. Hij heeft olie- en benzine-vaten laten 
leeglopen, suiker in de benzine en amar_yl
poeder in de olietanks gedaan. Maar dat was 
hem allemaal nog niet mooi genoeg. Nu heeft 
hij kennis gekregen aan zo'n snuiter, die via 
een clandestien zendertje met de overkant 
praat. Op een dag is dat heerschap aan komen 
zetten met een stelletje dozen, waar Fokker 
op stond. En daar bouwde dat mannetje zo
maar een ultra-korte-golf-zendertje van. Dat 
ding zit nu netjes in een· paar groente-kisten, 
waar buitenop alleen maar staat: V.V. Roelof
arendsveen. 

Veel plezier hadden ze er nog niet van be
leetd, want de eerste keer, dat Antoon (what 
's in a name?) met de buren zou gaan praten, 
zat er een zware onweersbui in de lucht. En àls 
de positieve en negatieve krachten in het lucht
ruim slaags zijn, dan kun je met zo'n appa
raat wel inpakken. De geheime papieren gin
gen dus niet het luchtruim in, maar verdwe
nel) weer tussen schoenzool en jasvoering. 

Na een paar dagen kwam Anton zeggen, 
dat voorlopig alles maar moest worden opge
borgen. Er waren dertien groepen gegrepen en 
hij ging zelf naar de overkant, om ze daar· 
van een en ander op de hoogte te brengen. 

En Ome Toon was de man, wien de eer te 
beurt viel, om die zonderlinge groentenkist 
tussen zijn veilingkisten te mogen bewaren. 

Is het wonder, dat hij nu foetert op dat 
dekselse stuk neef? 

De Groenen zijn op pad en ze keren overal 
de huizen ondersteboven. En al zijn ze groen, 
je hoeft ze niet voor zó groen aan te zien, dat 
ze je zullen geloven, als je zegt, dat er spi
nazie in die kist zit, als ze hem vinden. 

Ome Toon is vandaag ook wat vlugger ter 
been dan gewoonlijk. Z'n klompen klepperen 
over het bruggetje voor zijn huis, dan over de 
weg om ,over een ander bruggetje op neef's erf 
te belanden. 

Neef slaapt nog de slaap des rechtvaardigen. 
Hij is 's nachts op pad geweest om de riemen 
van de dorsmachines te verwijderen, want ...... 
er mag niet gedorst worden, anders gaan de 
Moffen met de oogst schoot. 

Onder de daverende slagen van Ome Toons 
vuist op de deur wijkt de slaap uit neefs ogen. 
En hij schrikt. Natuurlijk. Maar als hij de stem 
herkent, die een langgerekt ...... ,,Oooooooope" 
galmt, zakt dat. Om even snel weer te keren, 
als diezelfde stem hervat: ,,D'r is razzia". 

"Jonge", zegt Ome Toon, als hij eindelitk 
binnen is. ,,Wat moeten we met dat zendert1e 
van Anton?" 

Neef herinnert zich de orders, die Anton 
gaf: Als er gevaar dreigt, in het water ermee. 

,,Dat moet 't water in, Ome Toon". 
Ome Toon kijkt o_f ie 't Keulen hoort don

deren. Is dat dezelfde vent, die altijd alles durft 
en nooit voor een Mof opzij gaat? 

"Ben jij helemaal, om zo'n fij? ding.etje in
het water te gooien? Dat doe 1k nooit. We 
zelle d'r wat anders op moete vinden." 

Enfin er wordt over gepraat, lang en breed, 
maar o�k weer niet te lang en niet te breed. 

Uiteindelijk wordt besloten, de kist zo .. on·
opvallend mogelijk tussen een stapel ve1l111g
kisten voor het huis van Ome Toon te zetten. 

Zo gezegd, zo gedaan. 
De stapel staat er. En de Groenen laten niet 

te lang meer op zich wachten. Ze zwermen naar 
binnen en halen alles ondersteboven. 

De wacht buiten staat zwaar geleund ..... · 
tegen de veilingkisten. 

Neef's hart klopt in zijn keel. Maar hij blijft 
op de loer staan, Hij moet weten, hoe het af
loopt. 

't Loopt echter goed, de groenen trekken af 
en Ome Toon is er netjes doorgerold. 

Verlicht haalt neef adem Gelukkig, dat ge
vaar is voorbij. Maar, terwijl hij zich naar huis 
spoedt, denkt hij eraan, dat hij zijn radiotoest�I 
nog open en bloot op tafel heeft staan. �r 1s 
geen tijd meer te verliezen. Ze komen b1J de 
buren links al het erf op. 

Waar zal ie 't laten? 
In de tabak, flitst hem door het hoofd. 
Pal achter het huis is een hoek tabak. En 

het uiterste hoekje bij de schutting biedt voor 
de radio geen slechte schuilplaats. Wat grote 
bladen gaan er netjes over heen. Geen haan, 
die er naar kraait. 

Intussen is buurvrouw links tot de con
clusie gekomen, dat er nog een luidspreker 

binnen staat. Ze rent er de achterdeur mee uit, 
terwijl de Groenen de voordeur binnenkomen. 
Ze smijt het ding een eind weg en het komt 
prompt in de tabak bij den buurman terecht. 

Maar de buurman rechts zit het ook niet 
lekker, dat ze z'n huis steeds dichter naderen, 
want hij heeft ook nog een radio-toestel in huis. 
En hoe dichterbij het gevaar komt, hoe minder 
geschikt hij de schuilplaats gaat vinden. Dat 
ding moest eigenlijk de deur uit. Maar ......... 
waarheen? Het heldere ogenblik blijft niet uit. 
Buurman heeft zo'n fijn stukje tabak staan. 
Daar zullen ze het zeker niet zoeken. En als 
ze 't er mochten vinden, wie bewijst dan, dat 
het van hem is? 

Omzichtig wordt het radio-toestel te voor
schijn gehaald. Buurman steekt eerst zijn hoofd 
eens om het hoekje van de achterdeur om te 
zien of het nog wel kan. Ja hoor. Achter is nog 
geen Mof te zien en - over de schutting rei
kend - kan hij z'n kostbaar bezit netjes in de 
prachtige camouflage van het hoekje tabak la
ten zakken. Gelukkig, dat is een hele zorg 
minder. 

Inmiddels herinnert Neef zich, dat hij overal 
wat etenswaar in huis heeft .Er staat nog tar
we en als hij op zoek gaat om die ook nog in 
veiligheid te brengen en ze niet kan vinden 
vraagt hij zich af waar de tarwe toch gebleven 
is, waarop hij tot de slotsom komt, dat radio 
en tarwe op één onderduikadres zitten. Daar 
heeft zijn vrouw al voor gezorgd. 

Welk hart zou niet op hoger toerental 
draaien bij een huiszoeking door de Groenen? 
Zo ook het hart van neef en zijn vrouw. 
Maar als de kerels tenslotte het hoekje tabak om 

.gaan keren. dan dreigt het bijkans stil te 
staan. Gelukkig zijn neef en echtgenote on
kundig van het feit, dat er nog een tweede toe
stel en ook nog een ach'.eloos weggeworpen 
lu'dspreker onder het geurig kruid verborgen 
zijn. 

Hoe het mogelijk is, begrijpen ze niet, maar 
juist de hoek, waar hun kostbaarheden liggen, 
blijft onberoerd. Tenslotte krijgen de moffen 
,,tabak" van de tabak en trekken af. 

En Neef lachte, dat begrijp je! 
Maar, wie het laatst lacht, lacht het best. 

En dit keer was hij niet de laatste, die lachte. 
Er komt een schuit met moffen door de tocht 

achter het huis. En waar gaan ze aan land? 
Juist bij het hoekje tabak. 

Ze stevenen twee keer door de tabak, zien 
niets en zullen weer aan boord gaan, als de 
achterste omkijkt en teruggaat. Triomfantelijk 
haalt hij een luidspreker tussen de bladeren 
uit. 

Stom van verbazing heeft Neef zien gebeu
ren, hoe er inplaats van zijn radio een losse 
luidspreker uit de tabak komt. En hij zal eer
lijk met de hand op zijn hart kunnen verklaren, 
dat hij niet weet, hoe zo iets nu in een tabaks
veld kan groeien of waar de radio is, die bij de 
luidspreker hoort. En om alle boze vermoe
dens weg te nemen zal hij zeggen, dat ie nog 
maar kort getrouwd is. En toen kon je die din
gen toch al niet meer kopen. 

't Is al gek genoeg, als er luidsprekers tus
sen je tabak groeien, maar als je radio tus
sen de tabaksblaren nog kans ziet, om te jongen 
ook, moet je je toch wel even de ogen uit
wrijven. 

En 't is toch werkelijk waar. Er komt niet 
één, maar twee toestellen te voorschijn. En de 
tarwe komt ook promrt op de proppen.

't Enige, waar Nee zich tenslott�. over ver
baast, is, dat er niet meer te voor�ch11n komt. 

Dat is nou wat je noemt: ,,eigen teelt van 
de" buren", mompelt ie voor zichzelf. 

Neef gaat mee op transport naar Rotterdam. 
Met de tarwe, de radio's en de luidspreker. Als 
hij na tien dagen nog niet weet, waar het toe
stel is, dat bij den luidspreker hoort, mag hij -
o, wonder - terugkeren naar zijn tabaksplan
tage. 

Intussen is Anton weer in de Veen om 
eens te kijken, hoe het met de zender staat. 
En dan hoort hij tot zijn schrik, dat Neef is 
opgepakt en dat ze een radio bij hem thuis ge
vonden hebben. Hij kan niet anders denken, 
dan dat Neef met . het zendertje gepakt is en 
van beiden neemt hij, naar hij denkt, voor�ed 
afschdd. Met spoed verlaat hij de Veen. 

Als neef terugkomt, is Ome Toon de man, 
die praatjes kan hebben. ,,Jullie met je nieuwer
wessigheden", zegt ie. ,,Ik heb altijd wel ge
zegd, dat je je als tuinder bij de groente moet 
houwe. Tabak, dat is niks waard voor een 
tuinder. De kissies van de groenteveiling, die

halen je er door." 
Is het een wonder, dat Neef tegenwoordig 

geen "eigen teeltje" meer kan zien? A. G. 
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Reeds meermalen en van verschillende kanten is 
betoogd, dat het zwaartepunt van ons werk lag bij den 
plaatselijken medewerker of plaatselijke commissie. 
Deze samenstelling gaf aan onze organisatie de grote 
hechtheid, de werkkracht en intensiteit. En ook deze 
vorm was, gezien het uitgestrekte gebied en gezien 
de aard van het werk op het gebied der voedselvoor
ziening voor Noord-Holland boven het Noordzee
kanaal, de meest geëigende. Ook hier had iedere plaats, 
hoe klein ook, zijn medewerker of commissie, die alle, 
zonder uitzondering, zeer actief werkten en voor hun 
taak berekend waren. 

Voeg daarbij nog de vrij kleine districtsformatie (13 
districten), dan is te begrijpen, dat elke week op de 
vergadering een vrij nauwkeurig beeld kon worden 
verkregen over de gang van zaken en ook alle be
richten en gegevens binnen één dag konden worden 
ontvangen of doorgegeven. 

Ook dat was van belang, toen iedereen werd inge
zet voor de voedselvoorziening. Want, het ging om de 
opsporing, iets wat alleen een ingewijde kon te weten 
komen. 

Zo wisten wij al spoedig door wie en waar zwarte 
voorraden werden verhandeld. Dan volgde eerst een 
waarschuwing Hielp dit niet, dan volgde een "kraak". 

Daarom werden de K P.-groepen ingezet, later ge
organiseerd in de Gew. Stoottroepen. Maar, vaak heb
ben wij getwijfeld of dit de weg was. Het hek was 
van de dam. 

Zeker, we kregen voorraden, en zeer belangrijke. 
Maar, er gebeurden soms meer zwarte kraken, 

(d.w.z. waarvan het ,.gestolene" nooit terecht kwam 
waar het moest zijn), dan verantwoorde en opgegeven 
kraken. Inderdaad, dat is steeds onze grootste zorg 
geweest. Daardoor kwam, buiten onze schuld, de ille
galiteit in een slecht daglicht te staan. Er zwierven 
roversbenden rond, die h'er een geschikt arbeidster
rein vonden. Het kon toch niet worden nagegaan, 
wie de "kraak" gepleegd had, de "witte" of de 
,,zwarte". Wij moesten er zelfs toe besluiten het kra
ken stop te zetten. 

Alleen in een zeer noodzakelijk geval (b.v. bij wehr
machtsgoederen) en dan nog bij belangrijke voorraden, 
werd nog opdracht gegeven. 

Veel meer werd verkregen door het vrijwillig af
staan óf door boeren, óf door organisaties. In de 
Wieringermeer werd b.v. nooit gekraakt. Alles werd 
vrijwillig afgestaan. 

DEKOPV ANN.H. 
(vervolg) 

Nogmaals, hulde voor die medewerking! 
Alle voorraden werden verzameld op de volgende 

punten, die tegelijk geschikt waren als verscheeps
plaatsen: Middenmeer, Noord-Scharwoude, Span
broek-Opmeer en Broekerhaven. 

Middenmeer voor granen en peulvruchten; Noord
Scharwoude voor groenten; Spanbroek-Opmeer voor 
granen, peulvruchten, vlees en fruit; Broekerhaven 
voor groenten, peulvruchten en vlees. 

En nu nog het vervoer. 
De cijfers en gegevens over de illegaal verzonden 

voorraden zullen ieder overtuigen, dat ze de moeite 
en het gevaar waard waren. Vooral wanneer wij in 
ogenschouw nemen, dat het gebeurde in een tijd, toen 
elke kg. voedsel zijn gewicht in goud waard was. 
Tenminste, als ze aangekomen waren op de plaats 
van bestemming . 

Immers, alles moest vervoerd. Met alle risico's 
daaraan verbonden. Niet in de eerste plaats het 
kwijt raken der lading wa� het gevaar, maar het op 
het spoor komen der organisatie. Hoe gemakkelijk 
kon men via lading, ladingpapieren en vervoerders de 
werkers in de kop van Noord-Holland én de ontvan
gers in het vizier krijgen. 

En dat móest voorkomen worden. Vandaar, dat als 
grondregel werd aangenomen, dat niets zou worden 
vervoerd, wat niet gedekt was door de vereiste offi
ciële papieren. En daarvoor zorgde het ganse apparaat 
van plaatselijke medewerker tot commissielid. 

Ieder kende wel een "goede" P.B.H. (Plaatselijke 
Bureau-houder), een ingewijde medewerker van het 
voedselcommissariaat, een lid van het één of andere 
Bedrijfsschap, etc. 

Zo vloeiden ons in ruime mate toe oningevulde ge
tekende, vervoersbewijzen voor granen, peulvruchten, 
groenten, etc. Ja, zelfs de bewijzen in boekjes, naar 
behoefte. 

Zij ook waren overtuigd, dat het een nationaal werk 
was dat doorgang moest vinden, ondanks het gevaar, 
dat de distributie in de war gebracht zou kunnen 
worden. 

Ook werd de volle medewerking der C.C.D.-amb
tenaren ingeroepen. Deze toch konden de hun be
kende vrachten ongehinderd laten passeren. 

Zo wisten de C.C.D.-ers in de Zaan nauwkeurig, 
welke illegale goederen en op welke dag en welk uur 
zij aan hun aandacht moesten laten ontglippen. Zo kon 
het alleen nog gebèuren, dat goederen zouden worden 
vastgehouden door de Duitse instanties. Inderdaad 
gebeurde dit een enkele keer. Maar dan nog zag men 
kans door volledige samenwerking de goederen vrij te 
krijgen en ze ongehinderd de plaats van bestemming 
te doen bereiken. 

De eerste maanden vervoerde men veel per vracht
auto. Toen dit niet meer kon, o.a. door vordering, 
gebrek aan anthraciet, gevaar van beschieting, etc.lging alles per schip. De meeste afnemers zonden zei 
hun schepen, die aankwamen op een afgesproken plaats 
en uur. Als normale vrachtvaart werden ze geladen en 
vertrokken met de vereiste papieren. Menig schipper 
wist niet, van wie en voor wie hij lading in had. 

Tenslotte een foto van de L 0.-boerderij aan de 
Zomerdijk, waar meestal de vergaderingen werden ge
houden en waar de , centrale" gezeteld was, die alle 
voorraden catalogiseerde en distribueerde. De boerde
rij, bij honderden koeriers en koeriersters bekend als 
het welkome eindpunt, waar steeds een stevige maal
tijd en een zacht bed wachtte. De boerderij in feesttooi 
ná de bevrijding. 

(Slot volgt). 
KEES. 
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l{ECHTZETTING 
In het artikel ter nagedachtenis van Frits Conijn in 

aflevering nr. 64 van ons blad wordt gesproken over 
iemand, die in dienst was der Field security service. 
Het daaromtrent vermelde is niet juist. De bewuste 
persoon is pas na de bevrijding daarbij in dienst ge
treden. Het omtrent dezen in de 3e kolom tusschen 
haakjes vermelde berust eveneens op een verkeerde 
inlichting. Bedoelde persoon werd door de S.O. te 
Rotterdam op dolle Dinsdag vrijgelaten, toen de S.O. 
daar haar biezen pakte. Hij is in bezet gebied ge
bleven en niet door de linies naar een Canadeesche 
unit gegaan. Eveneens is het onjuist, dat zijn echtge
noote bericht van zijn fusilleering .heeft ontvangen en 
zijn kleeding heeft afgehaald. 

In nr. 65, in het verslag over den overval op het 
Haagsche Veer staan enkele historische onjuistheden, 
welke niet voor rekening van de schrijfster van dit 
verslag komen. Wij haasten ons deze fout te herstel
len. In bedoeld artikel wordt gesproken over de groep 
van Ds. van Ginhoven. Deze groep zat niet (zooals 
vermeld) op het Haagsche Veer, doch was opgesloten 
in het huis van bewaring in de Bergstraat te Rotter
dam. Deze groep bestond nog uit 18 menschen (de 
overigen waren inmiddels uit dit proces gelicnt, vrijge
laten of als krijgsgevangene weggevoerd), waarvan er 
nog niemand veroordeeld was. 

De geschiedenis is als volgt: 
Op 13 Juni 1944 zou deze zaak voorkomen bij het 

Sondergericht van het Obergericht in den Haag. Daar 
de directeur van de gevangenis bang was. dat er iets 
zou gebeuren, maakte hij er werk van, dat de groep 
vervoerd zou worden naar een andere gevangenis. Dit 
zou vermoedelijk op 7 Juni 1944 gebeuren. Teneinde 
dit te voorkomen, daar vermoedelijk vier (en niet 
zooals vermeld 9) ter dood zouden worden veroordeeld, 
werden er middelen en plannen beraamd om ze te be
vrijden. De laatste besprekingen vonden plaats op 4 
en 5 Juni. Resultaat daarvan was, dat op 6 Juni een 
poging zou worden ondernomen. 

Dat is inderdaad gebeurd onder leiding van Paul, 
met als resultaat, dat 17 gevangenen (nr. 18 werd niet 
bevrijd, omdat die de verrader was) bevrijd zijn op 
6 Juni 1944. Dit betreft dus een andere geschiedeni 
die met het Haagsche Veer niets te maken heeft. 

Wij danken de inzenders voor hun uitvoerige toe
- lichting op de juiste gang van zaken. 

REDACTIE. 

LIMBURG 

In Memoriam 

Piet Hoebers 
Als leider der Kath. Jeugdbeweging was Piet een 

vriend van velen. Met beide benen stond hij midden 
in het organisatieleven als één der sterke fiere katho
lieke Limburgers, met slechts één ideaal, te strijden 
voor kerk en vaderland. Geheel zijn jonge leven was 
een leven van dienende liefde en al zijn vrije tijd be
steedde hij aan de Jeugdvorming. 

Het was dan ook niet te verwonderen dat Piet, 
toen aan hem als vakman gevraagd werd de KP. be
hulpzaam te zijn bij het opensnijden van kluizen, 
waar de noodzakelijke PB.'s uitgehaald moesten wor
den, dit gevaarlijke werk terstond aanvaardde. Hij 
leek een veelbelovend KP.-er te worden. 

Zijn eerste werk was af, met een snijapparaat 
maakte hij de kluis van een Gemeentehuis netjes 
open, zodat een mooie buit de KP. in handen viel. 
Helaas was zijn eerste hulp in het verzetswerk ook 
de iaatste; door verraad viel hij in handen van de 
SD., die zonder veroordeling, zonder verhoor of 
rechtspraak, Piet in zijn ouderlijk huis onder de ogen 
van zijn ouders neerschoot als een misdadiger. 

God, die het .leven geeft, nam zijn jonge leven en 
wij weten zeker, dat Piet dit met liefde gaf voor zijn 
volk Een der vel-e helden, die hun offer brachten voor 
de bevrijding, voor een vrij en gelukkig Nederland. 

Zijn vrienden zullen hem niet vergeten, maar zijn 
voorbeeld blijven volgen in trouw aan God, Oranje 
en Nederland. · W. 

PLAQUETTES 

VOOR L.0.-MEDEWERKERS 

Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 
de plaquettes. Voor een vlotte aflevering, die we spoe· 
dig hopen te beginnen, is het noodzakelijk, dat alle 
plaatselijke L 0.-leiders, voor zover ze dit nog niet 
deden, het benodigde aantal opgeven aan den Districts-

leider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling wendt 
tot den Provincialen Leider. Deze. laatste deponeert 
zijn opgave bij het C.B. Het verschuldigde bedrag 
(f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. Heuvingh, 
Westermarkt 2, Amsterdam. 

Waar 'de verbindingen niet meer bestaan, kan rechts
streeks bij het C.B. worden besteld onder opgave van 
de gegevens van de L.0.-legitimatie. 



De Vergadering acht het dringend gewenst, dat zij 
op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken 
bij de zuivering in het algemeen. Men heeft het ge
voel dat de lagere functionaris heel secuur wordt ge
zuiverd, met voor den persoon in kwestie lang niet 
altijd aangename gévolgen. Over zuivering van hogere 
functionarissen hoort men echter niets. Commissies zijn 
benoemd maar waar blijven de uitspraken. Aan drie 
leden van de sectie wordt opgedragen de stand van 
zaken op korte termijn te onderzoeken en nadien 
een onderhoud aan te vragen met den Minister, waarbij 
me·n dezen het verkregen materiaal zal voorleggen. 

Voorts hadden enige leden bezwaar tegen het feit, 
dat wanneer schrijvers als gevolg van hun houding 
tijdens de bezetting voor langere of korte tijd worden 
uitgesloten, veelal ook de herdruk van de 'werken, die 
zij hebben geschreven wordt verboden. Deze leden van 
de sectie beschouwen dit als een verkapte censuur, 
hetgeen volgens hen in strijd is met de vrijheid van 
drukpers. Binnenkort zal echter een KB. verschijnen, 
waarbij de zuivering onder kunstenaars, schrijvers enz. 
zal worden geregeld, waarna indien nodig deze kwestie 
opnieuw ter sprake kan worden gebracht. 

VERGADERING VAN DE GAC. 
Tijdens de bureau vergadering was gebleken dat 

buiten het vraagstuk over de nieuwe samenstelling van 
het bureau der GAC en het geven van volmachten 
aan het bureau, nog een belangrijk aantal andere pun
ten te bespreken viel. Helaas heeft men echter in de 
pleno vergadering van de GAC twee en een half uur 
zoek gebracht met debateren over het voorstel om het 
bureau grotere bevoeg_dheden te geven en samen te 
stellen uit dertien personen waarvan 6 leden der GAC 
naar voren gekomen uit de federatieve bundeling, 6 
leden uit de individuele bundeling en als dertiende lid 
de voorzitter der GAC eveneens uit de federatieve 
bundeling. 

Door vele leden werd de GOIW verweten, dat zij 
met het zenden van het telegram over Indië en het 
uitsluiten der CPN uit haar gelederen, zich op politiek 
terrein had begeven. 

De afgevaardigden der GOIW ontkennen dit ten 
stelligste, men zegt, dat het alleen de persoon van 

oekamo is waar het om gaat, deze heeft naar hun 
mening samengewerkt met den vijand, de CPN staat 
achter Soekarno, reden waarom zij deze uitsluit van 
haar lidmaatschap. 

De vorzitter leest een door hem aan het bureau 
geschreven brief voor, waarbij hij mededeelt, dat hij 
zich met de nieuwe plannen omtrent samenstelling van 
het bureau niet kan verenigen. Hij is bevreesd dat de 

een medewerker van de KP. met een zgn. 11Turkse" 
pas naar een bepaald adres gestuurd werd om daar 
tot de ontdekking te komen, dat de andere helft van 
de pas in het bezit was van zijn eigen vader; 

het bij een overval op een arbeidsbureau is voor
gevallen, dat een oude bewaker onder bedreiging van 
een KP.-pistool, geruststellend verzekerde, dat hij 
de KP.-ers niets zou doen ... , ... ; 

een administrateur in de "koepel" te Arnhem dacht, 
dat de overval een grap was van de marechaussée. 
hij daarom naar een vulpen uit zijn zak greep en 
deze op één der overvallers richtte met de worden: 
,,Ik schiet terug"; 

de betreffende KP.-er niet zoo gauw zag wat hij 
uit zijn zak haalde en, menende dat het ernst was, 
bijna te�g had geschQten; 

Vergadering 
sectie zuivering 
der G.A.C. 
van Woensdag 7.11.45. 

GOIW naar een machtspositie streeft, temeer daar de 
GOIW een jonge energieke vereniging is, welke zeker 
voorlopig niet van zins is naar huis te gaan en het 
gevaar bestaat dat zij de GAC, die op het standpunt 
staat dat de zaken zo snel mogelijk moeten worden 
afgewikkeld, zal overvleugelen. Mocht het voorstel 
doorgang vinden, dan ziet hij zich tot zijn spijt ge
noodzaakt op te treden. Dit wantrouwen wordt door 
verschillende leden der vergadering gedeeld, en deze 
achten samenwerking in de toekomst :tonder afdoende 
garanties van de zijde der GOIW niet mogelijk. Of
schoon men algemeen van mening is, dat een breuk 
voor alle partijen het einde zou betekenen van de in
vloed en het gezag der GAC bij de regering. Na uit
voerige debatten, waarbij ook naar voren kwam, dat 
de GOIW niet meer te beschouwen is als de vertegen
woordigster der individuele bundeling, wordt het voor
stel herhaald om leden voor het bureau te benoemen 
uit de GAC. Waarna de volgende namen naar voren 
gebracht werden. 

Brute! de la Rivière, voorzitter; Meijer L.O .. Meyer 
Parool; Drion (of een lid van het NSF); Schuyt (Chri
stofoor), Brandenburg, Smallenbroek, voorts Voorhoeve, 
Schootstra, Vingerhoeds, van Aalderen, Ds. de Kluis, 
Haverkamp. De GOlW zou dan de garantie moeten 
geven, dat zij verder van elke actie naar buiten, welke 
op het terrein der GAC ligt, afziet en dat zij zich 
zeker van elke politieke actie heeft te onthouden. De 
vertegenwoordigers der GOIW staan echter op het 
standpunt, dat hen ook in de plenaire G.A.C. een 
gelijk aantal zetels zal worden toegewezen als aan de 
afgevaardigden uit de Federatieve bundeling. Het bu
reau en ook. de overige leden der G.A.C. zijn van 
mening, dat p.it nu niet aan de orde is. Men wil echter 
wel overwegen in hoeverre het gerechtvaardigd is hier
aan in een of andere vorm tegemoet te komen. 

De GOIW brengt nog naar voren, dat zij deze ver
andering wil, vooral omdat men bevreesd is, dat op 
zekere dag de GAC zal besluiten heen te gaan, ter
wijl de GOIW dit nog niet zou willen. De meeste 
leden zijn echter van mening, dat de GAC haar taak 
bij het optreden van het noodparlement en zeker bij 
het gekozen parlement zal moeten beëindigen en dat 
het verstrekken van volmachten aan het bureau en 
het practisch niet meer bijeen komen der GAC, hiertoe 
de eerste stappen zijn. 

Men dringt er bij de GOIW: nogmaals op aan bo
vengenoemd voorstel aan te nemen terwijl men de hoop 
uitspreekt, dat de voorzitter der GAC zijn taak zal 
blijven waarnemen. 

Waarna het voorstel tenslotte wordt aanvaard. 

Kp VERGADERING

FRIESLAND
Onder grote belangstelling - niet minder dan ruim 

60 KP-ers waren aanwezig - heeft op Maandag 
29 October in hotel de Nieuwe Doelen te Leeuwarden, 
een vergadering plaats gevonden van KP-ers uit 
Friesland. 

De vergadering werd met gebed geopend, waarna 
de voorzitter, de provinciale KP-leider Piet Kramer, 
de aanwezigen hartelijk welkom heette. Vervolgens 
vond de herdenking plaats van de gevallen KP-ers. 
Eén der leden droeg een ontroerend gedicht voor, van 
mevr. van Dorp-Ypma: ,,Eén die terugkomt spreekt", 
waarna de 14 gevallen KP-ers in stilte werden her
dacht. 

De voorzitter gaf vervolgens een overzicht van zijn 
werkzaamheden als KP-leider en van het werk dat in 
de periode van Juli 1944 tot December 1944 werd 
gedaan. In dit tijdsbestek werden zes distributiekanto
ren en zeven overvallen op politiebu�aux, kazernes en 
gevangenissen gepleegd. Deze overvallen gelukten op 
één na. Ongeveer 70 illegale werkers werden bij deze 
operaties bevrijd. De gevangeniskraak te Leeuwarden 
kan de sluitsteen van het KP-werk in Friesland ge
noemd worden, want nádien kwam de KP in BS-ver
band. 

Hierna volgde een verslag over de werkzaamheden 
van het afwikkelingsbureau der L.K.P., waarbij de ge
legenheid gegeven werd tot het stellen van vragen. Ver· 
schillende aanwezigen maakten van deze gelegenheid 
gebruik om meer op de hoogte te komen van de 
werkwijze van het afwikkelingsbureau en de Stichting 
1940-1945. 

Het financieel-verslag gaf een batig saldo van 
f 1.65. 

Na de pauze, kwam de verkiezing van den pro
vincialen KP-vertegenwoordiger aan de orde. Met 
algemene stemmen werd P. Kramer herkozen. 

Vervolgens was het woord aan Bob, die op verschil
lende punten een toelichting gaf. Zoo maakte hij mel
ding van de vorming van een Ve bataljon Stoottroepen. 

Ook op deze vergadering werd de kwestie van het 
al of niet aannemen van onderscheidingstekenen ter 
tafel gebracht en een levendige discussie was er het 
gevolg van. Allen waren het er over eens, dat, indien 
dit ook maar enigszins mogelijk is, er geen onder
scheidingstekenen aangenomen dienen te worden. 

Ten slotte werden nog enkele interne punten behan· 
<leid. Opgaven van adreswijzingen en het opzenden 
van autobiographieën dienen te geschieden aan het 
provinciaal afwikkelingsbureau der L.K.P., Pelikaan
straat 5, Leeuwarden. 

Ook zij, die het Mededelingenblad niet ontvangen, 
kunnen hiervan aan bovengenoemd adres opgave doen. 

Nadat de voorzitter nog mededeling had gedaan 
dat er in December een feestavond gehouden zal wor· 
den, werd met dankzegging geëindigd. 

E,e,ifuii ZUIVERING BEDRIJFSLEVEN 
(Vervolg) 

In ons vorig artikel bespraken wij de definitie van had vele voorrechten, zoals goede voorziening met 
strafbare collaboratie. Thans willei:i wij iets te berde grondstoffen, die dikwijls nog volop aanwezig zijn, 
brengen over de strafmaatregel die Zuiveringsraden daardoor thans flinke orders b.v. van het Commissa-
kunnen opleggen. riaat Noodvoorziening, en waarschijnlijk een goede 

Vooraf echter één opmerking: Indien tijdens het personeelbezetting. De bedrijfsleider zwaait nu de 
onderzoek o;ntrent de gedragingen van een ondernemer scepter en bovendien staat er nergens geschreven dat 
mocht bi.ijken dat het een zeer ernstig geval is ge- de uit de leiding verdreven directeur niet tijdelijk b.v. 
worden, dan moet naar ons gevoelen de Zuiverings- als jongste bediende mag optreden, om maar eens een 
raad de plicbt hebben deze zaak in handen te stellen uiterste te noemen! Dat beteekent behoud van het 
van een Tribunaal of Bijzonder Gerechtshof en kan nauwste contact met het bedrijf, dus practisch toch de 
zij niet volstaan met het opleggen, door haarzelf, van leiding- hebben. 
de hoogste strafmaatregel. Kort en goed. Wanneer de directeur na twee jaar-

Het KB. zegt dan dat de Zuiveringsraden in tegen- tjes de leiding weer op zich neemt, heeft hij een flo· 
stelling tot de Tribunalen slechts één strafmaatregel reerende zaak die hem in' een of andere vorm het ge-
kunnen opleggen en wel ontzetting gedurende ten- derfde salaris dubbel en dwars zal vergoeden. J 
hoogste tien jaren van het recht een leidende functie Voor het eerst dan weer achter zijn bureau denkt 
uit te oefenen, hetzij in een bepaalde onderneming, hij grinnekend: "ik ben toch een prima zakenman met 
hetzij in bepaalde bedrijfstakken, hetzij in het bedrijfs- vooruitziende blik. Collaboratie met den vijand is een 
leven in het algemeen. ....., pracht zaakje en het wordt nog beloond ook, en dan 

Laten wij nu deze strafmaatregel eens nader bezien die zoogenaamde principiëelen, wat een kaffers waren 
aan de hand van een veronderstéld geval, hetwelk in dat. Tijdens de bezetting armoe troef, en nu zijn zij 
de praktijk gemakkelijk zal voorkomen. Een fabrikant, wèer het haasje. 't Is wel gek, maar de straf die ik 
directeur van een N.V., heeft voor zijn fabriek vrij- eigenlijk verdien komt op het hoofd van de "goede" 
willig Verlagerungsopdrachten aanvaard. Zijn beroep bedrijven." 
op de bedoeling het Nederlandsche belan� uiteindelijk Men kan nu wel zeggen dat dit beeld gechargeerd 
te dienen, of zijn beroep op "noodzaak' , of beiden, is, maar in principe is het juist. 
worden door den Zuiveringsraad niet geaccepteerd, (en Het '!loge voor de Zuiveringsraden een aansporing 
wij vreezen dat het dan reeds een tamelijk ernstig zijn om over hun niet zeer ernstige gevallen niet te 
geval zal moeten zijn) met als gevolg dat de fabrikant- licht te denken. 
directeur der N.V. - het recht wordt ontzegd om Moge dit geschrift er toe bijdragen dat iedere in· 
gedurende twee jaar zijn functie als directeur uit te stantie die het aangaat het besluit zal nemen de 
oefenen. Wat is de consequentie van deze maatregel? "goede" bedrijven nu ook werkelijk de voorrang te 
Dat de directeur prinsheerlijk zijn achterstallige va- geven waarop zij recht hebben. Dit zal dan geen be-
cantie gaat genieten. Het is gewoonweg om van te Jooning zijn voor hun goede houding, doch slechts 
watertanden. Maar er zijn nog meer voordeelen ! Zijn een kwestie van louter rechtvaardigheid. 
fabriek draait lustig voort, want een Verlagerungsbedrijf r v. S.
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praten kan zijn nut. hebben 
Ik werk voor de L.O. Amsterdam, afd. Centrum 

en krijg op onze vaste plaats mijn opdrachten. 
Op een dag is bij mijn opdrachten een briefje van 

een gezin: man, vrouw en twee kinderen. De vrouw 
vraagt een bonkaart voor haar man en steun voor 
haar gezin en voor haar man, die ergens op een an
dere plaats is ondergedoken. 

Zij wonen in de St. Anthoniebreestraat. 
Herhaaldelijk ben ik al aan de deur geweest, maar 

nooit is er iemand thuis. Ik word nu maar een beetje 
brutaler en vraag aan de buren, wanneer ik Mevr. 
Owen het beste thuis kan treffen. 

Tot antwoord krijg ik, dat zij meestal tussen 12 uur 
en 2 uur thuis is, daar de kinderen dan uit school 
zijn thuis gekomen. 

Ik vraag aan de buren, of zij willen zeggen, dat 
ik de volgende dag terug zal komen, en dat zij maar 
moeten zeggen, dat ik kom van den Heer Max. 

De volgende dag ga ik weer naar het adres. Op 
mijn bellen gaat de deur open en roept een kinder
stemmetje "komt U maar boven". 

Langs een vies, vet touw hijs ik mij drie trappen op. 
Als ik boven ben, krijg ik te horen, dat Mevr. Owen 
weer niet thuis is. 

Ik kijk de kamer in en zie een meisje van ongeveer 
negen jaar en een jongen van elf, die wat onnozel met 
een paar houten blokjes spelen. 

"Gaat U maar zitten mijnheer," zegt het meisje 
op een stoel wijzend. 

Ik ga voorzichtig op de stoel zitten, ik zeg "voor
zichtig", want de stoel blijkt niet van de allerbeste 
kwaliteit te zijn. 

,,Moeder komt zo terug", zegt het meisje. 
,,Zo", zeg ik, ,,en vertel me nu eens, waar is je moe

der naar toe, zus?" 
,,Ik heet geen zus" zegt het meisje, ,,ik heet Ma

rietje". 
,,0, zo, nu, Marietje, weet je dan niet waar je moe-

der is?" · 
,,Ja, die is naar de Zeedijk, een boodschap doen." 
De Zeedijk is een Amsterdamse Wijk bestaande 

uit voornamelijk zeemans'kroegjes. 
,,En, Marietje, wonen jullie hier al lang?" 
,,Nee, mijnheer, wij woonden vroeger in de Hout

rijkstraat, maar de buren hebben ons "weg gepest"." 
"Zo, hoe kwam dat dan Marietje? Hadden jullie 

de buren dan ook geplaagd?" 
"Nee, mijnheer, ze hadden de pest erin, dat wij meer 

kolen kregen dan zullie." 
Intussen heb ik eens rond gekeken en ik zie de meest 

wrakke rommel, maar ook een, zo goed als nieuw, 
electrisch kookfornuis en bij het raam twee grote leren 
clubfauteuils. 

In de hoek van de kamer staat een twee-persoons 
ledikant met wat smerig beddegoed. Een poot van het 
ledikant ontbreekt. In de plaats daarvan zie ik een 
groenteblik. 

Op de grond liggen wat vodden. 
,,Is dat jouw bedji{, vraag ik. 
,,Nee, dat is van mijn broertje, ik slaap bij moeder." 
De grond is kaal en smerig, alles is verwaarloosd 

en vuil. 
Maar, daar aan de wand, daar hangt, naast enkele 

prullen, een groot, geschilderd portret van een man in 
S.S.-uniform.

Ik vraag: ,,Wie is dat, Marietje?"
Maar dan barst de jongen los: ,,Dat is mijn vader."
,,Zo, is dat jouw vader."
,,Ja, hij vecht in Rusland." 
,,Zo, en vind jij dat dan zo mooi?"
"Ja, want mijn vader zegt, die Russen zijn smerige

kerels." 
Nu wordt het mij toch te machtig. 
"Smerig?" Voor mij staan kopjes, die in geen weken 

water gezien hebben, borden met etensresten van de 
vorige dag. Alles stonk tegen je aan. 

Arme kinderen! 
"Nu, Marietje, zeg maar tegen je moeder, dat ik 

nog wel eens terug kom." 
Op de trap kom ik de buurvrouw tegen. 
,,Ze is weer niet thuis, hè, mijnheer?" 
,,Nee, Mevrouw." 
,,Maar, mijnheer, ik weet niet waarvoor U komt, 

maar past U maar op, want die vrouw gaat met de 
Moffen." 

,,0, dank U wel, dan weet ik het al." 
Natuurlijk moet ik nog op het adres terug komen .... 

Een ander geval speelde zich ook af in de St. An-
thoniebreestraat. Ik heb daar 2 onderduikers zitten Ï:>p 
een adres en ik kom om daar de bonkaarten af te 
geven. Ik vraag als gewoonlijk hoe mijn vrienden het 
rnaken. 

"0, heel goed mijnheer, alleen moeten wij o�sJ_en 
voor den bakker van de overkant, want dit is een 
N.S.B.-er, en beneden op één hoog, is het ook niet 
zuiver", antwoordt Mevrouw. 

,,Nu, Mevrouw, dan maar oppassen." 
Toch Qlijf ik nog even zitten, want ik merk, dat Me

vrouw iets op het hart heeft, waar ze blijkbaar niet 
mee voor den dag durft te komen, en waar ik toch 
achter moet komen. 

We praten een beetje met elkaar, en plotseling_1:eg 
ik: ,,Nu, Mevrouw, wat heeft U nog op Uw gewe
ten? U schijnt mij nog iets te willen vertellen." 

Met horten en stoten komt er dan eindelijk: ,,Nu, 
ja, ik heb hier nog een onderduiker in huis, maar die 
man is zo bang, dat hij niet wil hebben, dat ik het U 
zeg. r:Jij is met twee anderen gisteren uit Amersfoc:-t 
ontsnapt en hij wil voor niemand weten, dat hij hier is. 
Maar, U begrijpt wel, als ik geen bonnen en geld voor 
hem heb, hoe moet ik ik hem dan te eten geven?" 

,,Waar is hij nu?" vraag ik. 
"Toen hij U hoorde aankomen, is hij naar het dak 

gevlucht." 
"Mevrouw gaat U maar naar hem toe, en zeg dat 

er niets aan de hand is en dat ik hem maar alleen een 
paar noodzakelijke vragen moet stellen." 

De vrouw gaat daarop naar het dak, maar komt 
terug en zegt: ,,Hij komt niet, hij zegt, dat ik gek 
ben om hem nu toch te verraden, hij springt net zo 
lief van het dak af voordat hij zich gewonnen geeft." 

,,Dan ga ik zelf naar het dak" zeg ik dan. Eindelijk, 
nadat ik drie daken overgeklauterd ben, zie ik iets 
bewegen achter een schoorsteen. Ik ga naar den jon
gen man toe, en vraag of hij nu eens op wil houden 
met die poppenkast. ,,Ga mee naar beneden, dan kun
nen wij eens praten." 

Hij kijkt naar mijn handen en zegt: ,,Ben jij niet 
van de politie?" 

"Wel nee, kerel, hoe kom je er bij? Ik kom voor 
jullie belang en niet voor het mijne." 

,,Nu, gaat U dan maar voor, ik kom wel." Hij ver
trouwt de zaak toch niet helemaal, maar hij komt toch 
naar beneden. 

Het is trouwens ook wel te begrijpen, deze man is 
met nog twee ,anderen uit het kamp in Amersfoort uit
gebroken. Overdag hebben zij zich bij een boer in 
een hooiberg schuil gehouden en zijn 's nachts meer 
kruipend dan lopend naar Amsterdam gekomen. 

Hij l9opt nog in zijn "boeven-overall" uit het kamp, 
dus iedereen zou hem direct kunnen herkennen als een 
ontvluchte gevangene. 

De-angst dan weer gepakt te worden, zit er diep in. 
Maar na wat heen en weer gepraat komt hij toch op 

zijn gemak en ik kan mijn formuliertje invullen. 
Maar, wie schetst mijn schrik, toen hij mij vertelde, 

dat hij beroepsbokser was. . Nou dan had het er voor mij wel eens beroerd mt 
Il I 

k" 'k kunnen zien, daar boven op dat da , zeg 1 • 
,,Ne� mijnheer", zegt hij, ,,ik sla nooit iemand, 

maar zij moeten mij ook van mijn lijf af blijven, d�t 
was met die stomme vent in Amersfoort ook zo, die 
gaf mij een klap in mijn gezicht, nou, toen heb ik hem 
geleerd wat slaan was." 

Twee dagen later ben ik een paar stukjes ondergoed 
machtig geworden en ontving ik nog .f 25.- van het 
N.S.F. voor mijn nieuwen vriend, zodat hij direct even 
geholpen was. Ik ga ze hem maar even brengen. 

Maar, als ik boven kom, ligt mijn nieuwe vrien� op 
de grond. Het lijkt wel een klomp rauw vlees. Gezicht, 
handen en benen, alles onder het bloed. 

Zijn boterhammenmoeder zit erbij te huilen. 
Er is het volgende gebeurd: 
Er was ergens ingebroken (dat gebeurt daar in de 

buurt nogal eens) en daarop had de politie een inval 
gedaan en natuurlijk had mijn vriend toen de vlucht 
naar het dak genomen. 

De politie ging hem achterna. Mijn nieuwe vriend 
liet zich langs een afvoerbuis zakken en dacht bij de 
tweede verdiepino door het raam weer naar binnen 
te gaan. Maar o"ok daar stood politie, die hem pro
beerde te pakken. Hij had den agent een stomp. in zijn
gezicht gegeven, maar die sloeg ook van zich af, 
waarop mijn vriend had moeten loslaten en van de 
tweede verdieping naar beneden is gevallen door een 
glazen lichtkap van een fabriek. Toen de politie bij 
hem kwam, zei deze: ,,Zo vuile inbreker, nou hebben 
wij je toch". 

"Wat", zei mijn vriend, ,,inbreker!" Man, ik ben 
drie dagen geleden uit het kamp Amersfoort ge
komen." 

"Wat zeg je, stommerd, waarom heb je dat dan 
niet direct gezegd?" 

Vier agenten hebben hem toen weer naar boven 
gedragen. 

Daar lag hij nu, toen ik boven kwam. 
Gauw haal ik er een vertrouwde dokter bij. Deze 

ziet al dra, dat er niets gebroken is, alleen wat snij
en schaafwonden. 

Maar, één ding heb ik nu heel goed geleerd: het kan 
zijn nut hebben om eerst met kinderen en politie"te 
praten, voor men tot handelen over gaat. 

C. J. P.

/ 

"HET BOETEKLEED 

ON.TSI.ERT 

DEN MAN NfflT" 

Onze, enige tijd geleden geplaatste artikelen onder 
het opschrift. ,,Geef tlinke kerels een kans", hebben een 
politie-ambtenaar in het Noorden des lands aanleiding 
gegeven, vermanend in de pen te klimmen. 

Omdat de kern van hetgeen deze politie-ambtenaar 
schreef o.i. �n verkeerde geestesgesteldheid verraadt, 
stellen wij er prijs op zijn bezwaren enigszins nader 
onder de Joupe te nemen. 

De tijd en gelegenheid ontbrak ons, eerder op dit 
schrijven in te gaan. Niettemin willen wij er gaarne 
alsnog een ogenblik bij stil staan. 

De geachte briefschrijver schuift ons o.m. verschil
lende dingen in de schoenen, die wij met geen enkel 
woord in bedoelde artikelen hebben beweerd. Doch op 
verschillende, overigens minder prettige verwijten, zul
len wij thans niet ingaan en ons slechts bepalen tot 
de kern van de brief. 

De schrijver krijgt, als politie-ambtenaar, de op
dracht Joden te transporteren (eigen woorden). Hij 
besluit "aan het medewerken van de wegvoering van 
Joden niet mede te doen" (goed zo, prachtkerel, de 
enige houding). 

Hij vindt het echter tQ_ch verstandig eens een on
derhoud aan te vragen bij een opperrabbijn. Hem deelt 
hij zijn besluit mede tot weigering (is het onderhoud 
alleen a\s m�dedeling van de weigering bedoeld, of 
heeft de schrijver in kwestie de stille hoop gekoesterd, 
dat de opperrabbijn hem tot andere gedachten zou 
brengen?) De opperrabbijn antwoordt: ,,Agent, dat 
moet U niet doen". (Onbegrijpelijk en verschrikkelijk). 
"Wij, als Joodse Raad, werken mede dat alles zo goed 
mogelijk gaat. Wij zorgen voor rugzakken en pak
materiaal, wij geven aan de wegvoerende instanties 
telkens op welke families nu weer gedeporteerd kun
nen worden enz. enz.". Ua, waarde lezer, dit heeft 
de opperrabbijn, indien de geachte inzender waarheid 
spreekt, heus gezegd). 

Het eind van het ·lied is, dat de inzender de Joden 
dan toch maar heeft weggevoerd. De opperrabbijn zei 
het immers ...... 

Hiermede was des inzenders geweten gesust en kwam 
hij op zijn aanvankelijk besluit tot weigering terug. 

Neen, het spijt ons het te moeten zeggen, maar veel 
principiële ruggegraat heeft de inzender hiermede niet 
getoond te bezitten. Zeer waarschijnlijk zijn ook tal 
van door hem weggevoerde Joden niet meer in leven. 
Wil de inzender - en we hopen, dat hij dit leest -
zich dit even realiseren? Heeft de inzender nu wer
kelijk gemeend, dat hij zich tegenover God achter �en 
opperrabbijn kan verschuilen? We laten de ho�dmg 
van den opperrabijn nog in het midden. We hennne
ren er alleen terloops aan, dat de Joodse Raad reeds 
in die tijd door Joden als het "Joods VERraad" werd 
gekenschetst. 

Het verwondert ons,· nu we dit> horen, niet in het 
minst. Wat echter wel onze verwondering opwekt is, 
dat iemand als de inzender, die waarschijnlijk niet van 
alle godsdienstzin gespeend is, niet op de hoogte blijkt 
te zijn met één der meest primaire en elementaire be
ginselen van het Christendom, deze n.l., dat wij tegen
over God een EIGEN verantwoordelijkheid hebben en 
nooit de verkeerde gedragingen van anderen als een 
dekmantel moaen gebruiken voor ONZE onjuiste han
delingen. De inzender was in die dagen PERSOON
LIJK verantwoordelijk voor zijn daden, niet de opper
rabbijn voor de daden van den inzender. 

Neen, dit gedeelte van de brief heeft ons veel pijn 
gedaan! De inzender heeft zich hierin niet van zijn 
sterkste zijde laten zien. Nu is het ons ook wel dui
delijk, dat de schrijver in zijn brief zegt: ,,een enk�le 
maal bezorgt het lezen van Uw orgaan wel eens een 
bittere bijsmaak". 

Een gevoel van diepe verontwaardiging over het ex
cuus van den inzender hebben wij niet kunnen onder
drukken. Het maakt de waard� van hetgeen de inzen
der ook overigens meent te moeten verwijten, wel zeer 
gering. Wij zullen het hierbij dan ook laten. Er. staan
in het ingezonden stuk nog enkele andere dmgen, 
waarop wij gaarne de aandacht hadden willen ves
tigen. Ze raken echter weer niet de kern der zaak, 
die ons hier bezig houclt. Mede met het oog op de 
beschikbare ruimte dient ons antwoord te worden be
eindigd. Wij hebb�n tenslotte nog één advies. Het is 
dit dat de inzender zijn veelszins uitdagende toon 
vo�rtaan achterwege late en afzie van de houding, als 
zou hij zijn taak in de afgelopen jaren toch zo gewel
dig goed hebben vervuld. 

Het boetekleed ontsiert den man niet". Wel de dek
m��tel, waarover we hierboven spraken. 

FRITS. 

e f 1.25 op Giro 370449t.n.v. Jac. Heuvingh 

Westermarkt 2, Amsterdam. 
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Onthulling monument 
gevallen strij:lers van Benschop. 

Op 13 en 17 Februari 1945 gevallen of gefusilleerde 
strijders: 

Jan A. v. Ieperen, geb. 14.12.14 
1 heo A. Klever, geb. 10.3.20 
Hendrik Sattler, geb. 17.10.24 
Jasper v. Ieperen, geb. 17.8.13 
Johannes G. v. d. Ende, geb. 2.1.24 
A. C. Klever, geb. 16.4.01
A. P. v. Vliet, geb. 17.1.20 
A. A. Klever, geb. 31.1.24. 
Op 13 Februari van dit jaar was het een wilde jacht

in llenschop. De motten hielden een razzia, zo groots 
en fanatiek opgezet, dat er bijna geen ontkomen aan 
was. In grote getale waren zij aangekomen, van beide 
kanten het dorp in en omsingelden boerderij na boer
derij. In de naburige dorpen hield men z'n hart vast. 
Ze wisten het: practisch elke boerderij in het lange 
uitgestrekte Benschop was een schuilplaats voor ge
zochten, voor verdrevenen, voor geallieerden, voor on
derduikers, terwijl die schuilplaatsen soms ook berg
plaatsen voor wapens en munitie waren. 

De jacht was fel en wild. Schoten klonken in de 
verte en als wou de wind de toch al zo geladen ge
moederen nog meer aanwakkeren, overstemde hij, in 
wilde vlucht langs erf en hof, de gebrulde comman
do's der mensenjagers. 

Er vielen schoten; in het wilde weg en langs en 
over de hoofden van duikers, die trachtten te ont· 
komen. Er werden ook schoten bean,woord. Op de 
boerderij van de familie Klever werd een vuurgevecht 
geleverd tussen de illegalen en den vijand. Aan beide 
zijden vielen doden, o.a. viel Theo Klever als held aan 
het binnenlandse ondergrondse front. 

De gedoden aan duitse zijde zouden zwaar betaald 
worden. In tomeloze woede werden de Benschopse ge
vangenen in grote getale weggevoerd. Een deel als 
dwangarbeider naar Duitschland, een ander deel naar 
de gevangenis Wolvenplein. 

Toen was het stil geworden in Benschop. 
Enige dagen van spanning volgden; dagen van hoop 

en vrees. 
Enkele dagen later, op Zaterdag 17 Februari. kwa

men de moffen Benschop weer binnen rijden. Een mo
torrijder met mitrailleur, een luxe wagen, een autobus. 
Van achter heggen en struiken zag men het: De jon
gens kwamen terug. Misschien voor onderzoek? Men 
leefde tussen hoop en vrees. Doch ze gingen regel
recht naar de plaats van het strijdtoneel, de boerderij 
van Klever. 

De wraak was meedogenloos. In korte tijd was het 
lot der jonge kerels beslecht. In looppas bij de hooi
berg van de boerderij van Klever aangekomen, werden 
zij neergeknald, als vee, als "terroristen". 

Tot wijd in de omtrek was de verslagenheid groot. 
Een ieder leefde in gedachten mee met de Moeders 
der zonen, met de vrouw van den heldhaftigen man, 
met de alleen achter gebleven verloofde ..... . 

7 November 1945 .Het is weer stil in Benschop. Het 
langgerekte dorp steekt van zijn vele boerderijen de 
vlag halfstok, die roerloos naar beneden hangt. 

De herfs:lucht houdt de zon nog even schuil, de 
wind heeft opgehouden de bomen te ontdoen van hun 
laatste resten van zomerkleedij. Aan een gevoel van 
weemoed ontkomt men niet bij het zien van dit beeld. 

Benschop eert vandaag zijn gevallen strijders. Een 
monument wordt onthuld. Deze plechtigheid werd be
gonnen met een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk. 
Behalve in het overvolle kerkgebouw vonden de be
langstellenden een plaats in het daarnaast gelegen 
schoolgebouw of daarbuiten, waar de dienst door mid
del van luidsprekers eveneens gevolgd kon worden. 

In het kerkgebouw merkten wij o.a. op: de Commis
saris der Koningin · in de provincie Utrecht, een ad
judant van Z.K.H. Prins Bernhard, de Burgemeester 
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, ,llet w..cü een 6.o.e,1z;. '' 
De oude Krans is aan de grens overleden. Met dit 

bericht kwam een einde aan de verwachting Krans 
weer terug te zien. De boer van Bovensbosch, met 
zijn vrouw en zoon, verzorgde het onderduikerskamp, 
dat opgeslagen was diep in de bossen, enkele honder
den meters van hun boerderij vandaan. Meer dan vijf
tig jongens in opleiding voor het verzetswerk, von
den in vader en moeder ·Krans hun eigen ouders te
rug, die zij hadden moeten verlaten om onder te dui
ken. Niets was de fam. Krans teveel als er gehol
pen moest worden, hun gehele bedrijf was beschik
baar als het nodig was. 

Gerrit, de zoon van Krans, kwam twee- of driemaal 
in de week naar het dorp. met wàgen en paard om 
alles op te halen wat de jongens nodig hadden. Vijf 
grote kippenhokken stonden zij af en bouwden deze 
met de jongens weer op in de bossen. Van alles wat 
de boerderij voortbracht konden de jongehs zoveel 
krijgen als zij nodig hadden, zonder ook maar van 
vergoeding te willen horen. 

"yij met 'U allen, stoere fiere belden, 
'Vereend gevallen, gij rusttet zelden. 
Qij stondt steeds klaar in den nood. 
Beseftet bet gevaar, docb vrcesdet geen dood. 
Qij offerdet uw leven, één van zin 
'Voor Qod, voor 'Volk, voor 'Koningin.• 

d�r Gemeente Benschop, Prot. en R.K. geestelijkheid 
Utt Benschop en omgeving en voorts vele figuren uit 
de illegaliteit. 

De bijeenkomst stond onder leiding van Ds. de' 
Leeuw van Polsbroek, die deze dienst aanving met een 
kort openingswoord. De sprekers wisselden onder het 

zingen van Vaderlandse liederen. Pater Willibrord van 
Haastrecht sprak een rede uit over "De geestelijke ach
tergrond van het illegale werk". Hij wees hierin nog 
eens duidelij� op de innerlijke gedegen overtuiging, 
"'.aarme de Jongens deze strijd voerden. Een strijd, 
die verre stond van gewaagde avontuurs- of sensatie
lust. Ds. van der Meuten van Utrecht zag het monu
ment als de verzinnebeelding van de strijd der gev.al
lenen, die gevoerd werd uit Geloof, Hoop en Liefde. 
Geloof in den Almachtige, Hoop op de herrijzing en 
de vernieuwing van ons Vaderland, Liefde voor de 
medemensch. 

Na afloop van deze dienst begaf de menigte zich 
naar de boerderij van de familie Klever, waar het mo-

Door verraad van een NSB-er, die dit met zijn 
leven heeft moeten betalen, kwam de SD. achter het 

· bestaan van dit kamp. Gelukkig op tijd gewaarschuwd

nument geplaatst is. 
Als _yoorzitter van het Comité opende en sloot de 

heer J. v. Schaik hier de rij der sprekers en nodigde 
den Commissaris der Koningin uit tot het onthullen 
van het 1!1onu�ent. Na deze plechtigheid werd een 
mmuut stilte m acht genomen, waarna gelegenheid 
werd gegeven tot de kranslegging. Verschillende spre· 
kers voerden vervolgens het woord. 

Benschop heeft zijn gevallenen-monument het eerste 
in de provincie Utrecht. Het zal ons heri�neren aan 
oorlog, aan verzet, aan foltering, aan bloedvergieten, 
'temeer, omdat dit monument geplaaLst is daar waar 
de dodelijke kogels hun werk deden. Het zal o�s her· 
inneren aan onze medestrijders! Het zal ons herin· 
neren aan alle gevallenen, aan al die helden, die alles
gaven in hun strijd voor God, Oranje en Nederland, 
voor onze vrijheid, waarheid en recht. 

God schen�e troost aan de achtergeblevenen, die 
moeten neerzien op de ledige plaatsen van hen die 
jubelend voor hun Koning staan. 

Onthulling monument te Dalfsen. 
\'v'oensdag 7 November heeft te Dalfsen de plech· 

tige onthulling plaats gevonden van een monumentale 
bank, welke al�aar op de begraafplaats is opgericht 
ter nagedachtenis aan M. J. E.. v. d. 'Veen, die als ille· 
gaal werker door de Duitsers gefusilleerd is. 

Nadat de genodigden zich in het gebouw Pniël ver
zameld hadden, begaf de stoet zich naar het kerkhof 
waar zich reeds vele belangstellenden hadden verza� 
meld. 

Nadat de Nederlandsche driekleur, welke het mo· 
nument dekte, langzaam weggetrokken was werd een 
eenvoudige bank zichtbaar, waarop in het :nidden het 
L.0.-schild voorkomt en daaronder de woorden: ,,aan
M. J. E. v. d. Veen, gevallen als illegaal stri1· dèr,
8-4-1945".

Het seheel is sober, doch fraai uitgevoerd.
Bij atwezigheid van Ds. F. Slomp, die zou spreken,

werd het woord gevoerd door Ds. J. M. Kroes, Geref. 
predikant te Dalfsen. Spr. herinnerde aan het vele 
belangrijke werk dat v. d. Veen als ambtenaar ter 
gemeentesecretarie bij de hulp aan onderduikers had 
verricht. Wij hadden aan hem een krachtige bijstand, 
aldus �pr., die zich als goed Nederlander, met zijn 
volle persoonlijkheid inzette. Vele onderduikers zijn, 
door de papieren die zij van hem gekregen hebben, 
aan de greep van de slavenjacht ontkomen en velen 
zouden, als zij wisten wat er thans gebeurt, met hun 
gedachten bij hem zijn. 

Zijn arbeid heeft hem het leven gekost en kort voor 
de bevrijding viel hij voor het vuurpeleton. Wij ver· 
trouwen dat het sterven voor hem een overgang tot 
een beter leven is geweest. 

De plaatselijke afd. van de L.O. heeft gemeend een 
eenvoudig monument ter zijner nagedachtenis te moeten 
plaatsen. We zijn dankbaar dat zijn moeder en ver· 
loofde bij de aanbieding ervan aanwezig willen zijn. 
Uit dit monument, aldus richtte spr. zich tot mevr. 
v. d. Veen, spreken waardering en gevoelens van ver· 
knochtheid die wij voor Uw zoon voelen. Wij hopen 
dat God U de kracht zal geven dit verlies te dragen. 

Enkele andere sprekers voerden vervolgens het woord. 
Nadat mevrouw v. d. Veen en een nicht van den 

overledene bloemen hadden gelegd, begaf de stoet zich 
naar het gebouw Pniël, alwaar nog gesproken werd 
door den prov. vertegenwoordiger van de L.O., die 
een speciaal woord tot de familie richtte. Spr. herin· 
nerde eraan dat zijn zoon ook was gefusilleerd. Voor 
ons ouders, aldus spr., zijn Gods beloften de troost. 
Zij zullen U steeds de kracht geven het kruis te dra· 
gen, dat God U gegeven heeft. Uw zoon heeft Hij 
de kracht gegeven alleen naar het doel te kijken en 
niet naar de uitkomst. Want als we daar naar hadden 
gekeken, zouden velen gezegd hebben: ,,doe het zelf 
maar". Ik-hoop, aldus spr., dat gij allen de kracht 
zult hebben om verder te gaan. 

wisten alle onderduikers te ontkomen, de fam. Krans 
werd echter gearresteerd. Geheel het gezin werd in de 
gevangenis gestopt en de boerderij onteigend. On· 
danks de onmenselijke martelingen, die op hen wer· 
den toegepast, hebben zij niet één naam genoemd. Zij 
bogen niet voor de Duitsers, want God was hun 
kracht, terwijl het gebed hun het lijden met liefde 
deed dragen. Na enkele maanden doorbrengen in het 
concentratiekamp te Amersfoort, werden vader en 
zoon in Duitsland tewerk gesteld, terwijl moeder naar 
het kamp Vught werd getransporteerd. De oude held, 
verzwakt door het lijden, werd ziek en moest in het 
ziekenhuis opgenomen worden. Door de hulp van 
het Arbeidsbureau kreeg men toestemming hem naar 
Holland terug te halen en dit gebeurde met een zie· 
kenauto_. 

Gods raadsbesluiten zijn echter ondoorgrondelijk, 
want hoewel reeds stervende in Duitsland, vocht hij 
met de dood, totdat hij, aangekomen op Hollands 
grondgebied, de strijd opgaf en vredig zijn leven stel· 
de in handen van den Schepper van hemel en aarde. 

Het was een boer. Eén der vele Limburgse boeren, 
wien geen offer te groot was, die alles gaf, zijn ge· 
zin, zijn leven, voor God en Vaderland. 

w.



GRONINGEN HERDENKT ZIJN HELDEN 
Van Dinsdag 30 October tot Vrijdag 2 November 

heeft Groningen allen, die in stad en provincie tijdens 
de bezetting door de nazi's werden omgebracht op 
plechtige wijze herdacht. Gedurende deze dagen �ton
den een urn met de as van 45 te Westerbork getu
s1Ueerde_ Nederlandse helden, opgebaard in het Pro
vmc1ehu1s. 

Een overweldigende bloemenhulde, welke te groot 
bleek voor de kleine rouwhal en waarvoor beter de 
grote Statenzaal beschikbaar had kunnen worden ge· 
steld, werden aan de voet van de· baar neergelegd. 
. De plechtige herdenking vond Vrijdagmiddag plaats 
In een rouwdienst in de Martinikerk. 

Hoog van de oude, grijze Martini, kwamen de don
ke:.e klokkenklanken aangolven, wegebbend in de lood
gnJze Novemberdag. Begeleid door de zware klanken 
Werd de urn overgebracht van het Provinciehuis naar 
de Martinikerk. 
"De grote_ kerk str?omde vol. Iedereen wilde getuige 

ZIJn van dit geweldig, voor velen onzegbaar moeilijk 
en toch zo schoon herdenkingsmoment. In de kerk 
stond de urn, omgeven door een krans van witte chry
santen, opgebaard voor de preekstoel. De organist be
gon de dienst met "Ases Tod", dat in ons een machtige 
stroom van weemoed en herinnering deed opkomen. 

De heer E. H. Ebels, waarn. commissaris der Konin
gin, opende de rij van sprekers. Hij dankte namens 
de bevolking van Groningen de honderden nobele 
strijders, die vielen voor de bevrijding van ons land. 
Het grote doel waarvoor een iedei:,. van hen streed en 
Waarvoor zij vielen, moet voor ons �timulans zijn om 
Nederland te doen herrijzen. Dan is hun offer niet te· 
vergeefs geweest. 

Namens de illegaliteit sprak de heer M. J. van Til, 
die er op wees hoe groot de moeilijkheden waren, 
Waartegen moest worden opgetornd, alsmede het on
vervaard tekeer gaan tegen de ,vijand. Het is hun over· 
Winning, aldus spr., die zij niet meer mee hebben 
mogen maken, waarvan wij thans genieten. 

De organist speelde hierna de treurmars uit Samson 
van Händel. 

Vervolgens las ds. A. van der Ziel enige gedeelten 
van Ps. 37, Joh. 1, Cor. 13 en Rom. 8. Het kenmerk 
van hun strijd, aldus deze spr., was de worsteling voor 
Vrijheid van geweten, vrijheid van Godsdienst en Recht. 
Al hebben zij het niet mogen beleven, zij hebben 
overwonnen. Hij wekte de achtergeblevenen op om 
tot God te gaan om troost. 

Hierna sprak Deken Buve, die zei dat zij de grootste 
mannen in de wereld zijn, die zich geven voor hun 
ideaal en zichzelf weten weg te cijferen. Spr. vertelde 
van de fiere strijders, die hun oorlog voerden tegen 
rechtsverkrachting en die nu zijn aangeland in het 
land van eeuwig licht en vrede. 

Als laatste spr. trad naar voren ds. Brouwer. Hij 
nam ons mee naar folterplaats en executieveld, naar 
de lege plaats in de gezinnen, naar de moeite en het 
verdriet, dat zowel door hen die vielen als door hen die 
achterbleven is geleden. Hij wees op het hoge ideaal 
dat zij nagestreefd hebben en de schitterende uitkomst 
van hun strij,d, welke er tenslotte het gevolg van ge
weest was. 

Staande, hoorde de schare vervolgens de treurmars 
uit de derde symphonie van Beethoven aan. En terwijl 
het orgel zong van rouw en droefheid, werd de urn 
uitgedragen. 

'Naar de laatste rustplaats. 

Nadat de rouwstoet op de Grote Markt en omlig· 
gende straten was geformeerd, zette de lange stoet 
zich in beweging. De vlaggen hingen halfstok, de 
muziek speelde een treurmars; ontroering blonk in de 
ogen van de toeschouwers, die in dichte rijen langs de 
te volgen route stonden opgesteld. Achter de muziek 
volgden na het vuurpeleton, het college van burge
meester' en wethouders en daarachter de lijkwagen, 
bedekt met vlaggen en bloemen. Vier wagens met 
bloemen en kransen volgden de liikkoets en hier achter 
veertien rijtuigen met familieleden. Dan volgden te 
voet familieleden, oud-illegale werkers en vele andere 
groepen, terwijl de zeer lange stoet gesloten werd 
door auto's met familieleden en officiële personen. 

OP bet Esserveld. 

Het graf was gedolven in het gazon recht tegenover 
de hoofdingang van het kerkhof. Het grijs-matte licht 
van deze sombere Novemberdag, hing als een rouw
sluier om tombe en heester. In de verte klonk de 
zachte, donkere muziek van Chopins treurmars. De 
baar werd door vier officieren grafwaarts gedragen. 
Commando's weerklonken, de geweren werden gepre
senteerd De baar, met bloemen overladen. werd boven 
het graf geplaatst. Het vuurpeleton trad aan en na 
een gedempt gegeven bevel loste het zijn salvo's. 

Aan de groeve werd gesproken door den burgemees
ter van Groningen. In dit graf, aldus spr., rusten een 
aantal mannen. wier namen wij ·kennen en zoals we 
hier staan denken wij in de eerste plaats aan hen, die 
in rouw gedompeld zijn, aan wie het verlies .niet kan 
worden vergoed door eerbewijs. Het kan hen echter 
troosten, dat onze mannen zijn gevallen om hun on
versaagde moed, waarover, zolang er Nederlanders 
leven, zal worden gesproken. Laat dit graf een sym· 
hooi zijn voor allen, die een dode betreuren, ook voor 
hen die geen graf van hun gevallen familieleden kun· 
nen bezoeken. Hij deelde nog mede, dat het gemeente
bestuur de zorg voor de tombe op zich nam. 

Namens het N.S.F. en N.C. sprak jhr. mr. J. M. S. 

KOERIER MARTEN VAN DALEN. 
Van"v�oeger kende"hij mij nog. De laatste jaren

was h11 m Hoorn, btJ de posterijen. Vanuit Hoorn 
br�cht hij mij een bezoek, in het voorjaar van t 943. 
�tJ had er geen vrede mee, dat hij, als jonge kerel, 
mets deed voor de bevrijding van ons land. Kunt U 
mij gebruiken, hebt U werk voor mij?" was z{Jn vraag. 

"Marten", heb ik gevraagd, ,,weet je wel waarnaar 
je verlangt?" 

Op mijn vr�gen antwoordde hij: ,,Ik zoek geen 
av�1;1tuur. Ik wil het om Gods- en des gewetenswil. 
StnJden tegen dat vervloekte systeem, dat gericht is 
tegen God en diens zaak, dat zoek ik. Ik neem de 
risico's. Ik aanvaard persoonlijk de volle verantwoor· 
delijkheid." 

Ik had hem zo wel op de schouders willen kloppen 
en zeggen: ,,Marten, jij bent onzen man!" Want vóór 
�ij zat zo'.n e.:rlij'ke, vad�rlandslievende, gelovige,
Jongeman, die z11n leven wilde stellen in het teken 
van het offer. Maar ik kon en mocht dat zo niet 
doen. En daarom zei ik: ,,kom over een week nog 
eens terug. Ik zal de zaak overwegen en bespreken. 

FREEK SOMSEN - Qoop). 
Freek, is niet meer! 
Begin September is ook hij te Vught gefusilleerd. 
Hoelang hebben de S.D.-ers naar hem gezocht! 

.Aan mijn man en mijn zoon. 
Ze zijn daarginds voor niets in 't moffenland gestorven. 
Ze werden hier voor niets vermoord, gefusilleerd. 
We werkten hier voor niets, hebben voor niets ge· 

zworven. 
Voor niets!! - Voor 't botte volk, dat nog niets heeft 

geleerd. 
De jongens gaven hier voor niets hun warme leven 
Zij werkten voor "de zaak"! Voor niets! Het bleek 

een waan. 
Voor 't Nederlandse volk hadden wii ons gegeven, 
Doch 't Nederlandse volk ziet 't onbegrepen aan. 
- ,,Het was het dol bedrijf van jeugdige kwajongens,
belust op avontuur, de onrust in hun bloed.
Zij maakten hun gezinnen weduwen en wezen,

de Ranitz, die de gevallenen dank bracht voor hetgeen 
zij gedaan hebben. Spr. legde vervolgens een krans 
aan de groeve. 

Mr. Ds. Swart dankte namens de familie voor het 
medeleven en bad daarna het Onze Vader. 

Voorbij...... vdorbij, de bloeiende schoonheid van 

'Foto: Noord Ned. Persfotobure1111 

Denk jij er in die tijd ook nog eens rustig over na. M 

Marten kwam, om antwoorden. 
Marten kwam in dienst van land en volk - vor

stin en regering, van zijn Heer en Koning. En hij 
kwam er niet meer uit. Hij is in het harnas gestor
ven. 

Energiek heeft hij het werk, dat hem werd opge
dragen, voI:voerd. Nooit was hem iets teveel, de dag 
was hem nimmer te lang. Hij stond altijd klaar, van 
vroeg tot laat. 

Toen wijlen mijn vriend Brinkman en ik moesten 
o�derduiken, was het Marten die de eerste stoot op
ving, en zorgde hij ervoor, dat alles voortgang had. 
Vanaf deze tijd dateren ook zijn bezoeken aan de 
Provinciale vergaderingen. Wekelijks ontmoette ik 
hem daar. En, omdat ik niet meer in Zaandam te
recht kon, zorgde hij ervoor, dat de onderduikers van
en naar Zaandam, hun bestemming kregen.

Marten heeft prachtig werk gedaan. • 
Op 1_9 October 1943 werd hij, gelijk met vele an· 

deren, m Hoorn gearresteerd en naar de gevangenis 
aan de Amstelveenscheweg in Amsterdam overge
bracht. Marten werd gehuisvest in een cel, die pre
cies boven de mijne lag. 

Als ik de rondgang door de cel boven mij hoorde 
dan wist ik Marten's stapt daarin. 

' 

's Avonds plm. 8 uur riep "Radio Oranje" vanuit 
Martens cel, de nieuwsbulletins om. Dat geschiedde 
door de luchtroosters en was door de bewoners van 
die gehele vleugel te verstaan. Marten is wekenlang 
"omroeper" geweest en hij heeft zich meesterlijk van 
die taak gekweten. Dat was mijn laatste contact met 
hem. Hij is naar Vught, en later naar Duitsland ge
transporteerd. Daar heeft hij het tijdelijke met het 
eeuwige verwisseld. 

Gij allen, die treurt om het verlies van Marten 
van Dalen, laat de wetenschap, dat hij is ingegaan 
in het Vaderhuis, - dat hij gelukkig is, - Uw blijd
schap zijn, en laat die blijdschap de droefheid over-

stemmen mogen, tot Gods eer. K.P. 

Hoe na hebben zij hem het vuur aan de voeten 
gelegd. Zijn vrouw werd gearresteerd maar door clan
destien� brieven moedigde zij hem z�lfs vanuit de ge
vangems aan vol te houden. Zij zou het wel uithouden 
al moest het ook nog drie jaren duren. Als ze Joop 
maar niet te pakken kregen. 

Hoe bewonderden we allen de moed van deze vrouw 
En . Joop �ield vol, hij bleef zijn jongens verzorge�

en leidde z11n K.P. Joop werd onmisbaar. 
Toen werd zijn vrouw vrijgelaten, doch...... Joop 

gearresteerd. 
Joop, de stoere, trouwe, werker. 
Joop, de K.P. leider. 
Wij weten uit enige gegevens hoe moeilijk hij het 

gehad heeft. Hoe zal hij verlangd hebben naar vrouw 
en kinderen. Hoe zal zijn hoop herleefd zijn bij het 
naderen van de geallieerde legers. Doch helaas ...... 
een kogel maakte een eind aan dit leven. 

Neen, de vredesfeesten heeft hij hier niet mogen 
vieren met ons. 

Hoeveel heerlijker moet het echter voor hem zijn, het 
bevrijdingsfeest te mogen vieren hierboven bij zijn 
Vader! 

voor wie, per slot, het volk nog steun betalen moet ... " 
Kan dan geen enkel mens ons felle werk doorgronden? 
Het was toch vóór ons volk? Verstond het volk dit niet? 
Wij bloedden voor dit volk uit duizend, duizend 

wonden ...... 
Juist om en voor dit volk was 't offer en 't verdriet. 
Neen, Man, 't was niet voor niets, dat jullie hebt 

gevochten, 
Eén is er, Die de strijd in waarheid heeft gezien. 
Die altijd bij je was, als jullie naar Hem zochten, 
Hij sterkt de vrouw en 't kind van hem, die viel, 

nadien ...... 
En eens zal ik, jouw vrouw, het aan ons kind vertellen, 
opdat die zoon van jou jouw vaandel verder draagt, 
om weer, - getrouw als jij -, geheel zich in te stellen, 
wanneer opnieuw zijn God en 't land dit van hem 

vraagt ! 
B. 

onze helden; muziek speelt: ,,Boven de starren daar 
zal het eens lichten", ja, voor allen die Jezus lief
hebben. 

Met een hart vol weemoed en dankbaarheid zongen 
wij ons volkslied. Weemoed om onze doden, hun inzet, 
hun offer. 

'Foto: Noord Ned. Per1/otobure11u 



De meer dan 400 slachtoffers van het Duitse 
schrikbewind, die gevonden zijn in de duinen,zijn nu definitief ter ruste gelegd bij de Zeeweg 
te Bloemendaal, waar te hunner nagedachtenis 
later een monumentale grafstede verrijzen zal. 

Op Dinsdag 27 Novmber a.s. zal in tegenwoordigheid van nabestaanden, autoriteiten en genodigden, een gedachtenisplechtigheid plaats 
vinden in de Grote Kerk te Haarlem, aanvan
gende om 11 uur. 

Het stoffelijk overschot van Anneke Schaft, deenige vrouw, die in de duinen gefusilleerd werd,
zal daar - als een symbool van al die honderden - opgebaard zijn, om na de plechtigheid 
uitgedragen te worden en ter ruste gelegd temidden van haar medestrijders. De baar, die door 
alle verwanten en genodigden gevolgd wordt,wordt omstreeks half 2 bij de begraafplaats aan de Zeeweg verwacht, waarna de ter aarde be
stelling zal geschieden. 

Hoogachtend, 
Voor het Comité tot Stichting 
van een Eeregrafhof, 
de Voorzitter, P. A. VERBURG.

Reeds enige tijd is de K.P. Utrecht-stad bezig met 
het instuderen van een K.P.-spel, waarin het publiek getoond zal worden, wat door de K.P. in de bezet
tingsjaren is verricht. 

Het K.P.-spel zal binnenkort en wel op 3 en 4, en 
13 en 14 i;:>ecember opgevoerd worden. Er is beslag 
gelegcJ op äe Stadsschouwburg. Het K.P.-spel, met 
del pte!: ,,0, Vrijheid!" zal op 3 December officieel 
'Y°f� · geopend. Op deze avond zal aan illegale wer
kers z'o veel mogelijk voorrang worden verleend. Dit kan echter alleen als alle D.C.'s, P.C.'s en K.C.'szich even in willen schakelen. 

De kaarten moeten opgegeven worden aan het 
Secr. Stichting K.P. Utrecht-stad, Obrechttraat 13,Utrecht. 

De netto-opbrengst zal aangewend worden vojornagelaten betrekkingen van illegale strijders in overleg met de Stichting 1940-1945. 

Een schildersbedrijf van oud-illegale werkers vraagtschilderwerk op elk gebied. Brieven onder Nr. 77 van dit blad. 
Gevraagd het tegenwoordig adres van ChirurgEverlyn te Utrecht, die overeenkomstig verstrekte inlichtingen het overlijden zou hebben geconstateerdvan M. J. Drost, afkomstig uit Den Helder, in hetconcentratiekamp te Siegburg. Bericht aan Mevr. Timmenga, AfwikkelingsbureauConcentratiekampen, Taalstraat 60 te Vught. 
Grote Maatkleermakerij te Den Haag kan veel per-soneel gebruiken als: 

Grootwerkers, Klasse A. 

Uniformkleermakers, Klasse A. 
Reparateurs. 
Uitsluitend 1e klasse krachten. 

Brieven onder Nr. 78 van dit blad. 
In R.K. gezin (vier kl. kinderen) te Mijdrecht gevraagd een flink meisje, als hulp in de huishouding.Hoog loon; zij zal niet beschouwd worden als dienstbode, doch in het gezinsleven worden opgenomen. Brieven onder Nr. 79 van dit blad. 
Oud-illegaal werker, chauffeur-monteur, zoektfunctie bij expeditie-bedrijf of dergelijke, kan zelfstandig werken en leiding geven, kan reparatiëo controleren en verrichten (alle merken). Brieven onder Nr. 80 van dit blad. 

518 David van der Reis, schuilnaam Mario Tella Mini, gearr. in Utrecht Mei 1943 op het station.Verder ontbreekt elk spoor. Zij, die met hemhebben samengewerkt, gelieven zich met dit bladin verbinding te stellen. 
519 Andries Pasterkamp, laatste bericht uit Polen. Na December 1944 niets meer van hem gehoord. 
520 Jan Coenraad de Jongh ,geb. 7 September 1921te Rijswijk. Lang 1.87 M., had blauwe ogen endonkerblond haar. Gearr. 23 Juni 1944 te Enschede, 18 Juli naar Vught vervoerd, Nr. 10623Bloc� 16 A. 6 September vervoerd naar Oraniënburg en varn:laar uit naar Neugengamme. Schoonzuster in Denemarken ontving vanuit Neuengamme op 17 Dec. bericht van hem hij was daarNr. 13426, Block 12. Volgens enkele verklaringen moet hij in Meppen gewerkt hebben. 
521 Salie Polak, gerepatriëerd uit Duitsland (thansopgenomen in Inrichting voor t.b.c.) werd metzijn Moeder (Rachel Blik, wed. van J. Polak oud 40 jaar) op 9 Febr. 1943 met nog een broertjeals Jood te Amsterdam gearresteerd en vervoerdnaar Vught op 23 Mei 1943 naar Westerbork;het broertje is vergast te Dachau (Dl.); de Moeder vertoefde te Vught in Blok 34 of 32 (reg. Nr.9013 van de Pat.); nadien ontbreekt elk spoornog twee kinderen en een Oom zijn later gearresteerd en ook te Vught geweest, daarna heeft de zoon niets meer vernomen. 
522 Cornelis Hermanus van Hunnik, geb. 21 Mei1920 te Zeist, is in Maart 1942 gedwongen te vertrekken naar Duitsland voor Arbeidsinzet,daarna gedwongen frontarbeid te verrichten. Vermoedelijk verblijf houdende in Letland. 
523 Leonardus Boere (Leo) geb. 14-2-1911 te Oudewater, vertrokken 10-3-'43 uit Oudewater metzijn vriend Johannes van Beek (Joop) geb. 20-6-1924 te Oudewater, met de bedoeling via SpanjeEngeland te bereiken. Beiden zijn op de Spaanse grens gearresteerd, vermoedelijk eind Maartof begin April 1943. Van Leo Boere op 18-4-'43bericht ontvangen uit strafgevangenis ChalonsMarseille, op 8-2-1944 bericht uit BuchenwaldeWeimar, Blok 17, Gef. Nr. 8525. Van Joop van Beek laatste bericht Juni 1944 ontvangen, vermoedelijk Blok 40 of 42. Was 9 April 1945 nog in leven en was onder vele gevangenen bekendom zijn 11ctiviteit ten gunste van de "ondergrondse in Buchenwalde". Beiden vermoedelijk weggevoerd met transport dd. 10 April 1945 vanuitBuchenwalde. 

Wil degene, van de L.0.-werkers, die in het bezitis van het paspoort, het P.B. en enige andere papieren van H. Meter, nationaliteit Zuid-Afrikaan, dezezo spoedig mogelijk zenden aan: 1. Traas, ZuilewegB 48, Oud-Beijerland? 
G e t r o u w d: 

PAULA DENTZen 
M. W. WESSEL (Max)

Amsterdam, 13 November 1945. 
JAN W:lLLEN STAMen 

FREDERIKA S. W. VAN BINSBERGEN 
hebben de eer U mede namens wederzijdse familiekennis te geven van hm;i voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 22 November a.s. om 14.00 uur te Dodewaard.Kerkelijke bevestiging door den Weleerw. Heer Ds.H. de Lange, Ned. Herv. Predikant van Aalsmeer in de Ned. Herv. Kerk te Hien om 14.30 uur. 
8 NOVEMBER 1945. 

OCHTEN, Achterstraat 0. 120. DODEWAARD, Waaldijk A. 49.
Thuis: te Dodewaard, 14 November '45 na 15.30 uur.Toekomstig adres: Kesteren, De Steeg K. 131 b. 

:Red UIUUUuli<J: 'n � oan t 1.25. (370449, Jac . .'lfuwingli, 
'lJl.uwunaJd 2, llttid,teJtáam ) . .ACaam en éto.lLedig. adltU oan den af,,zendeJt 
en r,.e;,mefáing: aliannement mededdingen {9.,d,oJie,,e, .ACo.o..em/kJt., !Ïleat11Îk4. 

U IS VERZEKERD VAN REGELMATIGE TOEZENDING 

Werk??? WERK!!I 
Bij m'n bezoek aan het afwikkelingsbureau LKP.kwam al gauw de vraag, wat ik nu deed en promptdaarop of ik niet eens wat in het mededelingenbladwilde schrijven. Wel, veel kan ik niet vertellen, maar ik wil ergraag m'n steentje toe bijdragen, om de idee tehelpen wegnemen, dat indien men ondergronds gewerkt heeft, er in de normale maatschappij geenplaats meer zou zijn. Deze gedachte leeft nog bij velen onder onze mensen. Niet zo zeer, dat de samenleving hen niet wil,dan wel, dat het "gewone" werk niets meer voor henis. Is deze gedachtengang juist? Naar mijn oordeelstelli&,. niet! Er is ook nu nog veel interessant en opbouwendwerk te verrichten. Ter illu.stratie (en dit is de aanleiding, waaromik dit schrijf) mijn eigen omstandigheden. 'k Was altijd van plan vliegenier te worden. Deoorlog bracht stagnatie in m'n studie, zodat ik overdag werk deed, dat met de luchtvaart zelfs niets uitstaande had. Hoewel mijn mooiste herinneringennatuurlijk die aan het sabotagewerk zijn Intussen was ik, voor zover mogelijk, blijven stu·deren en hoewel ik een tijdlang geheel niets kon doen,o.a. doordat de moffen me te grazen kregen, waardoor ik nogal achter kwam, heeft de KLM. me tochin de vliegeropleiding op het Internaat in Soesterberggeplaatst. En hier heerst een geest, bij het illegale af zou ikkunnen zeggen. Er wordt hard gewerkt en dat moet ook wel, wantin korte tijd moet er nogal wat ingestampt worden.Maar dat hindert niet, dan komt dat krakende raderwerk tenminste weer in beweging! Zie je, d)t hebben we noaig, die boel moet los,moet weer draaien. Wachten en stilzitten doodt degeest. Pak aan! We moeten zien, dat _de zaak zogauw mogelijk weer op volle toeren draait! De eerste depressie is voorbij. Overal gaan de bedrijven weer aan de gang en hierbij zijn bedrijven, dieweldra een zeer grote uitbreiding zullen ondergaan. Ze hebben dan personeel nodig, kerels, die werken kunnen, 6ók onder de hµidige gewijzigde omstandigheden. En je weet: ,,kan niet" mag voor ons niet bestaan.Daar zijn we nooit vanuit gegaan. Neem dit standpunt in, het betekent een voorwaarde, voor succes . .. Toon dat je een wil hebt en er zal een weg z11n,We kunnen ons land èn onszelf niet beter dienendan door zo spoedig mogelijk de handen uit de mouwen te steken. Lukt; het niet dadelijk een gescnikte werkkring tevinden, ontmoedigen laat je je nooit, dat heb je welafgeleerd. Probeer opnieuw, informeer . eens ergensanders en moet je een half jaar wachten voor je beginnen kunt, zit dan niet stil, haal je oud7. 'kennis op.Hou je nog tijd over, neem er een taak btJ. In elk geval: Dóe wat! . . .. Misschien kun je ook wel een betrekkmg knigen, 

maar je voelt er niet voor. Bedenk dan, dat wanneer men je later zou vragen, wat heb je in die J?eriode gedaan, je beter kunt ze8,gen: het wa� wel _met be
paald prettig werk, maar k deed tenmmste iets, dan 
dat je moet antwoorden: ik vond niet dàt werk, wat 
ik verlangde en heb dus nog maar afgewacht. Want overal leer je méér mee, dan met nietsdoen, 
daarmee, ga je dubbel zo hard_ achter uit. Dus jongens, zet de gang er m ! Doe je reputatie van KP.-er eer aan! 

WiJi U dat ... ? 
de Intendance te Amsterdam eens in rep en roerkwam, omdat zich buiten twee personen in het donker verdacht hadden opgesteld; 
als gevolg hiervan alle beveiligingsmaatregelen getroffen werden, terwijl het achteraf twee KP.-ersbleken te zijn, die - gewapend met springlading -een moment stonden af te wachten om een moffenauto te nemen; 
deze KP-ers eindelijk de kans schoon zagen om hunslag te slaan en bliksemsnel hun lading juist in de in Duitse kleuren geschilderde auto van de KP. legden; 
de SD. te Amsterdam vergunningen uitreikte voor 
de auto, waarmee de KP. wapens vervoerd.e. 
bij een overval op een distributiekantoor het is voorgevallen, dat een kleine jongen aan de KP.-ers, die � buiten op wacht stonden, kwam vertellen: ,,Meheer, 
se benne daar binne aan 't jatte"; --:-

de beruchte verrader en medewerker der SD. De f 
Jager te Maastricht uit de gevangenis te dier stede " met hulp van buiten wist te ontsnappen; S

dat eveneens een andere medewerkster der SD., �Mevr. G. Zeguers uit het kamp wist te ontkomen; �inzendingen voor deze rubriek van harte welkom zijn. 
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Het 4e bataljon Stoottroepen staat momenteel ge
reed om naar Indië te vertrekken. We zijn dus door 
de eerste vormingsziekte heen geworsteld en nu is het 
dan zoover. Achthonderd mannen zijn bereid om hun 
taak in Indië te aanvaarden en zooals het er momen
teel gaat uitzien, zal er werk voor hen aan den 
Winkel zijn. 

Allereerst dan de vraag, hoe staat het met hun 
geoefendheid? Zijn zij voldoende afgericht om deze 
taak, die onder zulke moeilijke omstandigheden moet 
worden verricht, aan te vatten? 

Het antwoord op deze vraag raakt in zekere zin 
de geheele geoefendheid van ons huidige leger, om
dat dit bataljon zeker niet het minste is onder de 
overige en het antwoord dus eigenlijk het geheel 
geldt. Sommige waarnemers noemen Weert zelfs wel
eens de oase in den woestijn, zoodat het oordeel over 
dit bataljon zich dan gunstiger zou doen aanzien 
tegenover het geheel. 

Bij het antwoord op deze vraag dient nog êén 
factor naar voren geschoven te worden en wel deze, 
dat het huidige leger geheel bestaat uit vrijwilligers, 
in tegenstelling met vroeger, toen velen aanvankelijk 
tegen hun zin in dienst traden. 

Men zou aan hen dus hoogere eischen kunnen 
stellen, ware het niet, dat ook zij "beladen" zijn met 
de vrucht der bezettingsjaren. Zij zijn in die jaren 
groot gebracht bij het denkbeeld "niet werken, maar
sa boteeren". , · 

Dat idee hecht zich vast in den mensch op het 
moment van de omschakeling is men niet vrij van 
dezen geest. Integendeel, zij zal nog J'arenlang deze
jeugd plagen en belemmeren in het oen van haar 
plicht. 

Op het publiek maakt het optreden van den mili
tair in het openbaar en bij de exercitie de meeste 
indruk. Naar binnen komen daarbij de voortgezette 
gevechtsopleiding en de schietopleiding. 

Het optreden van den militair in het openbaar laat 
veel te wenschen over. Handen in de zakken, open 
jassen slenteren etc. zijn ondeugden, die overwonnen 
moete� worden. Het is een voortdurende strijd om dit 
karakterlooze gedoe uit te roeien en deze kerels om 
te bouwen tot energieke militairen, die in gang en 
houding karakter verraden. 

De exercitie is voldoende; het is soms een lust 
voor 't oog om deze jongens te zien werken. Juist 
voor het element vlagvertaon in de Oost is dit op
treden bij de exercitie van zeer groot belang. Op 
dit punt maakte de troep een goede indruk; op marsch 
nog versterkt door het zingen, dat meer en �eer in
gang vindt en beoefend wordt. Van een zingende 
troep gaat ook een goede indruk over de stemming 
� 

d De voortgezete gevechtsopleiding en schietoplei ing 
vereischen nog aandacht. Veel wil ik hiervan niet zeg
gen maar wel is mij al gebleken, dat er een be
hoo�lijk percentage scherpschutters onder de jongens 
zit. 

h k d Alles samenvattend ben ik tevreden en ac t i goe e 
grond aanwezig om er een behoorlijke troep van te 
vormen. 

Het is een genoegen om met dit bataljon te wer
ken . uiteraard zijn er vele dingen die je ergeren, 
rna;r er zijn ook veel gevallen, die je verheugen, om
dat daar stijl uitspreekt. 

De physieke training staat vooraan op het program; 
ook in de komende maanden zal alles gedaan wor
den om de lichamelijke gesteldheid op te voeren. 

Ik heb nooit getw.ijfeld aan het peil van den door
snee Nederlandschen soldaat. In de Meidàgen in 1940, 
roen ik met hen aan de Maasbrug te Rotterdam de 
vuurdoop onderging, heb ik hen reeds leeren ken
nen als van het goede hout gesneden te zijn. 

Als ik desondanks toch aan de gevechtskracht van 
het toekpmstig Nederlandsch Leger ernstig twijfel 
(reèds nu), dan zit dat niet in deze onderbouw. Heel 
het doen en laten van de onderbouw (het soldaten, 
materiaal) wordt bepaald door de bovenbouw (het 
kader). Van deze bovenbouw vormen de beroeps
officieren de top en de reserve-officieren en het onder
officierenkader de basis. 

De gesteldheid van de top nu en in de toekomst is 
m.i. het belangrijkste. En wat ik nu van de beroeps
officieren, waarvan sommigen fabelachtige promotie
sprongen maakten, weet, is .allereerst dit en dit geldt in
de voornaamste plaats voor de stafofficieren, dat hun
miliaire kennis zeer goed is. Het vak hebben zij onder
de knie, al zullen uiteraard de moderne ervaringen
nog verwerkt moeten worden. Maar, het geheele corps
zucht onder één vloek en de::� is m.i. bepalend voor
de gevechtswaarde. Op een heel sporadische uitzonde
ring na hebben zij geen van allen gelegenheid gehad
om te toonen, dat zij in het gevecht de juiste mentaliteit
bezaten. Zij dragen terecht of ten onrechte, de last van
de debacle in ons leger in de Meidagen van 1940;
ze zijn "beladen menschen". Zij hebben geen gelegen
heid meer gehad het tegendeel te doen blijken, maar
. . . . . . ze grijpen die gelegenheid nu ook niet aan of 
kunnen om de een of andere reden die niet aan
grijpen. 

Ik heb maar één recept voor de toekomstige top 
van ons leger. Eerst in het gevecht bewijzen, dat men 
wat waard is en daarna bewijzen, dat men het in
tellect heeft om zich de noodige hoogere militaire 
kennis eigen te maken, of te bewijzen deze kennis 
reeds te bezitten. 

Deze beide eischen gelden zoowel voor troep- als 
stafofficieren, teneinde tusschen hen een harmonische 
eenheid te doen ontstaan. 

Ik wil daarover later meer zeggen, indien ik 
mijn visie over de toekomstige opleiding zal voor
leggen. 

Indien wij in Europa een tijd van vrede tegemoet 
gaan, zal de beroepsofficier zijn daadkrachten in het 
gevecht niet meer kunnen toonen. Maar vandaag aan 
den dag is er gelegenheid om dienaangaande het 
karakter te testen n.l. in Indië, waar de strijd woedt, 
die naar wij hopen, spoedig geëindigd zal zijn. Daar
om moet men nu m.i. de officieren zooveel moge
lijk naar Indië zenden en de top hier zooveel moge
lijk beperken en als voorloopig zien. 

Ik betreur het, dat men de beroepsofficieren schijn· 
baar wil gebruiken bij africhting van de nieuwe lich
tingen, teneinde die africhting weer 100 °/0 te doen 
zijn. Dit moet noodzakelijkerwijs worden uitgesteld; 
er kunnen geen twee dingen tegelijk worden gedaa�. 
Indien de beroepsofficieren hier blijven, valt men m 
de fout van voor 1940, n.l. dat de mentaliteit niet 
gekend wordt. Gaan ze naar het gevechtsterrein, dan 
zal de opleiding van 1946 hieronder lijden. Het zij 
zoo, dit aanvaarde men. De huidige opleiding was 
gebrekkig maar de verbetering is zichtbaar en we 
doen het ' er mee. De opleiding in 1946 zal, omdat 
de omstandigheden gunstiger worden, zeker weer beter 
zijn. . . 

'.Maar in verband met de mentaliteit van al bet 
toekoinstiqe kader is bet noodzakelijk, da.t zij allen 
de vuurdoop ondergaan. 

In de illegaliteit is de karakteriseering van de of
ficieren als volgt geweest: ,,Ze wilden niet, ze durf
den niet en ze konden niet". Helaas is dit juist. Voelt 
men dan niet de last, die op ons officierencorps rust 
vanwege de houding in 1940? 

Als ik nu het beroepsofficierencorps bezie, dan 
constateer ik : 

1. weer geen schifting naar gevechtsmentaliteit;
2. een groote innerlijke verdeeldheid vanwege de

promotiesprongen;
3. een voortzetting van de koers van vóór 1940;

in geen opzicht is er een frontverandering; men
gaat in het oude spoor vooruit;

4. vrijwel geen animo om in Indië onze officiers
plicht te vervullen.

Laat ik verder over dit punt zwijgen. Wat ik hier 
over de top schreef, geldt uiteraard in principe voor 
de geheele bovenbouw. 

Alleen uit hen, die in Indië hun plicht deden, is 
m.i. het kader van de Nederlandsche Weermacht te
formeeren. Hierover zal ik later wel eens meer schrij
ven.

Ik wil nog twee punten vluchtig aanroeren, dan 
zal ik het er voor dit keer bij laten. 

Aljereer:st ae ontwikkeling en ontspanning van 
de militai;en (0. en 0.). Deze wordt, naast eigen 
stappen van den commandant, verzorgd door A.V.O.S. 
(Alles voor onze soldaten). y�n Je _ontwikhli!,g _voor 
den soldaat heb ik nog wem1g gezien. Het mst1tuut 
is in oprichting zoodat dienaangaande moet worden 
afgewacht. Ons' werd wel toegezonden een schrifte
lijke cursus Maleisch voor iederen soldaat, dus in 
totaal voor 800 man. De deskundigen vinden dezen 
cursus voor den soldaat echter veel te moeilijk. Daar 
ook de B.N.S. ons 800 cursussen Maleische taal deed 
toekomen (wat een geldverspilling), die beter leken, 
werd de A.V.O.S.-cursus achtergelaten. 

Van de ontspanning van A.V.0.S. hebben wij hier 
in Weert alleen maar eenige onaangename staa�tjes 
gezien. Het was ver beneden peil, hetgeen den leider 
na een voorstelling door mij werd medegedeeld _en 
deze wist 4r niets tegen in te brengen. Laag bij den
grond plat speculeerend op de "schuine zijde", grof, 
etc. Men b;engt den soldaat hiermee niet hooger, maar 
haalt hem neer. Op dit punt moet men veel verbete
ren. Geef hem het beste van het beste; dat _kan echter 
niet door het optreden van derde rangs artisten. . . Ten slotte nog iets over de jaarwedde van den mili
tair. De jaarwedde is in de tropen ong_eveer 40 % hoo
ger dan in Nederland; 20 % van de m de trope� ge
noten jaarwedde wordt na beëindiging van het d1�nst
verband als z.g. uitgaanskas uitgekeerd. !'Jaast de J�ar
wedde heeft men huisvesting en voedmg van niks
wege. Deze hoogere belooning vloeit voort uit het 
klimaat, waarin in Indië gewerkt moet worden. 

'Jlervolg pagina 2. 
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GENADESLAG 
We hebben het over de zuivering, lezer, en wel 

over de bestuurszuivering en met name, die van 
burgemeesters en secretarissen. Nu weet U tenminste, 
waar we die genadeslag krijgen. 

Als U kiespijn heeft, dan kunt U twee dingen 
doen. U kunt constant onder verdovende middelen 
blijven of U kunt radicaal en desnoods pijnlijk door 
den tandarts laten ingrijpen. 

Wij leven bij de eerste methode. En dat breekt 
op de duur op. Want, tenslotte is men toch ziek 
en is de verdoving maar struisvogel-politiek. 

Die verdoving noemt men bij ons staking. Wij 
kunnen toegeven, dat men op veel plaatsen maar ge
woon met de kiespijn is blijven lopen, maar over het 
geheel genomen is er behoorlijk gestaakt. 

Welnu, daaraan had binnen enkele maanden door 
definitieve maatregelen een eind moeten komen. Dit 
is niet gebeurd. 

In het Zuiden duurt de verdoving zelfs al meer 
dan een jaar. 

Dat ligt voor een deel aan de illegaliteit. 
Zoals U bekend zal zijn, werd verleden jaar op 

initiatief der L.O._ met enkele andere persoonlijk
heden 1) een enquêtestaat ontworpen om de gedra
gingen der Burgemeesters en secretarissen te doen na
gaan. 

Waar men deze trouw had ingevuld, had men de 
voorwaarden geschapen om snel tol:· !llaatregelen te 
komen. In enkele provincies bleef de L.O. in gebreke 
en daar moddert men thans nog met de stakingen. 

Maar zelfs wanneer de autoriteiten over deze sta
ten beschikken, is dit nog niet voldoende voor het 
nemen van definitieve maatregelen. 

Wanneer een commissaris der Koningin zijn burge
meesters slecht is voorgegaan, kan men niet tege
lijkertijd uit de staking tot de definitieve maatregel 
van ontslag besluiten en de C.d.K. handhaven. Men 
moet dan wel blijven aarzelen, of te wel, verdoven. 

Die situatie bestaat nu in bijna de helft der pro
vincies De vertrouwensmannen zijn te dezen aanzien 
niet drastisch genoeg opgetreden. Nu had de minister 
dat kunnen herstellen, maar daarvan is ook niets ge
komen. 

Zo zijn we dan langzamerhand in de onverkwik
kelirke situatie gekomen, dat er iets gedaan moet 
worden, maar dat het zeker verkeerd uit zal pakken. 
De minister heeft besloten tot de genadeslag der 
zuivering. 

De minister wenst ,dat vóór 1 December de staking 
der burgemeesters opgeheven zal worden,. tenzij met 
zekerheid kan worden aangenomen, dat ontslag zal 
moeten worden verleend, zulks ter beoordeling van 
de Commissarissen. 

Tot nu toe was de situatie zo, dat de Minister 
zelf besloot, op grond van het materiaal (en het ad
vies) door het Centraal Orgaan verschaft, terwijl hij 
voor ontslag der commissie Scholten hoorde. 

Het materiaal werd verzamel� door de zuiverings
commissie ,die door het M.G. waren ingesteld. 

Het is duidelijk, dat de Commissarissen vóór 1 
December niet in staat zullen zijn dit materiaal onder 
beheer te nemen en te verwerken. Het is even duide
lijk, dat een C.d.K. met boter op het hoofd zijn 
burgemeester met rust zal laten. 

De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven. Het 
M.G. heeft zijn ontstemming te kennen gegeven. Het
Centraal Orgaan is afgetreden.

Wat er zal gebeuren als het gehele spectrum van 
hazenhart tot collaborateur weer in ere hersteld is, 
laat zich licht raden. 

Onrust en nog erger onder de bevolking. Onrecht 
in de zuivering. Ja, de weg van een bewindsman in 
deze dagen is geen eenvoudige, vooral als hij kiespijn 
heeft en aan verdovende middelen doet. 

1) Ook de Minister-President was daar bij.
H. v. R. 

De vorige winter liep er iemand voor me op een 
spiegelglad trottoir in Groningen. Hij viel. Hard. 

Vol overtuiging klonk uit 's mans mond: 
,,Die verd ...... Uuitsers!" 
Tussen twee haakjes, weet jij nog iets te noemen, 

waarvan de mof eigenlijk géén schuld kreeg'.? 

Het was in de tijd dat het noodzakelijk werd om 
koerierster 'te zijn. Je moest niet alleen op de jongens 
en jezelf passen, maar ook op je fiets. Het was zelfs 
zo, dat je fiets met "bewijs voor het gerechtigd zijn 
tot het berijden van een fiets in dienst van de 
voedselvoorziening" gevaarlijker was dan zonder. 
Want er was, als zo vaak, iets niet helemaal in orde 
met die bewijzen. 

Je zat dan ook voortdurend met ogen van voren 
en van achteren op het vehikel. Je keek en fietste. 
Je dacht er niet meer aan wat je vervoerde, je dacht 
er alleen maar aan, dat je ten koste van alles je 
fiets moest houden uit de handen van de moffen en 
aanverwante politie-agenten. 

Zo moest ik dan op een morgen van het H.K. 
naar de Dijk om highplastic weg te brengen, dat daar 
nodig was voor een spoorlijn of liever tegen een 
spoorlijn. 'k Had het met veel moeite van Paul en 
Hans losgekregen en zou het even gauw wegbrengen. 

'k. Haalde mijn trouwe velo uit het rek en fietste 
weg. Op de hoek van de Nassaukade stond een 
agent, maar hij maakte geen aanstalten om rover te 
spelen. Ook agenten had ik leren vrezen, ze waren 
soms nog hardnekkiger in het· fietsendieven dan de 
moffen. 

't Ging vlot de Oranjeboomstraat uit, nog niets 
gemerkt van "vordering". De Stadionweg, ja daar 
kwamen twee grauw-groene uniformen de weg af, 
die een dame voor me aanhielden. Ik was vlak bij 
de tunnel onder de luchtbrug. Omkeren ging niet 
meer, dat zou te opvallend zijn. 't Enige wat me 
overbleef, was rustig doorrijden tot onder de tunnel 
en dan er iets op vinden. 't Was me tot nu toe 
altijd nog gelukt om de dans te ontspringen en ik 
hoopte dat het weer zou gaan. 

'k Reed kalm door tot bij , de muur, die het 
rijwielpad scheidt van de autobaan en stapte om
zichtig af; de moffen konden me zo net niet zien, 
omdat zij op de autobaan reden. En daar was de 
oplossing. Ze was er in de vorm van een gemeente
werkman die me wenkte en fluisterde: ,,Kom hier, 

juffie, kom d'r maar in". Ik wist niet waarin, maar 
ik ging, 't was de enige uitweg. Hij loodste me met 
fiets ergens binnen. Toen ik zover was, dat ik 
gerust was over mijn fiets, keek ik rond en ontdekte 
ik, dat ik beland was in 'n publiek urinoir. 't Was er 
heel donker, maar de geur was onmiskenbaar. 

Die geur èn het idiote van de situatie, die tot 
allerlei verwikkelingen zou kunnen leiden, maakte, 
dat ik me er niet op mijn gemak voelde en dat ik 
er, al was het dan zonder fiets, zo gauw mogelijk 
weer uit ging, en blijkbaar net op tijd. 

Terwijl ik orq de hoek schoot, hoorde ik van 
heel dichtbij, dat wat je altijd hoorde, als er moffen 
in de buurt waren - schreeuwen en laarzengeklos. 
Ze hadden hun buit binnengehaald, de fietsen ston
den tegen de muur, één mof ernaast en tot mijn grote 
schrik kwam de andere mijn richting uit, de rich
ting van het urinoir, de ricbti11g van mijn fiets// En 

op die fiets zat de tas, volgepropt met rollen high
plastic en lonten. 

Wat was ik onnadenkend geweest, 'k had toch nog 
beter mijn fiets kwijt kunnen zijn en de tas in han
den, dan èn tas èn fiets en mijn vrijheid naar het 
bekende grootje. Ik liep recht door, terwijl mijn ge
dachten als razenden werkten. Hoe kon ik het beste 
bij mijn tas en fiets komen? Welk smoesje moest ik 
verzinnen en als dat niet lukte, waarheen kon ik in 
het uiterste geval wegkomen? 

De mof liep langs en gluurde gemeen naar me; 
hij verdacht me waarschijnlijk van een scharreltje met 
den werkman. De ander bleef bij de fietsen. Nog liep 
ik langzaam door; ik had geen afdoende oplossing 
gevonden, tot plots de mof voor me aan het schreeu
wen ging. Hij zag weer buit naderen in de vorm 
van twee heren op fietsen, die argeloos dichterbij 
kwamen. Hij kon zijn fietsen niet in de steek laten 

en riep nu de andere, die op weg was naar mijn 
fiets, maar dat wist hij niet. Hij stond stil, keek 
om, aarzelde en keerde op zijn schreden terug, om
dat zijn plicht ging boven particuliere zaken. Leve 
de discipline van de Germaanse kudde, want die 
bracht mij de verlangde uitweg. 'k Wachtte tot de 
dieven achter de tunnelmuur verdwenen waren met 
de fietsen, die ze veiligheidshalve meenamen, je kon 
nooit weten, ze waren waarschijnlijk al een poosje 
in Holland en kenden de Hollanders. 

De twee heren waren de sigaar; hun karretjes 
verwisselden van eigenaar en ze keken woedend naar 
mij, omdat ik hen niet gewaarschuwd had. Ik zag 
aan hun gezichten dat ze 't me kwalijk namen, toen 
ze langs me gingen zonder fiets. Maar ze wisten niet 
dat ze door hun, al was het onvrijwillig offer mijn 
fiets en daardoor het verzetsmateriaal en mij hadden 
gered. 

De mof was intusschen het urinoir vergeten en 
liep door in tegenovergestelde richting, op zoek naar 
nieuwe slachtoffers. 

Ik ging zo kalm mogelijk het geval weer binnen, 
waar de man nog aan het vegen en boenen was 
en waar, o gelukkige sterveling die ik was, mijn fiets 
nog stond. De geur was er nog en de situatie even 
dwaas, maar dat hinderde niet, ik was zielsdankbaar. 

De man keek me trouwhartig aan en zei: ,,D?,t 
scheelde maar een haartje, juffie, ik doch dat t-ie hier 
heen kwam". Ik knikte maar eens, streelde mijn 
trouwe ros en gaf den man mijn laatste pakje Consi. 
Ik had hem kunnen omhelzen maar ik bedacht nog 
tijdig dat hij meer gebaat en waarschijnlijk meer ge· 
steld zou zijn op mijn zuinig bewaarde sigaretten. 

Je kon als koerierster vreemde dingen beleven, je 
kwam zelfs terecht in een publiek - mannen - uri· 
noir, maar je ging weer door en je "vocht door mid
del van een fiets". 
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Verder kent men een oorlogstoelage. Dit woord 
wekt vele verkeerde verwachtingen; ook in Nederland 
genieten de meeste militairen oorlogstoelage bijv. in
dien het gezin in een andere plaats woont dan in 
de standplaats van den militair. Het is dus meer een 
vergoeding voor de kosten, verbonden aan het buiten 
het gezinsverband leven. Aangezien de militair van 
Rijkswege voeding en huisvesting ontvangt, is voor 
deze vergoeding minder zin aanwezig dan voor een 
werkelijke oorlogstoelage aan hen die inderdaad ge
vechtsrisico gaan loopen. Voor het feit, dat deze men
schen meer levensrisico loopen, ontvangen zij geen 
vergoeding, terwijl allen wel vergoed worden voor een 

omstandigheid (gescheiden leven van het gezin), die 
minder aanleiding geeft voor een afzonderlijke schade
loosstelling. 

De animo om naar Indië te gaan, is bij den beter 
gesitueerden Nederlander, die aldaar groote financieele 
belangen heeft, nihil. Trouwens, wie gaat er nu 
eigenlijk wel naar Indië? Allen praten over de groote 
belangen, maar allen vinden hun eigen particuliere 
belangen belangrijker. Trek hieruit voor deze keus 
dan de consequenties en doe ze niet tekort, nu niet 
in hun salaris en Inter niet in hun pensioens- en inva· 
liditeitsrechten. 

MAX 



LKlP 
Oorsprotikelijk bedoeld als laatste bijeenkomst, vond te [eeuwarden, 'Vrijdag 

16 'November 1945, in '.J-lolel "De 'Nieuwe Doelen• een 1'0Pvergadering plaats 
van de I:KP. Door bet mistig weer, waren enkele provincies niet vertegenwoor
digd, terwijl de overige prov. vertegenwoordigers vrijivel allen te laat arriveerden. 

Dit beeft ecbter aan de belangrijkheid van deze vergadering niets tekort ge
daan. Aan welk feit dit geval toe te schrijven, kunnen we in bet midden laten. 
- was bet omdat het de laalste vergadering zou zijn, was bet doordat er eindelijk
eens in 'Jriesland werd vergaderd, was bet als gevolg van een door een der leden
opgedane bittere ervaring inzake een zuiveringsmaatregel 7 - bet was naar
aller oordeel de eerste, alboewel als laatste bedoelde vergadering, waar onder
werpen ter sprake kwam�n, die de tongen los deed komen en ten opzicbte waar
van - ,.spijkers met koppen" werden geslagen.

:Reeds voor de aanvang van de vergadering, werden voorbeelden van zuiverings
Practijken verbaald, die aller verontwaardiging opwekten. 1'oen dan ook door den 
voorzitter, na de gebruikelijke opening, een verslag werd gegeven over werk
zaamheden van de ÇAC., waren de klachten en opmerkingen niet van de lucht. 

GAC. Naar het oordeel van de gehele vergadering 
- vertolkt door enkele leden - gaat er van de
GAC. hoegenaamd geen kracht meer uit en heeft zij 
bovendien weinig invloed meer. Hiervoor zijn ver
schillende oorzaken aan te voeren. Behalve dat helaas 
ook de illegaliteit ten opzichte van vele problemen 
en maatregelen erg verdeeld is, moet ook worden ge
constateerd, dat de illegaliteit hoe langer hoe meer 
op de achtergrond raakt. Enkele leden der vergadering 
zijn van oordeel, dat de zuivering op een totale mis· 
lukking is uitgelopen. Er worden wel verschillende 
incidentele zuiveringsgevallen behartigd, doch behoor
lijke zuiveringsmaatregelen zijn nooit genomen. 

Met de zuiveringsmaatregelen is het thans zover 
gekomen, dat het bekende "Centraal Oraaan voor de
Zuivering", waarin vele prominente figuren zaten, die 
een algemeen vertrouwen genieten, is ;::getreden. 

D.1ar verwacht wordt, dat de GAC. spoedig zal ver· 
dwijnen, vraagt men zich af of er voor haar nog een 
taak is. Hierover zijn de meningen erg verdeeld. 

Enkele leden zien het meest heil in een principieel 
en krachtig woord van onze eigen organisatie LKP. 
Algemeen komt men tot de conclusie, dat de wan· 
toestanden t.o.v. zuivering, berechting, legeropleiding, 
politie e.d. te groot zijn, om er in te berusten. De 
stemming onder onze Kp.-ers is veelal, - en zeer 
begrijpelijk - geladen en ver beneden peil. Wanneer 
er geen behoorlijke maatregelen door de Regering 
zullen worden genomen, dan vinden er incidenten 
plaats. De Regering pleegt zich vaak de "centrale 
knokploeg" te noemen. Zolang zij echter geen ware 
,,knokploeg" -geest vertegenwoordigen kan, kan zij de
ze benaming liever achterwege laten. 

Verschillende onzer KP.-ers, die met het oog op 
uitzending naar Indië bij de E.M. zijn gegaan, worden 
thans in Engeland opgeleid. Echter niet voor Indië. 
Deze KP.-ers - en ook overigens andere verzets
lieden - zagen na de bevrijding hun taak in Indië 
liggen, waarom zij onmiddellijk vol idealisme voor de 
E M. tekenden. Hun eigen toekomst stelden zij volko
men op de achtergrond. Nu zij zien, dat zij nooit in 
Indië terecht komen, regent het terecht verzoeken 
om naar de Stoottroepen, die wél naar Indië gaan en 
onder leiding van begrijpende officieren uit het verzets
werk staan, te mogen worden overgeplaatst. 

De Minister van Oorlog wil hier echter niets van 
horen. Het gevolg hiervan is, dat de stemming van 
on� manschappen bij de E.M. met de dag daalt en 
er vele klachten binnen komen over de voor hen nieuw 
geschapen omstandigheden en over bepaalde wantoe
standen, met alle ellende en gevolgen daaraan verbon
den. Daar het hier niet een groot percentage der E.M. 
betreft, had in ieder geval verwacht mogen worden, 
dat de Minister, kennende de mentaliteit en de da
dendrang van deze verzetsmensen, toestemming voor 
overplaatsing gaf. Verschillende verzoeken zijn dien· 
aangaande reeds gedaan, doch noch een hoeveelheid 
brieven met klachten, noch herhaalde persoonlijke 
-verzoeken gedurende een onderhoud van enkele on· 
zer TOP-leden, hebben kunnen bewerkstelligen, dat de 
Minister van zijn standpunt afstapt. 

En niet alleen t.o.v. deze materie, doch ook betref
fende de toestanden met de zuivering, de politie, de 
marechaussee e.d. worden ten hemel schreiende voor
beelden naar voren gebracht. Links georiënteerde 
groepen profiteren van de stemming onder onze men· 
sen en trachten dit aan te stoken. Wij kunnen, als 
hierin niet spoedig verandering komt, onze KP.-ers, 
wier geduld tot het uiterste op de proef is gest�ld, 
die alle mogelijke dingen om zich zien gebeuren, en 
die bovendien gedurende de bezettingstijd gemakkelijk 
hebben leren handelen naar eigen opvattingen over 
recht, straks niet meer tegen houden van revolution· 
naire daden. 

Het is in het algemeen belang, dat hiervoor spoedig 
een oplossing wordt gevonden. 

Moeten we de oplossing zoeken bij de GAC., kun· 
nen wij als afzonderlijke organisatie stappen bij de 
Regering doen, of is er een andere oplossing te vin· 
den? 

Men acht de weg via de GAC. vrijwel vruchteloos 
Sommigen zijn van oordeel, dat, wil men het in de 
bezettingstijd ingenomen standpunt nu nog verder 
uitdragen, dit niet - zoals ook wel wordt gepropa
geerd - door middel van de politieke organisaties, 
waarbij men is aangesloten, moet trachten te bereiken, 
doch uitsluitend door vorming van een blok in eigen 
intieme KP.-gelederen. 

Tenslotte wordt de volgende oplossing gevonden: 
1e. Door "Geale" (kapitein P. Wijbenga, bezoeker 

Friesland) zal in verband met het voortbestaan 
van de GAC. een voorstel met .concrete richtl_ij
nen voor zuivering en berechting in c.oncept wor- · 
den opgemaakt. Dit zal via ons dagelijks bestuur 
door onzen vertegenwoordiger in <le GAC. aan 
de GAC. worden toegezonden. 

2e. ,,Ruurd" (Kapitein Mr. R. ). '1e Vries), ,,Wim 1" 
(Lt. W. Kooimans) en "Geale" (Kaet. P. Wij
benga) zullen ieder afzonderlijk over de verschil
lende besproken wantoestanden een schrijven op· 
maken, dat binnen veertien dagen naar het af
wikkelingsbureau wordt gezonden, waarna het 
door "Frits" tot een geheel zal worden gemaakt. 
Afschriften van dit schrijven zullen worden ge
zonden naar de vier leden van onze Adviescom
missie en naar de leden van de GAC. Het da
gelijks bestuur, eventueel uitgebreid met enkele 
TOP-leden, zal voorts zodra mogelijk, een on
derhoud vragen met de Adviescommissie, ten
einde deze en dergelijke zaken toe te lichten en 
te bespreken met het oog op de te ondernemen 
maatregelen. 

STICHTING 1940-1945 
Tante Wien" kon niet op de vergadering aanwezig 

zij�. .,Bob" doet namens haar enkele mededelingen 
over de gang van zaken bij de Stichting 1940-1945. E_r 
is een twee daagse vergadering van het hoofdbestuur 
ten huize van "Tante Wien" gehouden. Dit hoofd
bestuur wordt nog meer actief, alhoewel er verschillen
de klachten zijn. We hebben in "Tante Wien" een 
actieve afgevaardigde voor het hoofdbestuur gevon· 
den. Enkele vragen t.o.v. de uitzending naar Zwitser· 
land worden verder beantwoord. Er zal worden ge
ïnformeerd naar de kosten van deze uitzending. Ook 
zij, die niet kunnen betalen, mogen echter worden 
opgeschreven. 

Charles" deelt mede, dat de Stichting te Rotter· 
da� Óver te weinig financiën beschikt, om andere ge
vallen dan alleen die, der nagelaten betrekkingen te 
behartigen. De verwachtingen over de financiëele bij
drage waren in Rotterdam te hoog gesteld. 

Men klaagt er over, dat het hoofdbestuur nog steeds 
in gebreke is gebleven bij het geven van rich:\ijnen 
voor het practische werk. Men verzoekt er btJ �et 
hoofdbestuur op aan te willen dringen hiermede met 
langer te wachten. Verschille�de . aanwezig�n brengen 
voorts verslag uit van het sttchtmgswerk m de pr�
vinciën, die zij vertegenwoordigen. 
LIQUIDATIE. 

In verband met de oprichting vaQ de Stichting LO.· 
KP., komt de vraag naar voren, of tot liquidatie der 
KP. moet worden overgegaan en of er dan geen TOP· 
vergaderingen meer zullen word�n gehouden. �II�n 
zijn het er mee eens, dat in het licht van de zo 1u1st 
besproken toestanden, voorloopig periodieke bijee�kom
sten dringend noodzakelijk blijven. Deze vergadenngen 
zullen daarom nog plaats vinden, zo lang dit nog 
noodzakelijk wordt geacht. 

Met het CB.-LO zal door het dagelijks bestuur 
worden gesproken over de wijze waarop wij in het 
verband van de Stichting LO.-KP. nog als afzonder· 
lijke organisatie kunnen optreden. 
EERELEDEN. 

De voorzitter' verzoekt alle prov. -vertegenwoordigers 
voordrachten voor het erelidmaatschap bij het dagelijks 
bestuur in te willen dienen. In dit verband wordt door 
enkele bezoekers gevraagd naar de verdiensten van de 
adviescommissie, aan welker leden het erelidmaat
schap is aangeboden. 

• ,,Bob" geeft naar aanleiding hiervan nogmaals een
kort verslag van de gang van zaken gedurende het
najaar en de winter 1944-1945.

In November 1944 sneuvelde "Frank". Dit was 
een schier onoverkomelijk verlies. De moeilijkheden 
stapelden zich in die tijd op; vrijwel alle leidinggeven· 
de figuren waren ons ontvallen. Alleen "Peter-Noord" 
en hij bleven te Amsterdam nog over en vonden het, 
gezien hun grote verantwoordelijkheid, raadzaam zich 
met betrekking tot verschillende moeilijkheden, te la· 
ten voorlichten door een commissie van mannen, die 
het vertrouwen in de illegaliteit genoten. 

Deze commissie, bestaande uit de heren: Prof. Ir. 
W. Schermerhorn, Minister-President, Dr. J. A. H.
J. S. Bruins Slot, Prof. Mr. J, Oranje, Prof, Ir, W, 
P. J. Poppe, heeft steeds waardevolle adviezen gege·
ven en we zijn haar veel dank verschuldigd. Ook 
thans kunnen we nog steeds met onze moeilijkheden 
bij haar terecht. 

Uit dien hoofde is den leden dezer commissie het 
erelidmaatschap aangeboden. 

De vergadering acht het raadzaam de materie 11ere
lidmaatschap" naar een speciale commissie te doen ver
huizen. De vertegenwoordigers van Zuid-Holland zul· 
len dit onderwerp opnemen en het dagelijks- en TOP
bestuur richtlijnen voorstellen. 

Gezien de vele werkzaamheden van het afwikke
lingsbureau zal deze commissie daarna de regeling 
zelf ter hand blijven nemen. 
ONDERSCHEIDINGSTEKENEN. 

Eerstens recapituleert de voorzitter de besprekin
gen �ver dit onderwerp van de vorige vergadering. Het 
besluit was toen om alsnog pogingen in het werk te stel
len het uitreiken van onderscheidingstekenen te doen 
torpederen. Zowel in de GAC. als met vertegenwoordi
gers -van de RVV. is hierover nogmaals gesproken. 
Ook met den Prins heeft nog een onderhoud plaats 
gevonden. 

Het laat zich echter aanzien, dat de uitreikina niet 
tegen zal zijn te houden. Sommigen zijn van o;rdeel, 
dat, wanneer er dan toch niets meer tegen is te doen, 
de geheele illegaliteit - niet alleen dus de BS. - er 
voor in aanmerking moet komen. Naar de menmo van 
enkele leden is de kroon van ons werk weg 

O 

door 
dit werk te gaan belonen met "lintjes". Zij betreuren 
het daarom ten zeerste, dat de uitreiking zo goed 
als zeker doorgang zal vinden. 

"Ruurd" en 11Sjef" krijgen, als vertegenwoordigers 
van de LKP, in de controle-commissie, ,,plein-pouvour'' 
t.a.v. deze materie, ,,Frits" zal Majoor Hoogeweegen
om duidelijker richtlijnen vragen.

Afgezien van het al of niet doorgaan van de uit· 
reiking, wordt besloten, de voorbereidende werkzaam· 
heden voort te zetten. 

De prov. vertegenwoordiger stelt de voordrachten 
samen, geassisteerd door de reeds eerder benoemde 
commissie van drie man. 

RONDVRAAG. 
,,Frits" deelt mede, dat de afwikkeling van de KP.· 

werkzaamheden in de provincien m.i.v. 1 Januari a.s. 
beeindigd moeten zijn. Daarna kunnen wij hiermee 
provinciaal niet meer voort gaan en moet het reste
rende werk aan het (Centraal) afwikkelingsbureau 
te Amsterdam worden overgedragen. 

Hij dringt er nogmaals op aan de verschillende ge
vraagde opgaven - uitzending Zwitserland, Stoot
troepen, financiën, abonné's mededelingen, autobio
graphiën, enz. - zo spoedig mogelijk in te dienen. 
Als van ouds vraagt hij om materiaal en medewer
king voor het gedenkboek. 

De vergadering heeft de gehele dag in beslag ge
nomen. Zij stond onder leiding van den voorzitter 
,,Bob". Deze opende met gebed, terwijl "Peter-Noord" 
met dankzegging sloot. 

VERSLAG van de K.P.-vergade.ring tJtreohf..Stad 

gehoudton op 29 Oct. 1945 in "Het Rode Hert'' ... 

Doordat het kaartsysteem niet geheel in orde is, 
hebben enkele K.P.'ers geen uitnodiging ontvang�n 
voor deze vergadering. Er wordt hard aan gewerkt 
om dit in' orde te krijgen. Verzocht wordt alle adres
veranderingen op te geven aan het secretariaat, 
Obrechtstraat 13, Utrecht. 

Zij, die nog geen levensbeschrijving van zichzelf 
inzonden, moeten dit zo spoedig mogelijk doen met 
bijvoeging van twee pasfoto's aan het secretariaat. 

Nadat Ad een kort welkomstwoord had gespro
ken en de aanwezigen dankte voor de goede opkomst 
gaf hij een kort overzicht, waar de K.P.'ers terecht 
zijn gekomen. Ad kwam tot de volgende voorlopige 
indeling: 

Eigen zaak 15 
Betrekking 27 
Politie 8 
Pol. en econ. recherche 6 
Studerend 14 
Mil. dienst buitenland 13 
Mil. dienst binnenland H 
Nica 1 
Afwikkelingsbureau zonder 7 
A. van Dam gaf een overzicht van het werk van

de Stichting 1940-'45, waarop een uitvoerige be
spreking volgde. 

Ad stelde voor hout te kopen voor de gezinnen van 
gesneuvelde vrienden. Aart zal dit verder met van 
Dam bespreken. 

Na de bespreking werd besloten alle K.P.'ers enige 
intekenformulieren toe te zenden .Een grote wervings· 
actie moest begonnen om periodieke giften te krijgen. 
Deze formulieren zullen zo spoedig mogelijk worden 
verzonden. 

A. van Dam wees nog op de mogelijkheid voor ille
gale werkers om enige tijd door te brengen in een 
Herstellingsoord van de Stichting . 

Hierna werd besloten tot het oprichten van een 
secretariaat, waarvoor werden aangesteld Bé Wilkens 
en Gé van Herden. 

Frits sprak over de Stichting L.0.-L.K.P: Het 
doel hiervan is reeds eerder in ons blad uiteengezet. 
Hij doet een ernstig beroep op medewerking bij het 
opmaken van verhalen voor het Gedenkboek. 

Jan Stenvers bracht het idee naar voren in Utrecht 
te komen tot een plaatselijke Stichting. leder voelde 
veel voor dit plan. Om de plannen hiervoor verder 
uit te werken werd besloten een commissie samen te 
stellen bestaande uit: Cora, Aart, Fred, Jan, Klaas, 
Wes. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 



C·B·V·O 
Bij beschikking van den Minister van Rinnen

landsche Zaken van 12 April 1945, No. 2770/KAB./ 
E XXIII, werd de organisatie van de verzorging der 
oorlogsslachtoffers vastgesteld, terwijl bij beschikking 
van genoemden Minister en van zijn ambtgenoot van 
Financiën van denzelfden datum, No. 2769/KAB /E 
XXIII, de geldelijke verzorging der oorlogsslachtoffers 
werd geregeld. 

Bij de organisatie der verzorging werd aange
knoopt aan het vroegere Bureau Afvoer Burger
bevolking. 

In het Zuiden - te Eindhoven - was door het 
Militair Gezag opgericht het Tijdelijk Centraal 
Bureau Afvoer Burgerbevokling. Op 12 April 1945 
werd dit bureau omgedoopt in Tijdelijk Centraal 
Bureau voor Oorlogsslachtoffers. Tegelijkertijd werd 
het gesplitst in twee secties t.w.: 
a. geldelijke en verdere maatschappelijke hulpver

leening aan oorlogsslachtoffers, 
b. afvoer burgerbevolking.

Dit Tijdelijk Bureau heeft slechts gewerkt tot
Mei 1945. Reeds in April 1945 was bepaald, dat het 
:Tijdelijk Centraal Bureau zoo spoedig mogelijk zou 
worden overgebracht naar Den Haag. Het bleek, in 

verband met de bevrijding van het Westelijk ge
deelte van ons land, mogelijk dit reeds in begin Mei 
1945 te doen geschieden. Bij deze overbrenging werd 
het tijdelijk karakter van het Bureau eraan ontnomen. 

Door het Militair Gezag was bepaald, dat de gel
delijke verzorging van de oorlogsslachtoffers in wer
king zou treden op 15 Mei 1945 in het op dien da- -
turn bevrijde ·gebied. Voor het overige gedeelte van 
het Rijk zou zij terstond na de bevrijding toepas
sing vinden.. Waar het geheele grondgebied echter 
reeds op 15 Mei 1945 bevrijd was, trad de regeling 
over het geheele land op dezen laatsten datum in 

werking. Het Militair Gezag had voorts bepaald, 
dat de eerste uitkeering krachtens deze regeling in 

de eerste week van Juni of ten spoedigste na de ont
vangst van de circulaire van het M.G. over deze 
aangelegenheid, d.d. 25 April 1945, moest worden 

verstrekt. 
Ter voorkoming van het ontstaan van moeilijkhe

den voor de oorlogsslachtoffers was echter gevraagd, 
de in de gemeente bestaande regelingen te laten 
doorloopen, totdat deze door de nieuwe organisatie 
voor de verzorging van oorlogsslachtoffers zouden 
kunnen worden overgenomen. 

De regeling kent een drietal instituten t.w.: 
1. Centraal Bureau-
2. Provinciaal Bureau- en
3. Districtsbureau voor de Verzorging van Oorlogs

slachtoffers.
Gemeentelijke Bureaux kent het niet. In verband 

daarmede was men genoodzaakt bij het treffen der 
regeling onderscheid te maken tusschen centrumge
mC'enten, d.z. gemeenten, waar het D.B.V.O, is ge
vestigd (het D.B.V.0. heeft zijn zetel in 1e gemeen
ten, \"'l::tr tevens het Gewestelijk Arbeid�oureau ge
vestigd i;) en kringgemeenten, c�.z. de ovenge gemeen
ten van het district. 

In de centrumgemeenten "onlcn de werkzaamhe
den door het D.B.V .. 0. 7clf verricht; in de kringge
meenten werkt het D B.V.O. door bemiddeling van 

den Burgemeester. 
In de regelin� w;is vastgcst '.J, dat aan elk 

D B.V.O. een vijftal afdec .ngcn verbonden zou wor
c'.en, t.w.: 

1. sociale voorlichting, 
2. Iwlpverleening oorlogsslachtoffers,
3. afvoer burgerbevolking, 
4. algemeen secretariaat en 

5 financieele controle. 
Het is duidelijk, dat het D.B.V.0., vooral in de 

het laatst bevrijde gebieden, niet aanstonds na de 
Duitsche capitulatie kon optreden. De slachtoffers 
moesten dus worden opgevangen. Dit geschiedde, 
voor wat de niet onprincipieele gevallen betreft, door 
N.S.F. en L.O., benevens door Vol'ksherstel; De 
overige gevallen werden geholpen door de gemeen!�
lijke bureaux voor Sociale ":?aken �Ma�tschappehJk 
Hulpbetoon). Langzamerhand 1s de situatie aldus ge
worden dat N.S.F. en L.O: hun gevallen hebben 
overgedragen aan Volksherst71, vo?rzoover zij nie� in 

aanmerking kwamen voor mtkeermg_ door . de �ttch
ting 1940�'45 Thans zijn er dus 3 mstanttes, die de 
oorlogsslachtoffers verzoq;:en en wel: 

Stichting 1940-1945 (de slachtoffers van het ver· 
zet),
Volksherstel (de overige niet-onprincipieele geval-
len) en de 
Gemeentelijke Bureaux voor Sociale Zaken (on
principieele gevallen). 
Na de organisatie van de verschillende D.B.V.0.'s 

rijst de vraag, hoe de verhouding is van elk der 
genoemde 3 instanties tot die districtsbureaux. 

Ten aanzien van de Stichting 1940-1945 geldt, 
dat zij de uitsluitende bemoeiïng heeft met de ge-

Vanmorgen heeft het even gedooid, maar nu vriest het weer. De wind is dun en de zon staat koud en 
hoog aan de s�_rakke hemel. In de verte; daar. in het Zuid-Oosten, vanover de rimpelende, doodse rivier,
rommelt het b11 tus,senpozen. Een mof, meer 1as dan mens (beest), die daar bij de versperring staat zoekt 
bezorgd het luchtruim af - hij hoorde toch dat bekende "gezoem'": ' 

. Over de hoge dijk boldert een wagen, geladen met lege veilmgkisten en daarboven op een rammelende
fiets. De hardDevroren sneeuw knerpt onder de stalen wielbanden en de kisten kraken. 

"Henk'.' ment het zware "ondergedoken" paard, dat onwennig is, en het pad is moeilijk begaanbaar; maar 
het is met voor het eerst, dat "Henk" voerman is Af en toe blazend in zijn verkleumde handen denkt 
hij met meelij aan zijn verloofde, die op de "hongertrek" is. En de dikke, mollige kop van den �of, die 

hun lading controleert, ergert hem. 
"Gijs", diep in de kraag van zijn jas gedoken, piekert over de opdracht: wapens halen ; met paard en 

wagen en veilingkisten als camouflage - en alles moet hals over kop. Het is doodsimpel, maar die mof zal 
hen straks licht herkennen - leeg heen, leeg terug - er klopt iets niet. Terwijl er bij de stad aan de 
spoorlijn, nog een controlepost is . ' 

Heen gaat altijd, maar terug! ,,'t Is een flinke vracht", zei Flip, hun commandant, nog toen ze weg
reden. Het paa!i(:I zal dan hard moeten trekken aan een schijnbaar licht geladen wagen. Eén hn;,e burger en 
de zaak kan mis lopen. Eén niet-blinde , niet-stomme mof en de zaak zit scheef. Als ze weer thuis zijn, 
zal hij het er met Flip over hebben: dit is niet de juiste camouflage; zo denkt hij. 

In de stad loopt een jonge kerel. heen en weer voor de ingang van een hoge kerk, huiverig en gebogen. 
Het verkeer is schaars en de geruchten (en feiten) over razzia's en de kou houdt het manvolk binnen. Voor 
de zon trekt een grijze, dreigende wolk. 

"Gijs" kijkt op zijn horloge : het "contact" is wat laat. Dan kijkt hij naar de torenklok, hoog boven 
hem, maar die loopt niet meer. Een nog jonge man komt naar hem toe en vraagt: ,,Kunt U mij ook zeggen 
hoe laat het is?" 

,,Kijkt U zelf maar naar boven, dan kunt U het zelf zien". Beiden glimlachen: het wachtwoord klopt. 
,,We moeten opschieten ...... 't 'knikkertje stinkt" zegt de voor Gijs onbekende strijdmakker, ·,,de S.D. 

heeft er trek in". 
Samen halen 'ze "Henk" op en gedrieën gaan ze met paard en wagen door de verwaarloosde straten, 

waar verschooierde kinderen zoeken naar iets brandbaars op de hopen huisvuil. 
"Henk" heeft moeite met het insteken van de wagen in de garage. Het paard uitspannen is het enige 

redmiddel. De passerende burgers merken het vreemde van de situatie blijkbaar niet op: eeA wagen met 
veilingkisten en paard en al in de garage van een grossier in kruidenierswaren, die al lang geen zaken meer 
drijft! Ze lopen voorbij met vaal-bleke gezichten, als waren ze versuft door de honger. Als de deuren 
dicht zijn en zij het paard weer inspannen, komen er van achteren, uit de valse schemering en paar jonge 
kerels bij. Hun groeten is kort, bijna stroef. Dat is vreemd. Maar het kalme, doch besliste: ,,we moeten 

opschieten", van den depotcommandant die tegen een ladder op naar een luik in de wand klimt, zegt alles. 
Vlug worden de wapens geladen : stens, brens, kistjes Patronen en handgranaten - het wordt een hele vracht. 
Flip had gelijk. Met het "ombouwen" van de lege kisten zijn ze nog niet klaar, als er aan de deur ge
rammeld wordt.. .... 

Stilte. Een moffenstem brabbelt daarbuiten op de gebruikelijke mauwende toon. De veiligheidspallen klik
ken gedempt in de zakken van de jongens. Eén van hen kijkt door het sleutelgat en wendt zich tot den 
depotcommandant, fluisterend: ,,moffen ...... Feldwebel". De gezichten zijn als stalen maskers, de kaken 

opeen geklemd, de ogen vastberaden op den depotcommandant gericht, de handen omvuisten hun wapens. 
Laarzen bonzen tegen de deur. Een gr11,uwe moffenstem bralt gebiedend. 

"Snel die kisten erop!" De laatste kisten worden op de wagen gesmeten. En schijnbaar rustig g?oit 
,,Henk" de bindtouwen over, als de moffen binnen gelaten worden. Maar achter de wagen staan de JOn
gens klaar, de pistolen g_etrokken. Uit het blaffend gesnauw van den pafferigen Feldwebel is op te maken, 
dat hij een auto komt vorderen ; en uit het feit, dat hij, gevolgd door twee rasgenoten, regelrecht naar achte
ren loopt, om een stapel lege dozen heen, die de auto aan 't gezicht onttrekt, blijkt dat het verraden spul is. 

Terwijl de depotcommandant in een heftige woordenwisseling is gewikkeld met den Feldwebel, wordt de 
vrachtwagen met vereende krachten naar buiten gewerkt. De moffen kijken er naar met lodderige ogen -
ze zien er niets vreemds aan. 

Door de stad rolt een sleperswagen ; zwaar en piepend zakt hij door z'n veren en het sterke paard trekt 
stug. Er is niemand, die er iets onlogisch aan ziet. 

Aan de rand van de stad, bij de spoorlijn, moeten ze tegen de steilte van de dijk op. Schuin kijkt "Henk" 
rondom hem: overal moffengedoe. En "Gijs", die vooruit is gegaan, om te kijken of er controle op de spoor
lijn is, geeft het afgesproken "all�s veilig" -teken: even op de pedalen gaan staan. Maar met angst en beven 

kijkt hij er n::ar hoe de voerman het paard aanzet, hoe het brave beest z'n machtige spieren spant om de 
gladde steilte te nemen, hoe de vaart er uitloopt en "Henk" van de bok springt om een. blok achter de 
wielen te gooien. 

Als "Gi1s" z'n fiets tcger. epn hel< zet om te gaan helpen, komt een schildwacht op de wagen toelopen. 
Hun handen gaan in hun zakken en ze kijken in het rond: daar komen nog een paar Germanen ...... onge
wapend gelukkig. Maar vijftig meter verder is er een wachtlokaal en rondom overal van die lui ingekwar-
tierd...... , 

Doorgaan alsof er niets aan de hand is, is het eenige wat ze don kunnen. Buiten hun verwachting zet de 
schildwacht zijn vlezige schouder tegen de wagen. Broederlijk t: achten ze beweging in het gevaarte te 
krijgen, maar ondanks de wanhopige pogingen van paard en ma;;nen blijkt de schijnbaar licht geladen wagen 

rotsvast te staan. De schildwacht roept er de passerend,e kameraden bij: ,,Heinrich, Karl komm mal hel
fen ! Allee!" 

vallen, waarvoor zij zich verantwoordelijk weet. Zij 
stelt de gelegenheid open tot het dqen van aanvra
gen; doet deze aanvragen onderzoeken; stelt de rap
porten op en zendt deze door aan het D.B.V.0. Dit 
bureau neemt een beslissing aan de hand van de ont
vangen rapporten en deelt die beslissing aan de 
Stichting mede. De Stichting zorgt voor de uitkee
ring aan de slachtoffers en voor de declaratie van 

het uitbetaalde bedrag aan het D.B.V.O. 
De verhouding tusschen Volksherstel en D.B.V.O. 

is thans in vele opzichten geregeld. 
De Minister heeft de oorspronkelijk als afdeeling 

van het D.B.V.O. gedachte taak betreffende de 
sociale voorlichting, overgedragen aan Volksherstel. 
Daarnaast heeft de Minister goedgevonden, dat de 
burgemeesters in de kringgemeenten de plaatselijke 
afdeelingen van Volksherstel bij voorkeur aanwijzen 
voor de vervulling van de taak van de burgemeesters 
ten aanzien van het districtsbureau, welke aanwijzing 
de burgemeester uiteraard alleen zal doen, wanneer 
hij de organisatie van Volksherstel competent acht. 
Voorts heeft de Minister er geen bezwaar tegen, dat 
de Directeur van het D.B.V.O. in de centrumgemeen
te de plaatselijke afdeeling van Volksherstel inscha
kelt bij het werk van het D.B.V.O. De beslissing be
rust echter bij den Directeur van het D.B.V.O., die 

r �· :- :1 verantwoordelijkheid moet kunnen dekken, 
c_;:, � "'.":mi sa tie van Volksherstel ter plaatse be
voegd \ ï'.ü-lard wordt, aanvragen in ontvangst te 
nemen; onderzoeken te doen instellen ; rapporten te 
doen epmaken en door het D.B.V.O. toegestane gel
den uit te keeren. 

Ten behoeve van de categorie principieele onder
duikers heeft de Minister voorts goedgevonden, dat 
in de gevallen, waarin de Directeur van het D.B.V.0. 
de organisa'He van Volksherstel voldoende acht om 
de taak. die de Stichting heeft t.a.v. de verzets
slachtoffers, uit te voeren t.a.v. de principieele onder
duikers, aan Volkshersel deze laatste taak kan opge
dragen worden. 

Tenslotte kan gememoreerd worden, dat er bij den 
Minister geen bezwaar bestaat tegen aanvulling van 
de uitkeeringen van het D.B.V.O. in bijzondere ge
vallen, door Volksherstel. Dit geldt in het bijzonder 
voor de principieele onderduikers, voor wie Volks
herstel het zijn taak rekent, in die mate te zorgen, 
dat het oorspronkelijk levensniveau zooveel mogelijk 
herkregen wordt. 

De onprincipieele gevallen ten slotte zijn door de 
Gemeentelijke Bureaux van Sociale Zaken overgehe
veld naar de D.B.V.0.'s. 

Mr. P. VAN DRIEL. 



Direct na de bevrijding is te Rotterdam ingesteld de Nationale Documentatie Dienst der Illegaliteit, 
welke beoogt hulp en bijstand te verlenen aan oud-illegale werkers. Dat deze hulp en bijstand op velerlei 
gebied gegeven kan worden, hebben wij kunnen vernemen in een onderhoud dat wij hadclen met den heer 
J. G. v. d. Waal, beter bekend als J. de Vries, directeur van genoemde dienst. 

De overheid heeft destijds via Londen en de illegale pers, aldus �e heer v. cl. \'Vaal, herhaaldelijk te ken
nen gegeven, dat zij na de oorlog aan illegale werkers voorrang wenste te geven bij benoemingen, althans 
bij gelijke capaciteit en eventueel gebleken geschiktheid. 

Dit was kennelijk in de eerste plaats bedoeld, wanneer het betreft l1et bezetten van functies in 's Rijks
dienst. Dit niet bij wijze van beloning, doch uitsluitend, omdat de overheid wenst, dat degenen, Bie tijdens 
de bezetting in de meest ongunstige omstandigheden hebben getoond, karakter en kranigheid te bezitten, 
als kacler en kerntroep met hun ervaring en ideeën de bouwers ·en dragers van het Nieuwe Nederland 
kunnen zijn. De overheid weet, dat hier tenslotte het werkelijke landsbelang het meest bij gebaat is. Opdat 
objectief kan worden nagegaan, of zgn. illegalen, ook werkelijk verzetswerk hebben gedaan of dit belang
rijk gesteund hebben, hebben wij reeds in Mei 1944 de Nationale Documentatie Dienst der Illegaliteit, 
gevestigd te Rotterdam, Burg. Meineszlaan 110, opgericht. Iedere illegale werker kan vrijwillig zijn antece
denten bij ons laten documenteren. Deze documentatie moet met schriftelijke getuigenverklaringen vanuit de 
erkende illegaliteit gestaafd worden. Iedere registratie wordt zeer precies door ons gecontroleerd. 

Wie worden er nu door ons geholpen, zo zal men zich afvragen. 
In �e eerste plaats degenen, die vanwege het uitvoeren van liquidatieopdrachten in rehabilitatie- of straf

processen mochten geraken. en wier handelingen nochtans bonafide zijn geweest, Zij kunnen op onze hulp 
en rechtskundige bijstand rekenen. 

Ditzelfde geldt voor degenen, aan wie grote geldsommen zijn toevertrouwd geweest en over de aan
wending daarvan kunnen worden aangesproken. Voorts degenen, die nu of later zullen solliciteren en op grond 
van hun illegale werkzaamheden op voorrang mogen bogen bij gelijke capaciteit. Dan zij, die aanspraak 
menen te mogen maken op vergoeding van goed wat zij verspeelden door illegale actie. Tenslotte willen 
wij een vraagbaak zijn voor de overheid, die te allen tijde alle gewenste inlichtingen kan bekomen om
trent de gedragingen van zekere personen in bezettiagstijd. 

Zo hebben wij gequrende het begin van onze dienst reeds tienduizenden onderduikers gelegaliseerd en 
van de eerste dag af hebben wij kunnen kijken of de documentatiedienst levensvatbaarheid had. 

Het bleek al spoedig dat dit wel het geval was, want de noden onder de oud-illegalen waren groot. De 
heer v. d. Waal gaf ons vervolgens een overzicht van de vele gevallen waarin de tussenkomst van de natio
nale documentatiedienst werd ingeroepen en hieruit bleek wel dat deze dienst zich op velerlei terrein uit
strekt en de belangen van de oud-illegale werkers zo goed mogelijk tracht te behartigen. Dit laatste komt even
eens tot uiting in de samenwerking welke er met de verschîUende overheidsinstanties bestaat. Deze toch 
vragen in meerdere gevallen overlegging van een bewijs van de Nationale Documentatie Dienst bij sol
licitatie. 

Wij behandelen niet alleen, zo vervolgde de heer v. d. Waal zijn relaas, maar wij behartigen ook. En 
waar we aanvankelijk gedacht hadden deze dienst na 5 á 6 maanden weer te kunnen opheffen, blijkt in 
de practijk dat er steeds meer werk bijkomt. Het komt nog maar al te vaak voor dat oud-illegalen wegge
werkt (doodgerangeerd) worden en hiervoor moeten wij waken, want wij zijn niet alleen een hulpdienst voor 
de illegaliteit, maar ook een beschermingsdienst. 

Tot slot vertelde de heer v. d. Waal ons dat er met de Stichting 1940-'45 onderhandelingen gaande zijn 
om te komen tot een landelijke samenwerking. 

Met veel gerucht, moffengera;is en het gebries van het paard, komt de wagen op de dijk en dan presen
teert Henk" een cigaret om te tonen dat hij werkelijk een moffenslaaf is (wie had anders een paard en 
liep v1rij rond). 1 

Vielen Dank, ich wäre niemals darauf gekommen". 
Äber das war schon gut!...... Fahren !" 
Over de hoge dijk rolt een wagen, met lege kisten en het paard ervoor trekt hijgend en moeilijk en zijn 

adem blaast in wolken tegen de sneeuw. ,,Gijs", die vooruit is gereden, meldt: ,,Een ons bekende Pool aan 
de versperring". 

Dat is dus weer geluk". ,,Er is geen geluk, geen toeval op de wereld." 
;;Henk" kijkt zijn makker vreemd aan, maar die gaat achter de wagen rijden, in de luwte. ,,Henk" 

denkt aan z'n meisje, die al meer dan twee weken weg is. Waar zou ze nu zijn? Ze had drie dagen 
geleden al thuis moeten zijn. . . . . . . . Vanuit een loodgrijze lucht sneeuwt het zwaar. De rivier 1s donker en de landeriien rem en wit.

Historiebeschrijving 
Op ons bureau ontvingen wij een bro�hure over 

de geschiedenis van het verzet der L.O. 111 een be
paald dorp. 

Het is op zich zelf een lofwaardig streven om de 
geschiedenis van het verzet vast te leggen, al zijn 
we van oordeel, dat men vóór alles het materiaal aan 
de Gedenkboekcommissie moet toezenden. Eerst bin
nen het raam van ons Gedenkboek zal de geschiedenis 
van een bepaalde streek tot haar recht komen en ook 
duurzaam voor ons volk bewaard blijven. M�ar ter
zake van deze brochure is er een zeer ernstig bezwaar. 
De lezing ervan heeft ons droevig gestemd. 

Hoe verheffend was het, dat in de illegaliteit aller
wege het verlangen bleek, om naamloos uit het v�r
zet naar voren te treden. Weliswaar slaagde dat met 
voor iedereen, maar men streefde dan toch naar zo 
weinig mogelijk publiciteit. 

In deze brochure is nu echter volledige openbaar
heid gegeven aan de eigennamen van de verzetsman
nen. Is dat nu werkelijk nodig? Waarom als er dan 
toch namen in moeten, geen •schuilnamen gebruikt? 

Maar het is nog erger. Alle heldendaden en opoffe
ringen worden onmiddellijk betrokken op de bij name 
genoemde illegale werkers. En alsof het dan nog niet 
mooi oenoeo is wordt het tweede gedeelte van de 
brochu�e ge�ijd 1 aan rapporten over ieder der belang
rijkste illegale werkers afzonderlijk. Het bevat karak
ter en persoonsbeschrijving, opsomming der werk
zaamheden enz., om er wee van te worden. 

Zouden onze vrienden werkelijk niet een nasmaak 
in hun mond krijgen al� ze dat over zichzelf lezen? 
En als klap op de vuurpijl schrijven de opstellers de
zer rapporten over elkaar nog een pittig stukje. 

Men mag niet kwaadspreken, maar is het niet erg 
menselijk om te veronderstellen, dat de heren dat 
stukje eerst aan elkaar voorgelezen hebben om te 
horen of het zo goed was? 

Welk een blamage, deze brochure. Heus wij maken 
er ons in ons hart, niet vrolijk over. Dit alles stemt 
alleen maar droevig. Waarom een streep te halen 
door de schoonheid van ons werk met zo'n pronkerij? 

Vrienden, dat tot geen prijs! Liever vergeten en 
verwaarloosd dan te koop lopen met onszelf. 

H. v. R.

Hii werd geboren, toen de rozen om het huis in 
volle bloei stonden. Later plantte hij zelf een rozen
boompje en elk jaar mocht hij er de eerste roos af
knippen. Het was immers zijn boompje, waar zich elk 
jaar opnieuw het wonder aan voltrok! 

Want, vrolijke robbedoes als hij was, had hij toch 
altijd een open oog voor Gods schone schepping. 

Eens stond de roos op zijn kindertafeltje; later op 
zijn jongenslessenaar, er kwam een tijd, dat hij de 
eerste roos plukte voor "haar". 

De oorlog kwam, maar de roos bloeide als te vo
ren in volle pracht. Al nijpender en ernstiger werd 
de tijd; vele jonge mannen werden door bruut geweld 
gevangen genomen, gevaar dreigde aan alle kant. 

Toen kwam de vreselijke nacht, dat ook hij door 
verraad, werd weggesleurd uit zijn ouderlijk huis. De 
rozen geurden als een beeld van zijn jeugd, maar wat 
gaf de vijand om de bloei van een jong leven? 

Was hij niet als de bloemen in zijn tuin, zon bren
gend, waar hij kwam? 

Hij, die kinderlijk, gelovig, de weg ging, die God 
hem deed gaan en toen die weg hem voerde naar 
gevangenis en concentratiekampen, nog van zijn blij
moedig geloof mocht getuigen, door de zijnen vanuit 
de gevangenis een vodje papier te zenden, waarop hij 
met vaste letters geschreven had Fil. 4:6 en 7. 

Waardeloos stukje papier, maar om zijn schone in
houd bewaard, als een kostbaar kleinood. 

Maanden gingen voorbij. Hij werd -Overgebracht 
naar Duitsland, maar nog altijd was er hoop op 
weerzien, in de harten van hen, die hem lief waren. 
Er werd immers ook zoveel voor hem gebeden! 

Eindelijk na de lange bange winter, kwam de be
vrijding, de rozen bloeiden vroeg dit jaar en elke 
keer opnieuw, werden de schoonste in zijn, reeds lang 
gereedzijnde kamer gezet. 

Hij kon nu immers elke dag komen? 
Maandenlang hebben de rozen gebloeid, maar geen 

zonnige jongen keerde weer, om van hun schoonheid 
te genieten. 

Vanmorgen heeft zijn Moeder de l=to:.t.e roos: :.f
geknipt en bij zijn portret in de huiskamer gezet. 
Lang heeft ze naar zijn geliefde trekken gestaard ... 
Haar enige jongen, voor wien ze z6 gebeden had, 
waarom moest hij, moest zij, deze weg gaan? 

Maar reeds zond God haar het antwoord: haar ge
bed werd vei;.hoord, maar anders dan zij het gedacht 
had. 

D'e Grote Hovenier riep haar jongen tot Zich, op
dat hij mocht bloeien in Zijn Tuin ...... 

Haar jongen mocht zijn bevrijd vaderland niet 
weerzien, noch de schoonheid der natuur, maar hij 
mocht door Christus ingaan in het Land, schoner dan 
het schoonste en het volmaakte aanschouwen. 

Hoe zeer zij hem mist, en hoe groot haar droefheid 
is, toch weet ze, dat God, die haar jongen deed ingaan 
in Heerlijkheid ook haar weg wèl zal maken. Schreef 
haar kind, zei God Zèlf niet: 

,,Weest in geen ding bezorgd, maar laat Uw be
geerten in alles door bidden en smeken, met dankzeg
ging, bekend worden bij God. 

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, 
zal Uwe harten en Uwe zinnen bewaren in Christus 
Jezus". 

Als ze zo haar weg mag gaan, zal ze haar kruis 
ook blijmoedig kunnen dragen. 

En al zal ze nooit weten, waar de laatste rustplaats 
van haar kind is, en zal er nimmer een bloem bloeien 
op zijn graf, het zal hem niet deren. 

Immers, al zal de rozenboom, eens door haar jon
gen geplant nog jaar op jaar bloeien, en de schoon
heid der Natuur steeds weerkeren, eenmaal zal dit 
alles vergaan, maar haar jongen zal bloeien in 
eeuwigheid, want: ,,Wie in Hem gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven". 

ÉÉN UIT VELEN. 



.HET WATJERLAND ROUWDE 
Op buitengewoon plechtige en indrukwekkende 

wijze heeft de bevolidng van het Waterland afscheid 
genomen van oud-illegale strijders, die in de maand 
Februari van dit jaar door de Duitsers te Amsterdam 
werden gefusilleerd. 

Donderdag 15 November, was het Purmerend dat 
rouwde. Van alle openbare gebouwen en vele particu
liere woningen hing onze nationale driekleur halfstok, 
als een stille hulde ter nagedachtenis aan hen, die op 
zo'n wreedaardige wijze uit het leven werden wegge
rukt. 

In de vroege morgen stonden in de aula van het 
gemeenteziekenhuis, bedolven onder een schat van 
bloemen, de 12 lijkkisten opgesteld, die de stoffelijke 
overschotten bevatten van P. Kramer, J. Conijn, P. 
Conijn, K. de Boer, W. v. d. Brink, E. Doets, A: 
Frederiks, C. de Jong, G. Kroon, G. Leeghwater, H. 
de Meijer en P. Slooten. 

's Morgens vond op de R.K. begraafplaats de ter 
aarde bestelling plaats van de drie eerstgenoemde 
slachtoffers. Een lange stoet, welke door drie tamboers 
en een vuurpeloton werd voorafgegaan en geëscorteerd 
werd door leden van de voormalige B.S., als slippen
dragers, volgde de lijkwagens naar de kerk. Nadat 
de kisten door de oud-B.S.-ers tot voor het altaar ge
dragen waren, betrok het vuurpeloton de wacht aan 
de baren. 

De Heilige Requiem werd opgedragen door deken 
Schamper met assistentie van kapelaan Verster en 
father Keet. Het zangkoor o.l.v. kapelaan Bollinger 
zong de mis van Perosi. Tijdens het hoogst van de 
mis en de absoute sloegen de tamboers een roffel en 
werden de geweren gepresenteerd 

Nadat de drie kisten op het kerkhof in een speciale 
grafkelder waren neergelaten en het vuurpeloton bij 
elk daarvan de militaire eer had bewezen, vond de 
begraving volgens de kerkelijke ritus plaats. 
's Middags vond, onder zo mogelijk nog groter belang
stelling, de begrafenis van de overige negen plaats. 
Op het kerkhof, dat nog maar nauwelijks in gebruik 
genomen is, was aan het einde van het middenpad 
een groot graf voor de negen kisten gedolven. Het 
was een ontroerend ogenblik, toen de negen kisten 
naast elkaar in de open lucht stonden en aan de over
zijde van het brede graf, de contouren van de naaste 
familieleden en vrienden, zich nog maar vaag in de 
mist aftekenden. 

Onder e11orme belangstelli11g worden 011:r:e dappere. 
jongens naar hun laatste rustplaats overgebracht. 

Foto Ward 

Ook ditmaal werd na het neerlaten van iedere kist, 
door het vuurpeleton een salvo afgevuurd, máar na 
het verstommen van de laatste commando's, keerde 
de stilte van de steeds kleiner wordende wereld weer. 

Een zevental sprekers voerde aan de groeve het 
woord, terwijl een zwager van één der families en een 
vriend, dankten voor de belangstelling. 

* * 

* 

Zaterdag 17 November vond te Edam de begrafe
nis plaats van Bert Snijder, in leven commandant van 
de KP.-Waterland. Algemeen was de deelneming van, 
de bevolking met dit gebeuren en vrijwel van alle wo
ningen waarlangs de stoet trok, hing het rood-wit-en
blauw halfstok langs de gevels neer. 

Voor geen ander had deze algemene deelneming 
groter kunnen zijn dan nu het geval was voor Bert 
Snijder. En naast de vele oprechte woorden van be
wondering en waardering, welke in de kerk, bij de 
baar, aan den overledene gewijd werden, moge die 
belangstelling van de inwoners en vele vrienden, die 
van heinde en verre gekomen waren, voor de achter
blijvende familieleden een grote troost geweest zijn. 
Voorafgegaan door drie tamboers en een vuurpeloton 
van 12 man met hun commandant, volgde het stoffe
lijk overschot in de lijkauto met daarnaast 14 oud
B.S.-ers, onder commando van lt. Bakkenes, die als 
sHppendragers fungeerden. 

In de kerk hebben meerdere sprekers en één spreek
ster getuigenis algelegd van de buitengewone kwali
teiten van Bert als mens en als KP.-er. Woorden van 
troost en beloften, de nagedachtenis van Bert in ere 
te zullen houden, zijn tot de familie gericht. We me
moreren hier slechts een zinsne

0

de uit de toespraak wel
ke Martin, sprekende voor de KP.-Noord-Holland, 
hield "De plaats welke. Nederland thans in de rij 
van de volkeren inneemt, dankt zij voor een groot 
deel aan het ondergronds verzet, ook al zal dit mis
schien eerst over jaren merkbaar zijn. Bert was één 
van de voormannen van dit verzet in het Waterlandu. 

Aan de groeve bewees het vuurpeleton de laatste 
militaire eer, waarna een familielid de aanwezigen 
dank bracht voor de betoonde belangstelling. 

1n een lange rij staan de 1/.isten naast de geopende 
groeve. 

Foto Ward 

Onder het grote aantal brieven, die ons dagelijks 
bereiken met betrekking tot onbevredigende maatre
gelen tegenover hen, die aan de opdracht van de 
Nederlandse Regering te Londen gehoor hebben ge
geven, treffen wij soms ergerlijke staaltjes van on
kunde en miskenning aan. 

Zelfs in deze tijd, waarin wij allerwege horen spre
ken over gepleegd verzetswerk door hen, die geen 
vinger hebben uitgestoken gedurende de Duitse over
heersing, ontmoeten wij ook nog gevallen van een on
vaderlandslievende houding. Vele personen, die alles 
op alles hebben gezet om hun aandeel te leveren in 
de strijd tegen de overheersers, maken vandaag mee, 
dat zij achtergesteld worden bij hen, die al hun prin
cipes hebben verloochend. 

Wat wij thans onder ogen kregen, heeft alle klach
ten nog overtroffen en onze diepste verontwaardiging 
opgewekt. 

Wij doen hierbij in extenso een brief volgen, die 
gericht is aan één onzer trouwe jarenlange medewer
kers: 

Nederlandse Ongevallen Molest Onderlinge 
gevestigd te Amsterdam 

Directie: 

Den Heer H. Heinen, 
A. 82, 

EIBERGEN.

Amsterdam-C., 26 October 1945. 

0. W. J. Schlencker, 
Amsterdam, de Ruyterkade 120. 
HG/tH. 

Mijnheer, 

Betreft: scbade s! B tin '.H. P. '.Hein.en. 

Naar aanleiding van een schrijven van de Eerste 
Rotterdamsche berichten wij U omtrent de afwijzing 
van bovenvermeld schadegeval het volgende: 

Uit de in ons bezit zijnde gegevens blijkt, dat de 
heer H. P. Heinen li<l is geweest van een illegale or
ganisatie. Hij werd op 20 April 1944 gearresteerd als 
verdacht van het vervoer van een partij vuurwape
nen en om dezelfde reden gefusilleerd. Wij verwijzen 
naar het bepaalde in Art. 1 der voorwaarden van 
deelneming waarin is omschreven, dat de verwaar
borging niet van kracht is, indien verzekerde op het 
tijdstip van het ongeval lid was van een politieke or
ganisatie en/of van een doo� zoodanig� org�nisatie 
ingesteld verband. Eveneens 1s de dekkmg met van 
kracht wanneer het ongeval rechtstreeks of middellijk 
veroorzaakt is door de overtreding van een door mi
litaire oE burgerlijke overheid uitgevaardigde verorde
ning of voorschrift. 

Aangezien duidelijk is gebleken, dat verzekerde een 
dergelijke overtreding begaan heeft, kunnen wij ons 
afwijzend standpunt niet wijzigen. 

Wij vertrouwen dat U thans met een en ander ac-
coord gaat, 

Hoogachtend, 

NEDERLANDSE ONCEV ALLEN 
MOLEST ONDERLINGE 
Directie w.g. onleesbaar. 

Wij weten voor deze, nu op 26 October 1945 blijk
baar nog uitgesproken pro-Duitse directie van de 
,,Nederlandse" Ongevallen Molest Onderlinge -
voor zover het nog in juiste bewoordingen valt te zeg
gen - slechts één passend woord te uiten. We noe
men haar houding: SCHANDELIJK, en we vragen 
ons af, of dit niet te vergelijken is _met landverraad 
en of hier voor de POD. geen taak ligt. 

Den Heer Heinen kunnen we zeggen, dat wij deze 
brief hebben dooroestuurd naar de Stichting 1940-
1945. Wij verzeke�en U,, dat U van de. Stichting een
bevredigende oplossing tegemoet kunt zien. 

,,FRITS". 

In "De Grote lijnen" in nummer 69 is een hinder• 
lijke fout geslopen. 

In de derde kolom staat de zin: 
,,Ziehier enkele consequenties, historische conse

quenties van die ene levenshouding". 
Deze zin moet drie alinea's hoger geplaatst wor· 

den. REDACTIE. 
1 



Herman 

i/.e!,,m,an'' IJ 

Jac 

Hermanus Adolphus Maria Benschop 

geboren 10 Januari 1915 

gesneuveld 8 Maart 1945. 

Hermanus Adolphus Maria Benschop, geb. 1 O 
Januari 1915, gesneuveld 8 Maart 1945. 

Wij handelen in zijn geest, wanneer we ons op deze 
plaats onthouden van een volledige opsomming van 
zijn illegale werkzaamheden. 

Hij stond altijd klaar om zijn plicht te doen. Zijn 
huis was steeds open voor illegale werkzaamheden. 

Kort voor zijn arrestatie nam hij geheel vrijwillig 
de leiding op zich bij het vernietigen van enige sche
pen, geladen met 180.000 liter benzine in de stad 
Utrecht. Hiermede volbracht hij de meest succesvolle 
sabotagedaad van de maanden na September in de 
provincie Utrecht. 

Door een ongelukkige samenloop van omstandighe
den liep hij op het adres van een koerierster in de 
val. 

In stilte hoopte men gedurende de dagen volgend 
op zijn arrestatie, op mogelijke verwezenlijking van de 
reeds maanden oude plannen, om de gevangenis 
"Wolvenplein", waarheen hij was getransporteerd, te 
,,kraken". 

Dit is helaas een ijdele hoop gebleken. God heeft 
het anders gewild. Als represaille voor Rauter moest 
hij zijn leven geven. 

Zijn vrienden kenden hem, zoals op treffende wijze 
in zijn laatste brief aan zijn vrouw en kinderen tot 
uiting kwam: 

,,Mijn geloof is mijn kracht geweest. Ik was be
reid om te sterven. Toch was ik in mijn leven steeds 
vol van verwachting voor de toekomst. Doch Gods 
wil was anders dan wij mensen het zagen. Wat God 
doet is wel gedaan". 

Alleen door het geloof van zijn eigen woorden "Wat 
God doet is wel gedaan" kunnen wij dit grote ver
lies aanvaarden en in zijn geest verder werken. 

Een dappere zoon van ons volk is ons in hem ont
nomen. 

Herman gaf zijn leven voor vrijheid en recht. 
Zijn toewijding, zijn vriendschap en zijn trouw reik

ten verder dan de dood. De KP. te Utrecht is trots 
op hem wegens zijn moed en diepe geloofsovertuiging, 
maar met droefheid vervuld omdat hij niet meer is. 
Zoals hij heldhaftig zijn leven gaf voor God, Oranje 

I 
en Nederland, zo zullen wij thans God bidden om in 
Zijn kracht voort te gaan op deze weg. 

IN 

MEMORIAM 

"�e en. ,,YJ.v,/' 

Jacobus Frenk,en 

en 

Albertus Reulen 

oud 23 jaar 

gefusilleerd 20 November /944 

Piet kwam in Juni 1943 voor het eerst in aanra
king met de L.O. en al spoedig ontpopte hij zich als 

Er bestaat het gevaar om de kameraden, die voor een hard en trouw wc11<cr waar de .:ihleling Blldwven 
September 1944 gesneuveld zijn, te vergeten. op steunen kon. 

Al hetgeen, wat voor de doorbraak der geallieerden Bij zijn werk werd hij gedreven door een sterk 
en de slag om Arnhem gebeurde, lijkt lang geleden. rechtsgevoel. Tegen al hetgeen hij rondom zich heen 

Tot deze oude makkers behoren ook Jac en Ber. zag gebeuren verzette zijn wezen zich en hij uitte dit 
Aanvankelijk werkten zij in L.0.-verband en zorgden in daden. Hij is steeds doordrongen geweest van de 
zij· voor Joden en onderduikers. Daarnaast vervoer- gevaren die zijn werkzaamheden met zich brachten. 
den zij Franse krijgsgevangenen en geallieerde pilo- Zijn intuïtie zei hem dat hij de vrede niet zou bele
ten over de Belgische grens. Talrijke tochten maakten ven. Op z'n 23ste verjaardag zei hij tegen zijn moe
zij in weer en wind en velen zijn door hen in veilig- der: ,,Ik ben 23 jaar geworden om te sterven". En 
heid gebracht. dit besef behield zijn opgewekt karakter de overhand. 

De volgende episode was hun contact met een Alk- In Januari 1944 had hij een werkzaam aandeel in 
maarse KP. toen kregen zij een meer zwervend be- de distributiekraak te Maartensdijk. Toen zijn beste 
staan. Hetgeen niet wegnam, dat zij Limburg niet ver- vriend gearresteerd werd, nam hij in Juni 1944 de 
gaten, getuige de zeer geslaagde overval op het ge- plaatselijke leiding van de L.O. op zich, terwijl hij 
meentehuis te Haelen. in September 1944 meewerkte aan de oprichting van 

Toch begrepen zij wel dat Limburg voor hen 'ge- de B.S.-strijdend gedeelte. Hulp aan Canadese krijgs
vaarlijk terrein werd en zij besloten door aansluiting gevangenen, crossings, grotere en kleinere sabotage
bij de KP. hun arbeidsterrein naar Noord-Holland daden tegen de bezettende macht, wapentransporten, 
te verleggen. Strijdend in KP.-verband hebben zij al e.d. 
het voorkomende werk verricht en tal van distributie- De spoonvegaanslag op 7 November 1944 was z'n 
kantoren kregen van hen bezoek Het was voor Jac laatste daad in vrijheid gepleegd. Eén van zijn jon
en Ber geen avontuur, doch een heilige plicht te strij- gens werd op de spoorbaan aangeschoten en na lang 
den voor de vrijheid van hun vaderland. martelen door de S.D. gaf de ongelukkige vermoede-

Onverwacht voor hun vrienden kwam in Mei 1944 lijk ook Piet's naam en adres. 
het bericht van hun arrestatie en enige weken later Piet werd gearresteerd. Tijdens de verhoren hield 
het vreselijke nieuws, dat zij op 15 Juni 1944 te Bloe- Piet zich prachtig. Veel schuld nam hij op zich. Zelfs 
mendaal door de S.D.-beulen waren vermoord. de S.D.-beul Tewis moest bekennen: ,,Der Kerl ist 

Hun dood was voor de achterblijvenden het sein om ein Held". 
de strijd tegen den barbaarsen bezetter nog krachtiger Tien dagen na zijn arrestatie viel Piet voor het 
te voeren dan voorheen. En de ploeg vocht door, ver- vuurpeloton te Veenendaal. Zoals Piet geleefd had, 
betener dan ooit tevoren. stierf hij: als goed vaderlander en goed mens. 

Bij de bevrijdingsfeesten te Maasniel werd een rno· Piet zal steeds een grote plaats blijven innemen 
nument onthuld ter nagedachtenis van Jac en Ber. Eind in het hart van zijn vrienden en medestrijders, waar
Augustus werden hun lijken in een massagraf in de van velen aanwezig waren op 5 Juli 1945, toen hij 
duinen gevonden. Enkele dagen later werden hun van ee_n tijdelijke naar z'n blijvende rustplaats werd 
lichamen door hun vrienden gehaald en naar Roer- • vervoerd. 
mond overgebracht. Hier had op 3 Septemj:,er de 
plechtige begrafenis plaats, onder grote deelneming 

1der bevolking. 
Onvergetelijke Jac en Ber, wij brengen jullie hulde 

en blijven jullie dankbaar voor het pionierswerk. 
LKP. 



K.P.-ers vertrekken naar Indië

Het IVe bataljon Stoottroepen verblijft nog in de 
kazerne te Weert i.v.m. een geval van kinderverlam-
ming. 

Onder de officieren, die met dit bataljon naar Indië 
zullen vertrekken, bevindt zich ook de KP.-er "Zwar
te Wim" uit Rotterdam, waarvan hierbij een foto. 

"Pierre• eveneens van de KP. te Rotterdam, die 
als vaandrig naar Indië gaat, heeft het gewaagd npg 
voor zijn vertrek, op Maandag 19 November, in het 
huwelijksbootje te stappen. Of zijn vrouw over zijn 
vertrek erg spontaan is, zullen wij hierbij maar in het 
midden laten. Wij feliciteren het jonge echtpaar en 
wensen hun beiden sterkte bij het afscheid. 

"Zwarte" Wim 
v. Dijk �· dam

Laten we het elkaar maar zeggen, eerlijk en rond
uit...... he.t: valt niet mee om de verzetsgeest die ons 
bezielde onder de bezettersdwang en zich uitte in 
onze verzetsacties op het ondergrondsche front juist 
weer te geven. 

Een paar aardige momenten te vertellen uit je ille
gale ervaringen, dat gaat nog wel. Maar meteen doet 
zich de moeilijkheid voor dat er zoo geweldig veel 
gebeurd is: dag aan dag was er een stroom van 
kleine en grote dingen, waar je :niet steeds hij stil
stond, die ook niet zoo'n indruk op je maakte, maar 
die toch voor hen, die niet in "het werk" zaten, ze
ker wetenswaardig zijn. 

Heel dikwijls is de historie van de L.O. en de K.P. 
een geschiedenis · geweest van personen. Als wij be
denken, dat er zoo heel veel van onze vrienden in 
den strijd zijn gebleven en nagenoeg niets achterlieten, 

dan wat enkele medewerkers wisten van hun werk, is 
het duidelijk, dat wij, die "er door" gekomen zijn, 
ook ten opzichte van onze gevallenen de plicht heb
ben, mee te deelen, wat zij, die vielen, hebben mee
genomen. 

De L.O. en de K.P. loopen in de opbouw van de 
organisaties nogal uiteen Ik wil het zoo eens uitdruk
ken, <lat <le K.P. was als een bliksemflits, dan hier, 
dan daar zich vertoonend, steeds onverwacht. 

Bij de L.O. was dit anders. Daar was er a.h.w: 
de gelijkmatigheid van een ...... ja, dat weet ik eigen
lijk niet te zeggen. De L.O. had (naar buiten) geen 
groote daden. 'n Plaatsje voor een onderduiker, de 
voorziening van bonkaarten, heimelijke transporten in 
het donker langs achterweggetjes van boerderij tot 
boerderij b.v. dat is niet schokkend. P.B. vervalsching, 
dat is werk voor binnenhuis. 

De K.P. geschiedenis is de historie van "wapen
feiten". Een kraak, 'n bevrijding, dat zijn daverende 
dingen. Nu spreek ik nog niet over de militaire phase 
van de K.P. 

Beide L.O. en L.K.P. hebben gemeen, dat voor el
ke kraak en voor elke bezorgde levensmiddelenkaart 
een "organisatie" noodig was, een schema, waarnaar 
gewerkt kon worden om het gestelde doel te bereiken. 

Op die organisatie, op dat schema, wil ik vooral 
de aandacl\t vestigen. Hoe is het mogelijk geweest 
dat Jan Jansen uit Pieterburen 'smidsknecht was in 
Wanneperveen en maandelijks zijt?, bonkaart thuis 
kreeg die gekraakt, was in Zwammerdam of Lichten
voorde met een P.B. op zak, dat "verloren" werd in 
een lunchroom op de Coolsingel in Rotterdam, netjes 
gewijzigd op 'n zolderkamertje in Eerbeek, vrij goed 
beveiligd door een gele Ausweis, gedrukt ergens in de 
wijde polders bij Anna Paulowna. 

Als U daarop voor Uw omgeving een antwoord 
geeft, of een gedeeltelijk antwoord zelfs, helpt U mee 
aan. de samenstelling van het Gedenkboek L.0.
L.K.P. U adresseert uw inzendingen: 

Aan den Secretaris van de 
Gedenkboek-Commissie L.0.-L.K.P. 

Westermarkt 2 
Amsterdam-C. 

524 Dedelef Gustaaf Pronk, gewoond hebbende te 
Holysloot bij Amsterdam, van 7 tot 12 Maart '45 
gevangen gezeten in het ,;Oranje Hotel" te Sche
veningen. 
Wie heeft gelijktijdig met hem gezeten? 

525 Nicolaas Doelman, geb. 18-1-97, gewoond heb
bende te Alphen a. d. Rijn, van 20 Maart tot 3 
April 1945 gevangen gezeten in het "Oranje 
Hotel" te Scheveningeh. 

Wie heeft gelijktijdig met hem gezeten? 
526 Adriaan Stierman, geb. 4-8-11, beroep bouw

kundige, gearr. 6-8-44 in trein bij den Bosch. Al
daar naar gevangenis overgebracht; vandaar 
naar kamp Vught en gefusilleerd 16-8-44. 

527 Hendrik Cornelis Vos, geb. 26-7-22 te Oldenzaal. 
, Op 28-7-44 van Amersfoort op transport naar 
Halle, Messenburg om tewerk gesteld te worden 
op de Leuna Werke. Overleden op 4 Dec. 1944. 

GHfT f LINKE KERHS EEN KANS 
Tewerkstelling van Nederlandsche, burger
lijke technici bij het 7e West. Amerikaansche 
Militaire district in Duitschland. 

Voor administratieve en technische werkzaamheden 
betreffende installatie, bediening en onderhoud van 
militaire verbindingslijnen resorteerend onder het 7e 
Westelijke Amerikaansche Militaire district in Duitsch
land, kan het hierna genoemde Hollandsche, burge
lijke, personeel geplaatst worden: 

3 telefoon-technische werk-ingenieurs, 
4 telefoon-technische schakelbord (int. punten) op-

zichters; 
6 telefoon-technici voor auto-matische centrale, 
2 telefoon-reparateurs voor centrale posten, 
4 technici die gespecialiseerd zijn in geluidsverster-

king, testing, uitleggen van internationaal telefoonnet, 
4 Telex-technici voor installatie en onderhoud. 
Engelsch en Duitsch vereischt. 
Contracten kunnen alleen worden afgesloten voor 

deze met name genoemde werkzaamheden onder de 
navolgende voorwaarden: 
a. Salaris overeenkomstig de in Holland geldende·

normen voor dezelfde werkzaamheden plus de
vastgestelde premie voor werken buiten de plaats
van inwoning en technische taalkennis. lngenreurs
± f 5 à f 6000.-, overige ± f 4QOO.- met vol
ledige Amerikaansche verpleging.

b. Zevendaags verlof, met behoud van tractement
en toelage voor het reizen of reizen op Rijkskos
ten naar en van Holland, per periode van zes
werk-maanden.

c. Voorzieningen tot het overschrijven van geld in
Nederlandsche valuta.

d. Behoud van dezelfde sociale condities en voordee·
Jen die deze personen gehad zouden hebben in·
dien zij in Holland gewerkt zouden hebben.

e. Het in bezit stellen van een Hollandsch paspoort
en een paspoort van de Amerikaansche Expeditio
naire Macht.

f. Status bij het Amerikaansche leger als burgelijk
technicus met het recht tot het dragen van Ame
rikaansche leger uniform zonder de uitmonstering
en alleen het kenteeken zooals dat gebruikelijk is
voor die Nederlandsche b11rgers die bij dit leger
tewerk gesteld zijn.

Sollicitaties met spoed aan Afw. bureau L.O. en
L.K.P. onder Nr. 85.
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Biedt zich aan: Halfwas monteur. 20 jaar. G.G. 
ambitieus werker. Liefst in flinke garage. Brieven 
onder nummer 81 van dit blad. 

HORLOGEMAKER. Wij zoeken een eerste klas 
horlogemaker om onze afdeling horloge-makerij op te 
bouwen tot een flink bedrijf. Voorzien van goede ge
reedschappen. Grote mogelijkheden. Brieven onder 
Nr. 82 van dit blad. 

Jongeman, 21 jaar, dip!. 5 j. HBS, 4 j. MULO 
zoekt plaatsing als aankomend vertegenwoordiger of 
inkoper. Studeert nog voor verschillende handelsdiplo
ma's. Brieven onder Nr. 83 van dit blad. 

Zoon van zakenman, P.G. 24 jaar, 5 jaar practijk, 
in bezit van verschillende diploma's, zag zich gaarne 
geplaatst in Manufacturen- en confectiezaak. Brieven 
onder Nr. 84 van dit blad. 

G e t r o u w d: 
LUBBERTUS BLAAUW (Frans, Jelle) 

en 
JOHANNA SIDERIUS (Hannie-koerierster) 

Wirdum, 16 November 1945. 
Toekomstig adres: Java (N.0.1.) 

O n d e r t r o u wd: 
JOHANNES GRANDIA 

en 
JOUKJE SMITS 

(koerierster Clara, Claartje van Mees) 

De huwelijksvoltrekking zal D.V. plaiitS vinden op 
21 Nov. a.s. om half elf in het Stadhuis te Rotterdam. 

Kerkelijke bevestiging des middags om 4 uur in de 
Oude Kerk aan de Charloische Kerksingel te Rotter
dam-Z., door den Weleerwaarden Heer Ds. R. Bijl�
ma. 

Gelegenheid tot feliciteren na de dienst in de 
consistoriekamer. 

Rotterdam: Klaverstraat 2i3 d. 
Toekomstig adres: Beukelsweg 15a, R'dam (W.). 

V e r l o o f d :

MARIJKE VAN DER JAGT (Rie) 
koerierster L.O. Rotterdam 

en 
KEES VAN DEN ENGEL (Cock) 

leider P.B.-Sectie L.O. 

Rotterdam, 25 November 1945. 
Van Onselenstraat 6a. 
Breeplein 3a. 

W. ALBRONDA (Stempel Wim)
en 

MIA WESTHOF 

geven U hierbij, mede namens wederzijdse ouders ken
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol
trekking D.V. zal plaats vinden te Groningen op 
Donderdag 29 Nov. a.s. te 9.15 uur v.m. 

Kerkelijke inzegening om 10 uur in de Parochie
kerk van den H. Franciscus van Assisië, Zaagmulders
weg. 
Groningen, November 1945. 

Bilderdijkstraat 7a. 
Korreweg 192. 

Receptie op de trouwdag van 3-41/2 uur in Hotel 
Willems, Heerestraat. 

Na lange tijd van onzekerheid ontvingen wij 
heden het ontstellende bericht, dat onze lieve 
Zoon en broer 

THEODOOR ALBERTS 
(Theo A. Middelkoop) 

(Th. Alberda) 
in de ouderdom van 20 jaar op 6 September 
1944 te Vught werd gefusilleerd en gecremeerd. 
Hij viel voor God, Oranje en Nederland. 

Uit aller naam: 
R. Alberts
J. Alberts-Nicolai.

Saffierstraat 13, Amsterdam-Z. 

Druk. H. J. Koersen & Zn" A'dam 



2 December 1945 Nummer 71 

MEDEDELINGEN 
Weekblad van Centraal Bur. L.0 en Afw. bur. L.K.P. 

Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 

Adres 
_
Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Telefoon 44566 

Gironummer CB-LO 370449 t.n.v. J. Heuvingh, Westermarkt 2', Amsterdam C. 

Abonnementspr. f 1.25 p. kwart. 

Losse nummers 10 cent. 

Op de tegels van de stoep voor mijn huis liggen kleine, donkere vlekjes ..... . 
de eerste regendruppels zijn er uiteengespat. Ze komen in steeds grooter aan
tal. De lichte kleur van de tegels wordt langzaam weggevreten; het worden 
grillige eilandjes, waaraan het water onvermoeid knaagt. Het duurt niet lang 
of' de donkere vochtvlekken zijn ineengevloeid; ze hebben alle lichte tinten 
uitgewischt. Ik peins erover, hoezeer dit ·beeld overeenkomt met dat van ons 
vaderland ...... Is alle licht niet verdwenen? Opgeslurpt door de staag neer-
druppelende wandaden van den vijand? 't Heeft er alle schijn van. Heeft 
het eigenlijk nog wel zin je te verzetten tegen krachten,, die t�ch sterker zijn? 
Zo Rlijmer ik, bij het zien van den regen. 
De klok slaat. Ik tel mee ...... vijf, zes, zeven. Tjonge, zoo laat al? 't Wordt 
tijd voor de expedlti!?. Alle bezwaren worden opzij geschoven. De plicht 
roept. 
Ik schiet mijn overall aan en rep me naar buiten naar de garage van Fred. 
Wat is die Fred nu eigenlijk? een pechvogel of een gelukskind? Hij was . 
een van de ·eersten, die gelegenheid kreeg de celwanden van de Wetering
schans in zijn geheugen te prenten. Maar hij kwam er he�lhuids weer uit. 
Later viel hij de S.D. weer in handen, toen hij bij vrienden wilde waar
schuwen voor een overval. Amersfoort en transport naar Duitschland volg
den. Maar in het kamp heeft hij geoefend in het springen...... met den 
kop naar voren van je brits af op den grond. Toen ze hem in den trçin 
zetten voor de reis naar Duitschland, nam hij de proef op de som. Hij 
sprong uit den trein en kwam weer thuis. Maar je verrader sluimert nooit. 

Op een morgen staat de S.D. weer met 
tientallen menschen voor de deur. Fred 
is toevallig vroeg op, ziet uit het raam 
S.D.-ers aan weerszijden bij de buren het
erf opgaan. Er is nog maar één kans: in
de schuilplaats. Op de bovenverdieping
is een kast met een uitneembare zolde
ring. Daarboven ligt de schuilplaats. Hij
zit er nog maar amper of de S.D. is al
boven. Ze stevenen regelrecht af op één
der kasten en probeeren of er beweging
in het plafond te krijgen is. Als het in de
eene kast niet lukt, dan maar in de an
dere. Verraad! Verraad !

Er schijnt wel beweging in te zitten, maar niet genoeg om het open te 
krijgen. Wat een wonder. Fred staat er bovenop, zijn beenen ter weers
zijden op het luik en zijn handen schoor tegen de dakspanten. Het luik 
beweegt even onder zijn voeten, maar blijft gesloten. Hij hoort ze praten 
daar beneden. Er moet gereedschap komen om het luik open te breken. 
In de werkplaats is gçreedschap genoeg. Ze trekken af om het te halen. 
Toon begrijpt, dat hij moet handelen. Nu of nooit. Hij opent het luik. Ze 
z.ijn allemaal naar beneden, de stommelingen. Hij vliegt naar de waranda, 
klautert erover naar de buren en even later wandelt hij rustig langs een 
paar Groenen, die buiten op post ,taan. Ze mogen noa our zijn P.B. nagen 

ook, want dit is prima in orde, d.w.z. er staat juist niet op, wat ze graag 
zouden willen weten. 
Maar Fred zit nu eenmaal in het hoekje, waar de slagen vallen. 
Er is weer bezoek geweest bij Fred en de S.D. heeft het voornemen alle, 
wat er nog in zijn bedrijf aanwezig is, weg te halen. We· waardeeren het 
echter buitengewoon, dat ze de zaak eerst ge-inventariseerd hebben en later 
de spullen zullen komen ophalen. 
De eene dienst is de andere waard. 'Wij zullen wel helpen met weghalen. 
Want het is altijd nog w�I de moeite waard: 8 spiksplinternieuwe motor
fietsen en een fonkelnieuwe garage-uitrusting. 
Vanavond moet het er uit. Alles staat klaar. We hebben de beschikking 
over enkele paarden en wagens. En met zijn twaalven slepen en rennen we 
om alles er zoo vlug mogelijk uit te krijgen. 
Het huisraad is er al uit, de garage-uitrusting is ook vlug verkast. Nu moet 
de derde wagen met de motoren weg. Die staan boven. Aan een -takel 
rutsen ze achter elkaar n.:iar beneden. Daa� staan ze al op den wagen. 
F�n ze:1 ero11er. J:imm�r, het is iets te kort. Je kunt aan de zijkanten <luide 
lijk zien, dat er motoren onder staan. Niets aan te doen. Vooruit er mee. 
Rijden. 
Zoo, 't belangrijkste werk is gebeurd. Nu nog een vrachtje met wat minder 
kostbaar spul. Nog even aanpakken, jongens, dan zit het erop. 
. . . . .. ... Daar komt Fred binnenrennen. ,,Maak dat je wegkomt, de S.D. !" 
We hebben alle deuren opengelaten en rennen nu allen een kant uit, om 
dan zoo onopvallend mogelijk verder te wandelen. Het is gelukkig maar een 
klein autotje met een paar lui. Maar ze krossen door. Wat is dat? Ze 
hebben den wagen met de motoren in het vizier gekregen en gaan daar 
achter aan. Jammer, die zijn we kwijt. 
Vlug naar huis en mijn winterjas over mijn overall aangeschoten. En dan 
maar weer eens poolshoogte gaan nemen. 
Daar rijdt de wagen met de motoren alweer: richting Amsterdam, richting 
Duitschland. Het S.D.-autotje volgt op een meter of tien. Ik Joop er werk
tuigelijk achteraan, zonder te weten waarom eigenlijk. Als ik bijna het 
dorp uit ben, kq�t een van de andere lui van de ploeg, die er met de 
fiets op uit is geweest, vertellen, dat de S.D.-ers zijn doorgereden en dat 
ze den voerman van den wagen gelast hebben zijn vracht naar Amster
dam te brengen. ,,En dat doet hij ook, de gek." Ik heb nog tegen hem 
gezegd, dat hij terug moet komen met zijn vrachtje, maar hij is zoo over 
zijn zenuwen heen, dat hij alles doet, wat die lui hem vertellen." 
Ja, maar dat is te gek. Ik vorder een fiets van een kennis, die juist 
passeert; met zijn tweeën racen. wij er achter aan. Gelukkig, dat die af
tandsche knol niet zoo erg hard meer loopt. Halverwege den straatweg 
naar Amsterdam hebben we hem te pakken. 
- ,,Zeg, Willem, wat ga je nu uithalen, jongen? Ga je die spullen bij
de S.D. brengen? Ben je simpel geworden?''
- ,,Wat moet ik anders doen? Ze hebben mijn persoonsbewijs afgenomen
en me beloofd, dat er niets gebeurt, als ik alles netjes aflever. En als ik
het niet doe, dan pakken ze mij en mijn heele gezin op."
- HEn jij gelooft alles, wat die boeven je vertellen, hè. Dacht je, dat
z:e je lieten gaan? Je gaat naar Amersfoort en straks naar Duitschland.
Er is voor jou maar één kans. Dat is onderduiken, met den wagen èn de
motoren. Laat ze dat persoonsbewijs nn jou maar houden. Je krijgt van
o.os een Yeel mooier."



- 11Maar waar moet ik dan blijven? En mijn vrouw. en kinderen?"

- 11Daar zorgen wij voor. Jij krijgt wel een plaatsje en je vrouw en 
kinderen halen we vanavond nog uit huis." 

- 11Ik doe het toch maar liever niet." 
- ,,Je hebt niks te willen. Je moet." •

En nu handelen.
Waar moeten we heen met dien wagen. Hij moet zoo snel mogelijk van
den weg.
Even 'verder woont een goede kennis. Die moet er maar aan gelooven. We
vertellen hem kort hoe de zaak staat en zeggen, dat het noodzakelijk is
die motoren voorloopig bij hem op te slaan. Hij heeft een pracht vàn een 
schuur er voor.
In twee minuten is alles geregeld. De motoren worden afgeladen, paard en 
wagen even verder bij een boer ondergebracht en er wordt voorloopig voor 
een nachtlogies voor Willem gezorgd.
Nu als een haas naar het h� van Willem.
Zijn vrouw zit al angstig op hem te wachten.

- 11Ik heb het wel gezegd. Dat kon nooit goed afloopen," klaagt ze. ,,Had 
hij dat nu maar niet gedaan."
We stellen haar gerust. Alles komt voor elkaar. Ze moet de kinderen wak
ker maken en wat verder op den dijk bij kennissen intrekken. Enkele ver
trouwde buren worden gewaarschuwd en dan sleepen we, in den tij�, dat
niemand zich meer op straa): mag bevinden, alles wat van waarde is, uit
het huis.
Laat de S.D. nu maar komen. Ze vinden het nest leeg en de vogels ge
vlogen.
Na korten tijd kunnen vrouw en kinderen wel weer naar huis terugkeeren,
maar Willem blijft nog wat onder water. Hij is erg zenuwachtig. U had
hem eens moeten zien, dien Zondagmiddag, toen ik hem vertelde wat er
op zijn nieuwe persoonsbewijs zou komen te staan.
- ,,Denk er om, Willem, dat je de gegevens ervan vlot uit je hoofd ke�t,
want ze hebben bij P.B.-controle wel eens de aardigheid om je ze�f te
laten vertellen, wat erop staat. En wee je gebeente als dat niet klopt met
de gegevens. Dan hen je zuur, jo."

1 

Willem kijk eens naar het papiertje voor hem. En dan herhaalt hij aar-
zelend: Gerrit Zondervan, geboren 12 April 1_903 te Breskens, gehuwd met 
Maria de Beste, Ooievaarstraat 13, tuinder van beroep. En dan prevelt 
ie maar aan één stuk door zijn lesje, nu en dan zich vergewissend of het
wel werkelijk klopt.

Ik heb moeite me goed te houden, als ik 
hem daar zoo zie zitten; als een school
jongen ingespannen zijn lesje leerend. 
Kleine zweetdruppeltjes staan hem op 
het voorhoofd. 
Tjonge, tjonge, dat heeft ie nooit ge
droomd, dat je voor onderduiker ook al 
examen moest doen. 

't Is begrijpelijk, dat Willem zièh niet prettig voelt. We zullen hem er 
z:oo goed mogelijk doorhelpen. Maar wat mij betreft, ik voel me zoo heer
lijk voldaan. Als je de S.D. iets kunt afsnoepen en het lukt, dan zie je alle 
dingen plotseling anders. 

Ik kijk weer naar buitet;1. De natt_e straten zijn opgedroogd. Al die regen
druppels bij elkaar zijn niet bij machte geweest de tegels voorgoed van 
kleur te doen v.eranderen. Waarom zouden de Moffen, alle S.D.-ers en 
Groene incluis, dan in staat zijn ons levensbeeld voorgoèd van kle� te 
doen wisselen. Het oogenblik komt - en het is gekomen - dat hun macht 
verdampt als waterdruppels op een gloeiende plaat. 
En het waren de verzetters - en in de Meer waren dat vrijwel allen LO.
ers - die zorgden, dat de plaat gloeiend bleef. 

* 
De in de nacht van 1 op � Oct. '44 tot %in ken gebrachte &leepboot (motrix) 

in het JfarJi.anaal nabij Papeveer te Ter .!lar waardoor de scheepvaart 

bijna ,f weken gestremd geweed Î8, 

Yno.ed �uden! ! 
Dagelijks dreigt onze gemoedsrust 
verstoord te worden door de aspecten 
van ons verminkte vaderland . 
Dagelijks dringt het meer tot ons 
door, dat Nederland geestelijk en 
.materieel door de oorlog is geslagen 
tot een land waar de diepste nood 
heerst. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat pessimisme en opgekropt verdriet 
om wat verloren ging ons te pakken 
krijgt en wij een houding gaan aan
nemen van: laat komen wat komt! 
Deze gemoedsgesteldheid mag echter 
niet de oogst zijn van vijf jaren ver
zet en een jaar bevrijding. 
24 September van het vorig jaar heb
ben we de Stoottroepen opgericht. 
Tot mijn spijt is er geen commandant 
geweest, die dit feit heeft herdacht. 
Het is te vergeven; drukke bezig
heden en verdiende ontspanning mis
schien deden deze datum vergeten. 
Maar de geest mag niet verloren 
gaan. 
Stoottroepers toch waren mensen, die 
zich meldden bij hun Commandant
Zuid, toen Nederland nog oorlogs
gebied was en we doen niet te kort 
aan andere instanties, als we dat feit 
hier vastleggen. 
Iedere Stoottroeper stond °bloot aan 
de moge,Jijkheid door zijn Comman
dant naar de linies gestuurd te wor
den. 
Toch tekende hij dat onnozele gele 
papiertje en verbond zich tot drie 
maanden na de bevrijding van Neder
land, blij zich te kunnen geven, zoals 
hij zich gaf, tijdens de bezetting 
voor K.P. en L.O. en R.V.V. 
Ik heb het geluk gehad avonden te 
kunnen confereeren met Frank en 
Peter en ben zo in staat te getuigen, 
dat de geest der Stoottroepen reeds 
lang in embryo aanwezig was. Die 
geest wa� het, die ons in deze lei· 
ders deed zien een kracht, in staat 
Nederland op te heffen na de vlucht 
van den vijand. 
Maar nu is deze geest nog de bron 
van de kracht, waardoor Nederland 
herrijzen zal! 
Was niet Franks woord: 11Ik vecht 
door"? 
Was het niet Peter, die bij tegenslag 
beweerde: ,,Kan me niet schelen". 
Maar beiden hebben gevochten, 
toen het .ging om land en volk en 
troon. 
En daarom hadden velen hen lief. 
Voor mij staat het vast, dat niets 
Nederland redden kan, dan de geest 
van die twee, uitgedrukt in die korte 
zinnetjes: ,,Kan me niet schelen" en 
,,Ik vecht door". 
Het is hen om de drommel niet voor 

de wind gegaan, maar "het kon hen 
niet schelen, ze vochten door". 
Dat betekent het offer! 'Nu niet meer 
het offer �an zijn leven - misschien, 
heel misschien - maar het offer van 
het dienen, het servus zijn, servus 
servorum, van ons volk, van Neder
land! 
Laat de prijs van onze bevrijding 
voor ons toch niet bestaan in wat 
materiele kleinigheidjes: sigaretten, 
drank, militaire uniformeri, sterren! 
Mijn hemel! vergooien we onze 
stoottroepengedachte toch niet naar 
dergelijke bijkomstigheden. 
Geef Uw ogen de kost en ge zult 
zien, dat Nederland plat ligt op ieder 
terrein. 
Sta ook nu pal, nu daar voor velen 
niet meer is de interesse van de 
lichamelijke strijd, maar nu mogelijk 
van U !!en geestelijke inspanning 
wordt verwacht, die meer van Uw 
krachten vergt. 
Moge het een ieder gegeven zijn het 
object te vinden, waaraan hij zijn 
krachten kan geyen in de geest van: 
"Ik vecht door en het kan me niet 
schelen". 
Beschaam de woorden van den Mi
nister-President, waarmee hij aangaf 
de omvang van haat en nijd in ons 
land. 
Beschaam de zwarte handel-gedachte 
door Uw offer. 
Ik zie jullie gaan, jongens van de 
Stoottroepen, een jaar geleden, in 
stromende regen, gekleed in je over
all en oude soldatenjas, maar ......... 
met een stengun en bij jullie zie ik 
je Commandant, met zijn licht sjofel 
regenjasje, maar met een grijns van 
voldoening op zijn gezicht. 
Als Nederland wordt gered, dan is 
het door het offer. 
Trap alle kleinzieligheid van je af 
en logenstraf het gezegde, dat wij een 
land zijn van kruideniers. 
Klem je taµden opeen en zeg het de 
bouwers van de Stoottroepen na: ,,Ik 
vecht door. Het kan me niet sche
len". 
Dan zal geen pessimisme of verdriet 
onze werkkracht. stukknagen; dan 
zal onze moed niet verminderen, ook 
al zien we, dat Nederland niet op 
een dag herbouwd kan worden; dan 
zullen we lachen om het klein gedoe 
van egoïsten - de zwarthandelaren 
van na de bevrijding - dan eerst 
zal een Stoottroeper het recht heb
ben onder het portret van Frank te 
schrijven: 11D-en Vaderland getrouwe"; 
dan, ja, dan zullen we blijven, die 
we waren in bezettingstijd: Strijders 
voor God, Oranje en Nederland. 

JORIS 

...... helaas de voordeur stond open. Geen mi
nuut tijd om benzine en lucifers in het bureau 
met papieren te gooien, zoals was afgesproken; 
geen seconde om de wapens te verbergen; alleen 
een. vlucht over de daken en het vermoorden 
van mijn lieven vader ...... 

'Vlucbt I 1s dit angst! 'Verbrand ieder papier 
zei bij altijd - maar nu zijn ze al bier -
Çeen woord, een vlucbt: mijn man, mijn vrind, 
'Nu ik nog - en wie de wapens vindt 
Scbiet me neer - gooi, ze weg, te laat - daar zijn ze 

'Vlucbt ! ! I 
Een sprong in de lucbt ... 
J\1ijn geest blijft beider. 1k weet metten: 
Enkel gekneusd - gebroken been . 
.Alleen een mof die nu nog scbiet, 
S ebi et dan maar raak, verdomde barl,aar t 
'Nu kom je niets. meer te weten· van baart 
Buren b,duiden: je; man zit goed, 
J\1aar ze zoeken nog, ze ruiken bloed I 
'Verroer je niet, maak geen geluiq -
Als ze mij meenemen is· bet uit. 
J\1aar 'J-!1'] is weg I - waar ;.oi1 bij zijn 7 
'J-lEJ\1 hebben ze niet!!! 

... ik krijg zo'n pijn ......... 

Mevr. J. de B.



Het regent klachten op onze redac
tietafel: wij zijn niet fel genoeg, wij 
maken bij felle ingezonden stukken 
bestraffende of verzachtende opmer
kingen. 
Zo bijv. over het uitkleden van dien 
agent in Meppel, waarover wij ons 

afkeurend uit lieten. Dat zint onze 

vrienden niet. Wij moeten de trom 
roeren over de schreeuwende mis
standen in ons land. En met name 

verwacht men van ons als exponent 
der oud-illegaliteit een felle actie 

tegen het onrecht, dat overal door 

autoriteiten gesanctionneerd of zelfs 
bevorderd wordt. 
Het moet ons in de eerste plaats van 
het hart, dat dit alles geen criterium 
voor ons is om e.en bepaalde schrijf
trant aan te nemen. Het zou voor 
de redactie inderdaad de minst tijd
rovende manier zijn om het blad te 
vullen, wanneer ze alle binnengeko
men klachten opnam. En het zou zo 
nog een interessant blad worden ook ; 
voor velen bevredigender van inhoud, 
vrezen wij. 
Vergeef de redactie, dat zij zich 
een hoger ideaal stelde ! 
Er wordt onrecht gepleegd in ons 

land, schreeuwend onrecht, meer dan 

in de laatste honderd jaar gepleegd 
werd. Het is ons voldoende " bekend. 
Wij hadden niet anders verwacht. 
De Duitschers zijn hier niet voor 
niets geweest Ze hebben een erfenis 

achtergelaten. Ze hebben ons ge
leerd hoe makkelijk het is önrecht te 

plegen, als men de macht heeft. En 
er is niets wat de mens zo makke
lijk leert als de zonde. 
Zij hebben ons achtergelaten in een 

gezagschaos, d.w.z. in een toestand, 
waarin het gezag, dat de uitwerking 
der zonde binnen de perken houdt, 
verdwenen is. Zo is de mens dan 
buiten de normaJe orde gesteld en 
zoekt naar eigen wet, zijn "recht". 
De historische continuïteit van het 
gezag is voor een wijle verbroken. 
Zo komt het, dat het recht struikelt 
op onze straten, dat we ons op bijna 
ieder steen aan het onrecht stoten. 
Dat politie-autoriteiten hun perso
neel, dat onderdook, omdat het wei
gerde Joden te arresteren, niet terag 
nemen en collaborerende ambtenaren 

laten promoveren, dat hoge posten in 
de staat bezet worden door man
nen, die collaboreerden, ja, door 
mannen, die openlijk de illegaliteit 
aanvielen, dat officieren, d\e zich als 

schapen ter slachtbank lieten leiden, 
i.p.v. de krijsgevangenschap te wei
geren, langzaam het heft in het leger 
in handen willen nemen, dat fabri
kanten, die gedupeerd werden door 
hun weigering voor de Duitsers te 

werken, door hun illegaal werk, er 

naast staan, terwijl zij die zich be
ijverden voor de Duitsers te werken, 
op het paard zitten, dat benzine, 
hout, auto's, ja, wat niet al voor 
zwartehandelaren is en niet voor om 

principiële redenen gedupeerden, dat 
flinke kerels, die schade in hun op
leiding leden door hun verzet, ver
geefs aankloppen en knullen uit de 

vrijwillige "Arbeitseinsatz" overal te-
recht kunnen, dat ........ . 
Wilt U nog meer horen? 
U kunt het vervolgverhaal zelf wel 
schrijven. Wij weten het, wij wisten 

dat het komen zou en de vraag is 

alleen maar, wat wij eraan moeten 

doen! 
Ons mag geen zucht naar sensatie 
of demagogie drijven. Wij laten dat 

graag aan anderen over.. Het is onze 
plicht de zaak van ons volk te die
nen, en dat geschiedt alleen door 

waarheid en tact. 
Ja, vrienden, ook tact. Als we -een 

minister, door hem persoonlijk te be
naderen, kunnen beweoen een ver
keerde toestand of zelfs onrecht te 

herstellen, terwijl zijn deur gesloten 
is, wanneer we de feiten zonder 
meer, dikwijls tendentieus en gericht 

tegen zijn beleid, publiceren, dan 

moeten we het eerste kiezen ! Als we 
een ambtenaar kunnen bewegen een 

auto aan een bonafiden handelaar 
te verschaffen en de vergunning van 

een zwarten handelaar in te trekken, 
terwijl hij zich inkapselt als wij hem 
verwijten, dat hij zwarte handelaren 

vóórtrekt, dan wordt tact van ons 

gevraagd en geen sensatie. Dan 

schrijven we niet, ook al zou dat 
den lezer slecht bevallen. Zo alleen 

kunnen wij medewerken om orde en 

recht te scheppen. 
Een stroom van klachten komt bij
ons binnen. 11• 
Het wordt alles verwerkt, maar zel
den in ons blad. 
En dan de waarheid. Want dat is 

de tweede reden, waarom wij niet 
alles schrijven. We bedoelen waar
heid, niet als tegenhanger van de 
leugen, zoals die in onze prille jeugd 
in verband stond met onze operaties 

in de suikerpot. De klachten, die 

binnenkomen, zijn aan oprecht ver
ontwaardigde harten· ontsproten. 
Toch behoeft daarom nog niet waar 
te zijn, wat er in die klacht staat. 
Over het algemeen is het zo, dat 
men het een en ander opgevangen 

heeft .en dat onmiddellijk signaleert. 
Zelden neemt men de moeite de in
formaties op hun waarheidsgehalte te 

onderzoeken. Dat betekent n.l. een 

zeer omvangrijk werk . Men moet dan 

alle partijen horeti en niet rusten, 
voordat de "feiten"

,1 
die niet klop

pen, door echte teiten vervangen 

zijn. Het is zelfs dikwijls onmoge
-�k dit onderzoek volledig uit te vof' 
ren, omdat men niet door kan dringen 
bij de instanties, die oorzaak zijn 

van het ontstaan der gelaakte toe
stand. 
Maar er is nog een tweede. Ook 

een beperkte waarheid is geen 
waarheid. Van belang zijn de over
weoinoen, die tot het besluit leid
de�. "overziet men die niet, dan 
worden verkeerde conclusies getrok
ken. 
Beoordeelt men een deel der situatie, 
dat men kan overzien en komt men 

tot de conclus1e van gepleegd onrecht 
of verkeerd beleid, dan kan het zeer 
wel zijn, dat men bij kennisname van 
het geheel tot de tegenovergestelde 
conclusie komt. Vanzelfsprekend kan 

deze redenering geen ongerechtig-
heden dekken. 
De enige methode, die door ons te 

volgen is, moet dan ook zijn, het 

verzamelen van feiten over toestan
den, die men onjuist vindt; sig�a
leer deze feiten bij ons, maar met 
dan na persoonlijke controle van de 
juistheid ervan. Geen algemeenheden, 
maar feiten, met naam en datum. 
Wij zullen dan deze feiten bij de be
voegde instanties ter sprake brengen 
en U kunt ervan verzekerd zijn, dat 
we niet zullen rusten, voordat de 

problemen opgehelderd zijn en mis
standen opgeheven worden. En slagen 

we hierin niet dan publiceren we, 
als tact en w;arheid betracht zijn, 
daar kunt U even zeker van wezen. 
Zo was tot hiertoe onze methode, zo 
zal ·ze blijven. 
Aan de lezers om ons het feiten
materiaal te verschaHen. Wij kun
nen de lezers verzekeren, dat aan 
dat laatste bijna alles ontbreekt. 
Klachten genoeg, maar zelden ge
fundeerd en meestal in algemene be-
woordingen. 
Hiermee kunnen wij niets doen. Wij 
hebben de indruk, dat concrete klach
ten meestal plaatselijk aangepakt 
worden en soms nogal drastisch. 
Plaatselijk initiat;ief hierin is in het 

algemeen aan te bevelen, maar vóór 
alles moet men ons in staat stellen, 
de zaak hogerop aanhangig te maken. 
Alleen zo kunnen wij gezamenlijk mee
helpen om de gezagschaos te overwin. 
nen. 
Wij wachten 
spanning af. 

U\V inlichtingen in 

H. v. R.

V.an 1(/B.-e1z,, <AO/iJ, .. e,1z, ud ... ,,KOEKEBAKKER" 

In Mei 1945 werden enige leden van de K.P. Hoorn, die als zodanig 
tijdens de bezetting aan diverse 9vervallen, eliminaties van S.D.-ers, Ges
tapo-agenten en Landwachters hebben deelgenomen, alsmede op grond van 
hun verdiensten (?) inzake andere illegale werkzaamheden, aangezocht hun 

medewerking te verlenen aan de Politieke Opsporingsdienst te Hoorn. 
Gezien deze uitnodiging mag men dus aannemen, dat deze personen door 
het Hoofd van de P.O.D. (een commissaris van Politie) acceptabel en be
kwaam werden geacht voor de functie van rechercheur. 
Zij zijn dan ook vol goede moed aan het werk getogen. 
Volledigheidshalve wordt venncld, dat de be,;etting van de P.O.D. te Hoorn 

voor de helft is gerecruteerd uit politiemannen en de andere helft hoofd
zakelijk uit oud-illegale werkers. De ploegen zijn samengesteld uit twee 

rechercheurs, bestaande uit een politieman en een burger. De politieman 

heeft, gezien zijn meerdere routine, bij onderzoeken de leiding, terwijl de 

illegale werker door zijn kennis van vele- en speciale belangrijke zaken 
· veelal nuttige wenken kan geven. Vele belangrijke moord- en verraad�ken 

werden dan ook in de beste samenwerking volledig opgelost.
Zo kon het dan ook gebeuren, dat twee rechercheurs (een wachtmeester
der Koninklijke Marechaussee en een oud-K.P.-er) naar A. togen, teneinde 
in een lopend onderzoek enige bekende S.D.-ers te horen. Aangezien dit 
reeds meerdere malen was gebeurd, gingen zij op de voorgeschreven wijze 
voor dit verhoor toestemming vragen bij een Procureur-Fiscaal. 
Na uiteenzetting der redenen werd de toestemming door den P. F. verleend, 
doch, geachte oud-illegalen, schrik niet...... alleen voor den wachtmeester 
der Koninklijke. Marechaussee. 
We laten nu den P. F. aan het woord. 
"Bent U politieman?" De wachtmeester beantwoordt dit bevestigend. De 
oud-K.P.-er antwoordt : ,,Ik ben rechercheur bij de P.O.D." 
De P. F.: ,,Dan wordt U bij het verhoor niet toegelaten". 
De oud-K.P.-er, voor het eerst sinds vijf jaar onthutst, vraagt naar de rede-
nen van deze weigering. 
De P. F.: ,,Ik wil er geen koekebakkers bij hebben." 
Na de mededeling, dat reeds meerdere malen met goed succes dezelfde S.D.
ers door hen gezamenlijk waren verhoord, was het antwoord van den P. F.: 

Dan is dit niet met zijn toestemming gebeurd. Het betreft hier vakmensen 
�n dat moet door vakmensen geschieden." 
Op een laatste poging door de mededeling, dat de verhoren worden' geleid 
door den wachtmeester, volgde het antwoord: ,,Dan behoeft U er dus niet 
bij te zijn." Rij het vertrek, bij wijze van kinderwondzalt, nog de volgende 
woorden tot de oud-K.P.-er: ,,Ik wil niets te kort doen aan Uw bekwaam
heden in politieke zaken maar ik neem geen enkel risico." - ??????? 
Hetgeen er dus op neerkomt, dat de oud-K.P ...-er, thans "koekebakker", hoe
wel reeds meerdere malen grote zaken mede hebbende opgelost, als volkomen 

overbodig en ongewenst wordt beschouwd. , . Geachte lezers, stelt U zich toch eens voor, dat éen der S.D.-ers m de 
gaten zou krijgen, d�� hij mede" verhoord wer_d door een "koekebak�er" �?
dat hij in zijn glorietIJd zoveel t1Jd heeft verspild aan deze "krentenm1kkers .
Welk een blamage zou dit zijn voor het Nederlandse volk. 
Met verbittering vragen wij den P. F. va�af �eze plaats : 
t. Waarom hebt U de oud-illegalen dit met eerder verteld, doch hen 

daarentegen als rechercheurs aanvaard? 
2. Waarom hebt U deze mensen dan zolang. ,,misbruikt" en hen daardoor

uit hun normale werkkring gehouden? 
De bedoelde K.P.-er loopt vanaf de instelling der P.O.D. mee. Niet ter 
wille van een baan! Alleen om mede te werken aan de zuivering van ons 
Vaderland zoals hij ook heeft gestreden als L.0.-er en K.P.-er gedurende 
de gehele 

1

bezetting, hoewel dit alles gaat en ging ten koste van zijn beroep
als zelfstandig zakenman. Dit laatste geldt toch zeer zeker wel na de be
vrijding, nu een zakenman zijn tijd feitelijk bitter n?dig heeft voor J:iet weder 
in contact treden met zijn cliëntèle, alsmede voor zijn herbevoorradmg. 
In het algemeen kan _men toch wel gerust _aannemen, dat vele burgers, �ie
hun medewerking verlenen aan de P.0.D. dit doen ten koste van bekwami_ng 
in hun eigen vak, waarin zij door hun. langdurige illegale.- en onderdwk
periode toch al zijn achtergeraakt, afgezien nog van het feit, dat het werk 

der P.0.D. thans slechts vijf maanden na de bevrijding, om diverse on
naspeurlijke reden�n niet de' onverdee!d: in;,tem.i:ning ge�iet van Jan Publiek,
zelfs van "Hooge Gerechtelijke Autor�te1ten bhikbaar �,iet. . . Welaan mijnheer P. F., U hebt emge "koekebakkers weer een des11lus1e 
meer b�zorod doch ook deze "pil" zullen wij al.s K.P.-ers slikken. Evenwel, 
nimmer ku;t U ons de illusie ontnemen, dat wij, hoewel koekebakkers, steeds 

'hebben getoond, ook in de moeilijke achter ons liggende tijden, ,,actieve 

koekebakkers" te zijn, zonder zoete broodjes te bakken en zonder bang te 
zijn voor de stuntelige indruk, die zij dan vermoedelijk bij deze geslepen 

"Offiziere" hebben gemaakt (1), doch daare�tegen aan soortge]!jke Heren 
ook "pillen" konden uitdelen, hoewel van met zo "opbouwend karakter, 
als die van den P. F" 
De redactie van het "Koekebakkerblad" dankend voor de plaatsruimte en 
den P. F. voor het door hem in ons gestelde vertrouwen, verblijven wij in af
wachting en beleefd aijnbevelend, 

H. C. Dijkstra, K.P.-er/koekebakker,
H. Kleipoel, K.P.-er/chef-koekebakker,
J. Vet, K.P.-er/bij tijds gedesérteerde koekebakker,'
W. Tonneman, K.P.-er/koekebakker,
A. Vortman, K.P.-er/bij tijds gedeserteerd koekebakkcr,
J. Oosterwijk, K.P .-er/politieman,
R. Wels, K.P.-er/politieman.

EEN KOEKEBAKKER 



Ik ben al wat Ingeburgerd bil 
den boer. Hil vertrouwt mij zell
atandlg werk toe. Er vindt, zelfs 
geen na-controle meer plaats. 
Ja, ja, zegt de boer zo vaak, die 
stadsmensen denken maar altijd 
dat bij die stomme boeren alles 
Tanzelf gaat. Mesten, omspitten, 
zaaien of poten, wieden en dan 
doodgewoon oogsten. Maar dan 
zijn ze er toch Tlak naast. Ook 
een boer Is een vakman in zijn 
soort. maar er zijn er nog niet 
Teel, die dat door hebben. Van· 
uit de hoogte zien ze op ons 
neer, vinden ons nogal achterlijk 
en denken: boer wordt mens. 
Maar, aldus mijn boer, Ik zeg 
maar zo1 mens wordt boer. 
En helemaal ongelijk heeft-Ie 
niet. 
Zoals gezegd, lk word al wat 
zelfstandiger. Afgesproken ls nu, 
dat ik de hele tabaksoogst 
(eigen bouw) zal gaan verzor
gen, van plant tot pijp. En het 
gaat goed. Het gaat zelfs prima. 
De rijpe bladeren worden ge
plukt, een inkeping in de mid
dennerf wordt gemaakt, ze wor
den aangeregen en opgehangen 
gedroogd, geprepareerd,· ge
broeid, ontnerfd, gerold, gebun
deld, gesneden, weer gerold, ten
slotte gedroogd en het product 
is klaar. En wit voor product. De 
boer Is tevreden, zijn zoons ook 
en de buurjongens nog meer. En 
dra komen de opdrachten los. 
Het wordt bekend, dat die nieu
we knecht van boer Jansen zo 
goed tabak kan maken. 
En zo ga ik de ene dag naar 
boer Pletersen, de volgende dag 
naar boer Kleuver enz. Met volle 
kost natuurlijk. Tenue: overall, 
klompen, pet. En het ,uurt niet 
lang, of ik kan het werk niet 
meer al, want het snijden vergt 
te veel tijd. Een snijmachine moet 
er komen. Na' veel zoeken en 
rondneuzen lukt dat inderdaad 
en zo ontstaat het grootbedrijf: 
Tabakskerverij fa. Onderduik &. 
Co. met alle consequenties van 
natuurlijk te veel aandacht op 
mij gericht, te veel bezoek van 
wachtende klanten, te veel be
langstelling. van aanstaande 
cliëntèle. 
Maar het gevaar Is niet z6 groot. 
Ik ben n.l. ondergedoken in het 
hol van den leeuw. Een paar 
honderd meter achter de boer
derij staat een radioverbindings
post van de moffen. Je kent ze 
wel: radiomasten, luisterstations 
zoeklichten, luchtafweergeschut, 
mitraiIJeuropstellingen, een hon· 
derdtal moffen met bijbehoren
de vrouwelijke hunnebedden. Re
gelmatig is er jacht op onder
duikers, maar rond de moffen-
1telling wordt niet gezocht. De 
terroristen zullen heus niet zo 
dichtbij komen, zo dachten blijk
baar die Übermenschen. Maar 
dat deden die terroristen juist 

wel en waren zodoende vrll 
veilig. 
Tot op een a,rond ....... . 
De tabaksnljmachine staat ln 
een vrijstaande schuur. En druk 
dat het ls. Er moet overgewerkt 
worden. Drie zoons van den boer 
assisteren. Het licht wordt op· 
gestoken en zo goed mogelijk 
wordt verduisterd. Regelmatig 
zoemt de machine, met een 
scherpe klik wordt telkens weer 
een smal strookje tabak afge
sneden, de grammen eigenbouw 
vermeerderen. Tevredenheid al· 
omme. Plotseling zwaar voetge
dreun, gemompel van mannen
stemmen, wapengekletter. De 
deur wordt opengetrapt en vier 
Hltlerproleten met gevelde ba· 
jonet stormen binnen. Wie sprak 
daar van tevredenheid alommc! 
Beduchtheid alomme, de lucht ls 
vervuld van nervoslteit. 
,,Was wird denn hier gemachtf" 
is de eerste brullende vraag, ge
volgd door: Hinde hoch. 
Mensch", enz. enz. Enfin je kent 
dat wel. De super-bandieten 
gaan brallend door Europa en 
ook de Achterhoek Terrijken ze 
met hun vunze gevangenis-men· 
talitelt. Na Teel gescheld en ge
stomp trekken zli af, het verblij· 
dend berl�ht achterlatend: ,,Soli 
nicht mehr passieren, sonst wlrd 
sofort geschossenl" 
Een onderzoek onzerzijds wees 
uit, dat wij vergeten hadden om 
é<'.n zijde van de schuur, (vroe
ger een groot kippenhok) te ver
duisteren en dit was juist de zij· 
de die naar de stelling lag ge· 
keerd, zodat de uitkijkpost van 
de radiotoren natuurlijk het uit· 
stralend licht had gezien. 
Die avond werd niet meer ge· 
werkt. Strengere verduisterings
maatregelen werden ingevoerd. 
Maar na twee dagen was ieder
een het gebeurde allang weer 
vergeten. En zo kwam het twee
de mollenbezoek. Dat ging als 
volgt: 
Ik was met de drie zoon1 van 
den boer 's avonds op de deel 
bezig met het inpakken van 
clandestien gekarnde boter, ver
zendbaar maken van gemalen 
rogge à f 0.06 per pond (la, er 
zijn nog wèl goede boeren"n Ne
derland) enz ....... Hel Is nog geen 
8 uur. Heel in de verte begint 
een licht geronk. Nader en na
der komen de geallieerde ma
chine�. Sterker wordt het geluid 
van de brengers van het aan· 
staande vuurwerk, het hoogte· 
punt van het Blenheimconcert 
nadert. En wat doe je dan, je 
gaat kijken. En je geniet van het 
op handen zijnde festijn. Zeer· te
vreden mompel je: go ahead 
boys, gooi ze maar dood dat 
tuig. Maar gaan kijken betekent, 
de schuurdeur openen. En dat 
terwijl hel licht brandt en de 
schuurdeur ook aan de zijde van 

HJET NJEDJERLA 
Resumtie: 
Hoofdstuk 1 : Duitschbnds greep naar de wereldmacht. 

,, 2: Het Wereldverzet. 
,, 3: Nederland onder de duitsche verdrukking. 

HOOFDSTUK 4: GROEI EN VORMEN VAN ONS VERZET (slot). 

Maar niet eindigen wil ik dit l1oofdstuk, zonder nog een der karakteristieke 
ervaringen uit het leven in den verzetskring speciaal te noemen. 

\Vie meewerkte, wist zijn leven in wel zeer bijzonderen zin "elk oogenblik 
in gevaar". D;it m;iakte op zichzelf niet onrustig, dat hoorde er nu eenmaal 
bij. 1-looger leiding werd hierbij. soms bijn;i als vanzetfspreken'd, ervaren en 
genoten. Kwam er bijzonder acuut gevaar, d:in moest dienovereenkomstig ter· 
stond geh;indeld, - de medit:itie w;is eerst later a:m de orde. 

Wat echttr permanent beseft werd, was de onderlinge b:md: soms in plot
seling fel uitschietend wantrouwen, wanneer de arrestaties grepen in de 
naaste kringen en ,.het bijna niet anders kan" dan dat een steeds volkomen 
vertrouwd medewerker verraad moest hebben gepleegd. - regelmatig echter 
in het ongebroken vertrouwen jegens wie men als medewerker had aanvaard, 
met wie men zich zij aan zij voelde staan in de onafzienbare rij van het 
onderjlrondsch verzet. 

De binding, die hiermee ontstaan is, omvat veel meer dan het noemen met 
schuil-voornamen, met "Oom dit" of "Tante dat", met "je" en "jouw". Hef 
heeft een diepere s.:iamhoorighcid tot levenswerkelijkheid doen worden. Dat is 
niet slechts tot (negatief) verzet tegen mof en s.d., - dat is tot een waarde 
voor heel het leven geworden! 

Met wie men in het verzet heelt saamgewerkt, met die voelt men zich 
voor het leven éfo. 

HOOFDSTUK 5: DE ONDERGROND VAN HET ONDERGROND· 
SCHE. 

Deze artikelenreeks bedoelt om in historisch verband te komen tot een 
beoordeeling van het ondergrondsch verzet in Nderlar,d, als deel van het 
wereldverzet, tegen het duitsche streven naar wereld,overheersching onder 
leiding der nazi's. 

Op het overzicht der verzetsvonnen in opzichzelf staande daden en in 
groepsverband (hoofdstuk •) moeten wij nu eenige karakteristiek van het 
verzet hier te lande zien (hoofdstuk 5), om zoo tot een beoordeeling te 
komen (hoofdstuk 6) en ten slotte ons iets te realiseeren van het heden en 
de toekomst der illegaliteit (hoofdstuk 7). 

Onder�rondsch was het verzet, omdat het voor den bei.etter vcrbo�cn 
moest worden gehouden voorzoover het niet in zijn resultaten in de open
baarheid wilde treden. 

Dat dit noodig was
1 

besefte iedere "werker" vanzelf en algemeen (ondanks 
sommige fouten) hanoelde men dienovereenkomstig. 

De kerkelijke protesten werden openlijk bekend gemaakt; het beroep op 
Christelijke gerechtigheid en barmhartigheid, het protest tegen sanatische 
wreedheid geschiedden openlijk, mondeling en schriftelijk, - in het aangezicht 
van Seyss en zijn trawanten, op de k.:inscls, in de pers. Maar het vooraf
gaand overl�g. de verdere voorbereiding, de verspreiding, moesten onder· 
gronds geschieden. 

De protesten en verklaringen van artsen, schoolbesturen, en anderen, 
evenzoo. 

Zelfs wie zichzelf in de macht van den vijand en ten doode béstemd wis
ten, betrachtten dit gebod der ondergrondschheid door hun zwijgen over 
relaties en adressen, soms zelfs ook over hun m,otieven. 

Waarom dit? Waarom geen volledig openlijk optreden? 
Hebben niet de martelaren openlijk getuigd van hun geloof en juist daar

door den naam en de eere van 111artel11ren, dat is getuigen, verkregen? 
Velen hebben deze mogelijkheid zelfs niet eens in hun gedachten gehad, 

omdat zij martelaars slechts als slachtoffers en lijders beschouwden. Maar 
dit geldt niet voor allen en er zijn er wel degelijk geweest, die dit verschil 
hebben gevoeld en bewust of onbewust daarnaar hebben gehandeld. 

Niemand wil ik te kort doen als ik hier twee noem, van wie ik den 
overgang naar het martelaarsch.:ip in dien vollen zin van aet11ige-zijn heb 
meegemaakt: 7-knk '.Hos, toen hij op de terechtzitting, ondanks zijn voet
wond en koorts, ma.:ir met een aangezicht "als het aangezicht eens Engels", 
de getuigenis van zijn geloof aan de gerechtigheid der Nederlandsche :.:aak 
en dat de nazi-onderdrukking geestelijk reeds verloren was ondanks de uiter
lijk schijnbare successen, uitsprak tegenover den pre�i�ent van het als sonde.�gericht zetelende oberj!ericht, met zoovcel overtmg1ng en gbnzende. bltJ·
moedigheid, dat die pres,d,•nt met trillende vinçers verReefs den weg in de 
bladeren van den procesbundel zocht en toonde, geestelijk verslagen te zijn! 
?an Postma, die in de laatste woorden vó?r zijn veroordeeling getuigde, dat 
l1ii, die als communist izedagvaard was, h,cr stond als Nederlander voor de 
Nederlandsche zaak, maar tevens de bevrijding van het Duitsche Volk had 

de stelling ligt. ,,Hier soli ver· 
dunkelt werden," ben je natuur
lijk allang weer yergeten. Onze 
aanstaande bevrijders zijn in de 
luçht en die rotmolfen ltunnen 
de p .... krijgen: het rambam voor 
mijn part. 
Maar vanuit de stelling hadden 
ze de door de schuurdeur ver· 
oorzaakte lichtflitsen gezien en 
nauwelijks waren we weer rus
tig aan het werk getogen, of 
daar kletterden de glasscherven 
al naar binnen. Met armen en 
benen, geweerkolven en veel ge
schreeuw, werden alle ruiten in· 
geslagen. 

En daar staan weer vier moffen, 
thans in de keuken van de boer· 
derij, Razend, tierend en bloe
dend. Er wordt geslagen, ge
stompt en gescholden. Daarna 
worden namen genoteerd met 
de bedreiging: ,.Und jetzt ist es 
Schluss; Morgen zum Burger· 
meister." 
Wij op de deel hebben intussen 
het licht uitgedaan, de boter 
met de rest in veiligheid ge· 
bracht en ik zit rustig de koelen 
te melken, in 't pikkedonker. Het 
koebeest doet wat onwennig op 
dit ongewone uur, maar regel
matig spuiten de melltstralen in 

-�·
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gezocht; - een getuigenis dat den president zoo verwarde, dat hij met 
zijn bête vroeg: de bevrijding waarvan? zelf het slotgetuigcins van Jan Post· 
ma uitlokte: van deze nationaal-socialistische toestanden! 

Ware getuigen, zij en zoovde anderen die zich uitspraken, ondanks het 
dreigend lijden, voor de gerechtigheid der Nederlandsche zaak en der onder· 
dr.�kte c� gepijnigd� menschheid, en die door dit ware en (:.ndanks hun lijden)
bh1moed1g aanvaarde martclaarsch:ip meewerkten tbt de geestelijke over
winning, reeds op het oogenblik van hun getuigenis behaald in den geeste· 
lijken strijd tegen wie zich als hun rechters ten onrechte gedroegen. Zij 
werkten niede aan de geestelijke overwinning, die, bij het einde van den 
strijd met de militaire wapenen, openbaar werd in de geestelijke ontredde
ring van het eeuwenlang door heerschzucht en jarenlang door het nazi. 
dom vergiftigde duitsche volk. 

Hun strijd kan in realiteit en waarde worden vergeleke", evenals het 
front waarin zij streden kan worden vergeleken, met den strijd en het 
front waarin tanks en machines, granaten en bommen

! 
moesten gebruikt

worden. Maar evenals ook daar bij de brute kracht zie I verstand, ziel en 
hart moesten paren om de overwinning te verkrijgen, zoo was ooi< hij hi:m 
strijd door middel van de materie der illegale pers en zooveel meer, hun 
bezielde geestkracht, die in deze getu:°genissen tot uitdrukking kwamen, 
een beslissend en voor den vijand doodclijk wapen. 

Niet ieder, die als offer viel, niet ieder die onder de verdrukking te 
lijden had, werd tot z11fke uiting van zijn geestelijke drijfkracht geroepen 
of kreeg daarvoor ook maar de gelegenheid, gelijk ook niet de stem van 
iederen martelaar in die arena of vanaf den brandstapel kon doordringen 
tot de moordenaars en folteraars. 

Ook zonder woorden echter kon dat getuigenis aanwezig zijn en zijn wer· 
king doen. 

Het eerst heb ik de gevolgen daarvan gemerkt, toen in November '-41 
een of twee. dagen na de executie van het viertal Agterkamp, Besselink, 
Brouwer en Van der Leek, een der soldaten van het executie-peloton 
met tranen in de oogen en een gezicht waarin de ondergane ontroering 
opnieuw duidelijk uitgedrukt stond, mij sprak van de verheerlijking die in 
hun houding en gedrag voor hun vij:inden gebleken wás bij hun laatsten 
gang, toen zij hier op Hollandschen bodem zichtbaar aan den ingang van 
het hemelsche land gekomen waren. 

En evenzoo toen ik enkele maanden later onverwacht de kamer binnen· 
trad, in het oude Burgerwachts-gebouw aan 't Singel bij de Munt, van 
den duitschen officier, die juist teruggekeerd was van de massa-executie 
der O.D -groep. Hij zat, of beter: half lag hij, in een stoel tegen zijn 
bur�au ajln. En toen ik hem Rezegd had, dat ik n:iar het lot van Jan 
Wolljer kwam inlormeeren, excuseerde hij, tegen alle regelen van aas 
militär in, de inderdaad verslagen houding waarin ik hem (voorjaar 1942!) 
had aang�troffen, �iet de mededceling, dat hij juist teruggekeerd was van 
de executie van die O D.-grocp, waarbij hij zelf (ter vervulling van zijn 
rol als officier der administratie) had moeten tegenwoordig zijn. l;n zwak, 
heel anders dan anders, klonk n:iar stemvolume en betoogtrant zijn poging 
tot verdediging v;:in zulk optreden. 

' 

Die executies, hoezeer zij moest�n dienen voor versterking der uiter· 
lijke duitsche m;:icht door de abschreckung die men er van wilde verw:ich
ten, bereikten die abschrcckung niet, m;:iar mergelden bij veel duitschers 
de eigen geestkracht uit. ..... door het executeeren-zelf van zooveel geestelijk 
gave personl'n, al die ganz anständige leute, - maar tevens door de wijze 
waarop de slachtoffers juist ook onder die omstandigheden zich gedroegen. 

Wij zegi:ien dikwijls: zij zijn niet tevergeefs gevallen. Maar wie zich 
deze bijzonderheden realiseert, ziet d:iarin in concreto de juistheid van dit 
algemeen gezegdê en de waarde van ook deze offers, die voor anderen 
soms nutteloos schenen, m:iar in werkelijkheid zelfs directe winst op de 
geestkracht van den vijand bezorgden. 

Het bloed van deze martelaren, die door hun gedrag getuigenis gaven, 
w:is zaad, waaruit meerder geestelijk en materieel verzet ontsproot. 

Niet ieder was door verstand en .intuitie terstond in 1940 tot de juiste 
verzetshouding E?ekomen. 

Maar meer dan eens heb ik het beleefd, dat wie tevoren het verzets· 
werk als "principieel onjuist" had afgewezen, juist door deze barbaarsche 
pogingen tot v_erzets-onderdrukking, tot het inzicht <'n de beleving kwaml'n,
dat met het mt�rste ve!-zet gereageerd moest worden tegen het regiem, dat 
tot zulke b;:irb:1r1smcn zijn toevlucht, langs consequente toepassing der onder
drukkingsmethoden, had genomen. 

(Wordt vervolgd) 

mlfn emmer. 
Na een kwartlertf e Is alles rus
tig en zlf n de moffen vertrokken. 
Huiszoeking Is er niet gedaan. 
Even wordt er nagebabbeld en 
dan zegt de boer heel rustig: 
Jan, het Is al lang kwart over 
acht geweest, zet gauw Radio 
Oranje aan. 
Ja, zo zijn ze, de goede boeren 
van de Achterhoek. 

en waarvoor een schoonzoon en 
een buurjongen werden gefusil
leerd. En In de zijkamer stond 
het radiotoestel zo maar voor 
het grijpen. En daarachter was 
de kamer van den onderduiker, 
En er werd boter gekarnd en 
rogge verkocht en clandestien 
geslacht en twee zoons hadd·en 
zich onttrokken aan de Arbeids
dienst en ja, wat niet al. 

Vier moffen in de keuken. Ze 
hebben met hun vette ruggen ge· 
staan tegen een kast, waarin 
nog de uniformen hangen van 
de twee Engelse piloten, die In· 
dertijd vellig zijn overgebracht 

En toch Radio Oranje galmt weer 
door het huis: 
Er is maar één nieuwe orde, de 
orde van het verzet 

TONNY. 

Ik zou met een Canadese piloot 
van Noord-Brabant naar Amers
foort reizen. Van hieruit zo•.t de 
verdere reis geregeld worden. 
Voor het vertrek had hlJ d'! no
dlqe instructies ontvangen, om 
eventuele moeilijkheden te ver
mijden. 
Het eerste deel van de reis ver
l!ep zonder moeilijkheden. cu. 
lemborg lag achter ons en Ut
recht kwam reeds In het zicht. 
Plotseling hoorde Ik achter me 
een scherpe stem: ,.Deutsche 
Staatspollzel, Auswels ferlig hal 
ten" .• Een man in burger gevolgd 
door twee S.D.-mannen In uni
form liep door de trein en con
troleerde nauwkeurig alle P.B.'s. 
Van de tegenovergestelde kant 
naderden ook twee mof!�n in 
uniform. Ik dacht dat Ik door de 
grond ging. Uit de trein sprin
gen of op een andere manier 
ontsnappen was uitgesloten. De 
toestand was hopeloos. Ik was 
de enlqe, die als begeleider In 
aanmerking kwam en kon geen 
enkele verklaring geven omtrent 
mijn aanwezigheid In de trein. 

· Bovendien was mijn eigen P.B.
ook vals. Ik kreeg een ontzetten
de angst voor de verhoren· en
alle verhalen die Ik wol eens ge•
hoord had, schoten door mijn
hoofd.
Gelukkig kreeg Ik even de UJd
om me te herstellen en toen Ik
weer rustig was, lachta Ik eerst
eens tegen mijn volgeling om
hem kalm te houden .!n tevens
beduidde Ik hem, dat hlJ zijn P.B
moest laten zien. Gelukkig be
greep hlJ het gevaar waarin we
verkeerden en was tameli!k
kalm. Van belde kanten kwamen
de moffen steeds dichterbij. Nog
drie nog twee nog een. Nu was
Ik aan de beurt. De man voor
me was grondig ond�rvraagd
en stond nu een paar grappen
te verkopen tegen een ·,ran de
mollen. lk gat ondertuiise.i mijn
P.B., en lachte hardop mee, hoe·
wel Ik mijn hart In mijn keel
voelde kloppen. De man hield
mijn P.B. tegen °het licht, en gaf
het dan terug.
Ik liep snel achter hem heen, en
sprong de trein uit, die Inmiddels
het station van Utrecht binnen
reed, en verdween tussen h&t
publiek. Gelukkig gered. Maar
hoe zou het met mijn piloot af
lopent
De trein stond stil en stroomde
leeg. Toen het perron haast ver
laten was, kwamen er twee mof
fen de trein ult. Daarachter de
Canadees en dein weer twee mof
fen. Het leek me verstandiger
om de benen maar te nemen.
Plotseling zag Ik de vier moffen
lachend en pratend weglopen en
de piloot bleef eenzaam op hel
perron achter.
Verbaasd en wantrouwend bleef
ik staan. Wat had dat te bele
kenen t Was het een val voor
mijt De moffen waren echter cal
in de koffiekamer verdwenen en

tussen mij en den piloot bevond 
zich niemand. Ik ging naar hem 
toe en we verdwenen snel door 
de tunnel naa.r het a.ndere per
ron. 
Onderweq vertelde hij, wat er 
gebeurd was. Belde patrouilles 
werkten naar elkaar toe en be
reikten hem gelijktijdig. In de 
veronderstelling dat hlJ reeds 
aan de beurt was geweest, lieten 
beide groepen hem met rust. 
Toen de trein leeg liep, bleef hij 
wachten en liep met ze mee, toen 
ze de trein verlieten. 
Ik was blij, toen ik die avond 
mijn mannetje veilig over had, 
want bij een nieuwe contröle 
had het wel eens anders kunnen 
gaan. 

J. v.d. V.

ÓUJaldn� cum de 

(Vt.0.UW. (J.att, Uit J!,.{J.,..eJt, 
Koerierster. 
"Dag, Mevrouw! Hier Is een 
brief van T., en mag Ik even 
naar het tollett" 
Even later duwt ze me een 7 à 
800 bonkaarten In handen. 
"Mag Ik het maar aan U geven1 
als er niet genoeg zijn, heeft 
Gouda nog meer; Ik wou met de. 
zelfde trein weer terug en hlJ 
staat hier maar twaalf minuten, 
ziet U." 
Weg Is ze weer. Door het raam 
kijk Ik haar na; slank en spor
tief.In de nu ruim neervallende 
swagger; met een vaartfe vliegt 
ze de hoek om. 
Maar waar moet Ik nu met al 
die bonkaarten zo lang naar 
toet Het wordt tiJd, dat we daar 
eens een apart schullplaatsf e 
voor laten maken. 
Wacht, Ik stop ze zo lang maar 
In de oven van het fornuis, daar 
kijkt toch geen mens in. 

91uilu'C4 
Tingel!ngl 
0, die bel vanmorgen! 
.. Dag Mevrouw, leve Prinses Ju. 
liana." 
Ja, dat Is In orde, het wacht· 
woord klopt. 
,.Gaan jullie maar naar boven.'' 
Ik sleep stoelen bij in de wacht
kamer. Zeven zitten er nu. Ja, ja 
een drukke practljk heeft die 
man van mijl 
Straks· eens vragen of er ook 
eters en slapers bij zijn. Nee, ze 
gaan vanmiddag allemaal weer 
door, maar geef ze maar een 
boterham, die jongens hebben aJ 
zo'n tocht achter de rug. 
Een boterham! Ik Inspecteer de 
broodtrommel en denk aan Plet 
van de vorige week, �Ie na z'n 
twaalfde boterham met een ver
ontschuldigend glimlachje z'n 
�es en vork neer legde: 
"Nee, dank u, Mevrouw, als Ik 
niet werk, kan Ik ook nooit veel 
eten!" 



V
IJFDUIZEND nabestaanden en be
langstellenden vulden Dinsdagmorgen 
de St. Bavokerk te Haarlem ter plech
tige herdenking van de 422 slachtof

fers, die, bij het binnenlands verzet tegen den 
vijand gevallen, teruggevonden werden in de 
duinen. Vele tienduizenden waren getuige van 
�e laatste gang van Anneke Schaft, de enige. 
vrouw die in de duinen gefusilleerd werd en 
wier stoffelijk overschot - als symbool van al 
die honderden - in de kerk had opgebaard ge-
5taan. Vijf kilometer lang was de weg welke 
de indrukwekkende stoet had te gaan en ontel
baren volgden te voet de baar, die door leden 
van onze landmacht grafwaarts werd gedragen. 
De afzetting langs de gehele route werd ge
vormd door leerlingen van de lagere- en middel
bare scholen en daarachter weer hadden zich 
tallozen opgesteld om te delen in de algemene 
rouw. Want dit was meer dan een plaatselijke 
rouwdag. Uit alle provinçies was men gekomen 
om aan dit nationale gebeuren een stille hulde 
te kunnen betuigen. 
Onder zacht orgelspel vulde zich, lang voor het 
aanvangsuur, de Grote Kerk. Om elf uur arri
veerde H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins 
Bernhard met Hun gevolg en nadat de Hoge 
gasten gezeten waren, zette het koor van de 
Koninklijke Liedertafel "Zang en Vriendscbap" 
het "Wilt heden nu treden" in. Vol ruisten de 
klanken door het grote kerkgebouw. 
Sprekende namens het Comité Eeregrafhof, 
noemde dr. H. Wamsteker het een steun voor 
de nabestaanden dat "H.M. de Koningin en 
Z.K.H. Prins Bernhard bij deze plechtigheid 
aanwezig wilden zijn. 
Het stoffelijk overschot van dit meisje, aldus 
spr., vertegenwoordigt niet alleen alle gevallen 
strijders, maar ook tevens alle vrouwen en 
moeders in Nederland, die ieder op hun ma
nier aan het verzet hebben deelgenomen. In de
ze graven rust de bloem van ons volk en de 
bloem van het verzet. Zij hebben gestreden 
met opzijschuiving van alle persoonlijke en 
groepsbelangen. 
Minister-president Schermerhorn zeide, dat een 
geheime kracht deze mensen in de richting van 
het verzet had gestuurd. Zij voerden de strijd 
tegen het onrecht, tegen alle duivelse listen van 
den bezetter. Spr. concludeerde dat het goed 
is voor deze plechtigheid samen gekomen te 
zijn. Niet alleen om hen te eren, niet tot troost 
voor de nabestaanden, maar bovenal om ons 
zelf en elkander te zeggen dat hun leven, hun 
strijd en hun sterven getuigt van opoH�ring, en 
dat er waarden zijn die boven kracht en stof 
uitgaan. 
Als vertegenwoordiger van de illegaliteit werd 
het woord gevoerd door prof. H. van Rooy, die 
er op wees dat alle standen, alle leeftijden en 
alle godsdiensten tezamen in de illegaliteit de 
zo lang gedroomde nationale eenheid vormden. 
De bezetter stond hier tegenover machteloos. 
De verzetsbeweging, aldus spr., heeft alle aan
vallen op onze nationale zelfstandigheid met 
succes afgeslagen en zij bracht het nationaal
socialisme een slag toe, die in onze historie be
kend zal worden als één der grootste gebeurte
nissen. i -fon offer is niet tevergeefs geweest en 
wij zijn grote dank verschuldigd aan deze zo
nen van ons volk. 

• 

Jllla64'ale 
:Reulenfdng6plec/1,tiqfieid w.nd tiet� 

Opgedragen tijdens de illegale periode aan de 
nagedachtenis van één mijner vrienden. 

De S.D. was bij de begrafenis tegenwoordig 

om nieuwe slachtoffers te maken. 

Een stil gebed om troost, o Heer 
Er daalt een vriend ten grave neer, 
Een .vriend, ja meer, een goed soldaat; 
Een man van eer; een man van daad. 
's Morgens frisch nog en gezond 
En zoenend vrouw en kind den mond 
Neemt hij het afscheid, tonend'deugd 
Om terug te keren, weer met vreugd. 
Twee kleintjes wuiven hem nog na 
En roepen schallend "Dag Papa" 
Een moeder drukt zich aan de ruit 
En ziet met trots het venster uit. 
's Avonds staat een kleine schaar 
Geschaard met droefheid om de baar 
Het doodskleed dekt een fieren held 
Door 't moordend staal terneergeveld. 
Hij stierf met recht den heldendood 
Betuigend' zich een vriend in nood, 
Viel· hij door laffe moordenaarshand 
Voor Koningin en Vaderland. 
Hoe wreed werd hier geluk verstoord 
Door een barbaarse Nazi-moord 
En achter blijft een huisgezin 
Met wedmye en weez' er in. 
Een dier dat God en mensen haat, 
Is slechts tot zulk een daad in staat; 
Dat dit onschuldig bloed thans keer, 
Op het hoofd van dezen dader neer. 
Wij laten onze doden gaan 
En blijven zelf van verre staan. 
Een vijand van zo'n laag allooi 
Zoekt bij de dqod zelfs nog een prooi. 
Maar nochtans voelen w'in ons hart 
Met hen die blijven ook de smart, 
Want niemand heeft toch meer gevoel 
Dan hij die strijdt voor 't.heilig doel. 
Een stil gebed om moed, o Heer 
Nog gaat de vijand hels te keer. 
Dat hij die viel ons voorbeeld zij 
Want heden gij en morgen wij. 

J. P. 

:Jan V,e,deun en (}emul Steen 
Op Zaterdag 24 November vond voor de Pa
rochiekerk Admiraal de Ruyterweg te Amster
dam een plechtige herdenking plaats voor de 
in April van dit jaar gesneuvelde makkers van 
de Bruggen-linie West Jan 'Verleun en yerard
Steen. 1 

Nadat 's morgens in genoemde kerk een plech
tige Requiemmis was opgedragen ter nagedach
tenis van alle slachtoffers der bezettingsjaren 
uit de parochie werd 's middags ten overstaan 
van talrijke genodigden en onder grote publieke 
belangstelling een mooie gedenksteen voor de 
twee oud-K.P.-ers onthuld. Het woord voerden 
o.m. Mr. van Wijck namens het Gemeentebe
stuur, Majoor de Graaf als vertegenwoordiger
van Z.K.H. Prins Bernhard, Majoor Dekker
als D.C. West en Lt .. Beekman namens de staf
van de vroegere Bruggenlinie West. Afdelingen
Padvinders hadden het terrein afgezet en een
peloton vap de Gezagstroepen bracht d'e 'mili
taire eerbewijzen .

Tijdens de plechtigheid in de St. Bavokerk 

te Haarlem. Links van de baar zijn 

H . .M. de "/(_oningiu en Z."J{.H. Prin• Bernard 

gezeten, 

L.K.P.

De lijkstoet op weg naar 

het graf i11 de duinen. 

Nadat het koor "Ecce quomodo moritur" ten 
gehore had gebracht, sprak ds. K. H. E. Gi:a
vemeijer, die de nationaal-socialistische levens
en wereldbeschouwing stelde tegenover de leer 
van Jezus Christus. Onganks alles wat er ge
beurd is en hoe hard het ook nodig is dat er 
recht wordt gedaan tegenover den overtreder, 
toch moeten ook de gedachten uitgaan naar 
verzoening en vergeving, aldus ds. Gravemeijer, 
die besloot met een woord van troost tot de 
nabestaanden, waarbij hij wees op de diepe 
betekenis van het Bijbelwoord: ,,De Heer is 
mijn herder, mi!-zal niet ontbreken". 
Laatste spreker was deken J. S. W. v. d. Wiel 
van Haarlem, die memoreerde dat men zich 
aan de baar van zoveel gevallenen het nauwe 
verband tussen vaderlandsliefde en Christen
dom nog meer bewust is dan anders. Hun of
fer - de dood niet te duchten - is de hoogste 
uiting van Christendom en herrijzend Neder
land zal hen blijven zien als de glorie van het 
volk, aldus spr. Hij besloot met de bede: ,,Geef 
hun zielen de Eeuwige rust en Uw Eeuwig 
licht, Heere". 
Direct daarop zette de organist het Wilhelmus 
in, dat door allen werd meegezongen en mach
tig klonken de tonen van ons aloude volkslied 
door de kerk. En onder het zingen van" Mijn 
Schild ende Be trouwe", werd de kist, welke 
bedekt was met de nationale driekleur, door de 
soldaten langzaam de kerk uitgedragen. Het 
was een ontroerend moment. 
Lángzaam trok daarna de onafzienbare stoet, 
onder het spelen van treurmuziek, beurtelings 
uitgevoerd door de Koninklijke Militaire kapel 
en de stafmuziek van het Amsterdams Politie
corps, grafwaarts .Nadat de zeer vele belang
stellenden zich hadden opgesteld·, arriveerde de 
Koninklijke Familie met gevolg. De eerste daad 
van de Landsvrouwe was het leggen van een 
grote krans bij het graf, welke handeling ge
volgd werd door het Prinselijk Paar, waarna Zij 
gedrieën enige momentei:i aan de groeve ver
toefden. 
Mevrouw Elisabeth van Maasdijk declameerde• 
vervolgens een gedicht, door haar zelf gemaakt 
naar aanleiding van de tekst III Exodus: 5 : En 
de Heer zeide: Ontschoei uw voeten; want de 
plaats waarop gij staat is heilige grond. 
Ds. Post heeft hierna namens de nabestaanden 
een woord van dank gesproken voor de vele 
blijken van belangstelling, die het Vorstenhuis 
en het gehele Nederlandse volk aan de geval
lenen hebben besteed. Hij besloot met het bid
den van het "Onze Vader". 
H.M. de Koningin en het Prinselijk Paar heb
ben vervolgens nog een wandeling langs de gra
ven gemaakt, waarna de plechtigheid beëindigd
was.



H. van AstenVoor het eerst ontmoette ik "Herbert" (later "Bakker" en " van Zwieten") in 1943. Hij had toen- s1l een indrukwekkende staat van dienst in het verzet. Wij maakten een eenvoudige afspraaak. Hij zou iedere week 6 tot 10 onderduikplaatsen leveren voor de beurs der L.O. En hij presteerde dat ook. Alle middelen achtte hij geoorloofd om de huizen als het ware open te breken en w�erstanden tegen deelname aan het verzet te overwinnen. Dikwijls stelde hij de toekomstige gastheren eenvoudig voor het feit, door vijf minuten voordat de spertijd inging met een onderduiker voor hun deur te verschijnen. Maar boven alles had dit werk voor hem een geestelijke- en paedagogische zijde. Zijn oncferduikers werden eerst geruime tijd onder de loupe genomen en als hij wist. wat voor vlees hij in de kuip had, zocht hij een geschikt adres voor den persoon. Fel ging hij te keer tegen defaitisme bij onderd�ikers en gezinnen beide. Hij inspireerde ieder, die met hem in aanraking kwam tot verzet, hard en meedogenloos verzet . Eén practisch richtsnoer had hij: de vijand afbreuk doen. Spoedig werd hij districtleider der L.O. in Haarlem. . Na September 1944 wierp hij zich met volle kracht op het werk der N.B.S. en later, toen de voedselnood nijpend werd, schakelde hij zich in bij de illegale voedselwerving door de L.O., waarvan zelfs de centrale keukens profijt trok-ken. \ Veel teleurstellingen heeft hij dat laatste jaar ondervonden. Zijn rechtlijnige, draadkrachtige geest schuwde het spel der politieke krachten; het schuiven met pionnen, waardoor het laatste jaar der bezetting, van verzetsstandpunt gezien, zo onzuiver werd. Hij werd (de tragiek van den voortvarenden illegalen werker) een te bekend man in Haarlem. Snel werken en veilig werken waren lijnrecht met elkaar in strijd en Herbert nam, als zovelen, t.b. v. het werk risico's. Tweemaal werd hij gearresteerd. De eerste maal zat hij korte tijd en wist er zich op wonderbaarlijke wijze uit te praten. De tweede maal werd hij thuis gearresteerd. Samen zaten wij in de auto, die ons haar de Weteringschans bracht. Hij wist, dat dit het einde was en zijn zorgen gin/ten alleen nog uit naar zijn gezin. Zich zelf wist hij veilig bij Jezus geborgen. Later loopt hij in de cel boven mij. Vier stappen heen, vier stappen terug. Hoe ontroerend was dit rusteloos stappen van een gekooid man. Dan is het op een dag, afgelopen. Hij valt als offer voor de vrijheid bij een rcpressaille-maatregel, om in te _gaan in de w::ire vrijheid, die boven is.. . R. 
* 

Geert Knol (Wiefse) Het is thans ruim ee11 jaar geleden, dat deze militante figuur van ons is heengegaan. Met eerbie• gedenken wij het offer van zijn leven, gebracht voor Waarheid en Gerechtigheid. Eerlijkheid, trouw en recht door zee gaan waren zijn schoonste karaktereigenschappen. 

Nimmer htbben wij een figuur ontmoet, die als politiedienaar ten tijde van de verdrukking zó zijn plaats wist. Zijn dood was voor de illegaliteit een zware slag. Bij het politiecorps stond hij hoog aangesch'reven, als mens en om zijn voortreffelijke capaciteiten. Helaas, dit veelbelovend leven mocht slechts kort zijn. Bij het nemen van de laatste hindernis werd zijn levensdraad afgesneden. Moge zijn offer tot ons spreken en een ·spoorslag zijn om zijn plannen zijn idealen verder uit te bouwen. Zo kunnen, wij hem na zijn dood het beste eren. Geert Knol werd geboren te Stiens op 12 December 1914. Zijn politi.eopleiding heeft hij genoten te Beetsterzwaag. Het politiediploma haalde hij op 9 Aug. 1935, het diploma met aantekening op 26 September 1941. Op ongeveer 20-jarige leeftijd kwam hij als volontair in dienst bij de politie te Huizum, in Maart 1938 werd hij benoemd4alsgemeenteveldwachter te Gorkum en in 1940 werd hij wachtmeester der Marechaussee te' Joure. Zijn illegale loopbaan dateert vanaf het najaar van 1942, in niet-georganiseerd verband, hoofdzakelijk op politioneel gebied. Bij de reorganisatie van de L.O. in Augustus 1943 werd hij officieel hierin opgenomen onder de schuilnaam "Wiet_se". Hij werd belast met het beheer en vervoer van waardemateriaal. Tot zijn werkzaamheden behoorde o. a. de afgifte van bonkaarten van dè Centrale, het vervoeren en thuisbezorgen van alle mogelijke valse vrijstellingen, het invullen van Z-kaarten, het schrijven en rondbrengen van T.D.'s, en het uitkeren van steun aan onderduikers. Voorts hield hij zich op serieuze wijze bezig met het verzamelen van gegevens tegen N. S.B.'ers en maakte hij tal van rapporten tegen zwarthandelaren en z.g. goed bekend staande "illegale werkers". De vermoedelijke aanleiding tot zijn arrestatie was het aanhouden van een ziekenauto door de Landwacht in April 1944. De auto was in de vroege morgen op weg om een Jodin en haar kind te gaan onttroeren uit het ziekenhuis in Heerenveen. Tegenover de Landwacht werd verklaard, dat men een geheime distilleerderij op het spoor was en geen andere auto kon krijgen. Voor inlichtingen werd verwezen naar Knol. die hen het bevestigde. De landwacht heeft toen de auto ongehinderd laten gaan. Dit geval is echter door de landwachters nooit vertrouwd. Op 30 Augustus 1944 werd hij gearresteerd in de Marechausseekazeme. Hij heeft gevangen gezeten in het Scholtenshuis in Groningen. In de nacht van 8 op 9 September 1944 is hij door de S.D. onder Garmerwolde vermoord. Zijn lijk is in de vroege morgen gevonden in het Damsterdiep. Zo · dan de levensstrijd geweest \an onzen m_ede erker "Wietze". Zijn buitengewoon ontwikkeld rechtsg�voel deed hem de strijd tegen den bezetter tot het uiterste voeren. Hij kon geen onrecht verdragen, hetwelk dan ook als achtergrond van zijn gevoerde verzetsacties gezién moet worden . v. d. H. 
* 

Catharinus Stomp, over/. le Rensburg 
op 22 Mei 1945 Cary Stomp heeft ontzettend veel gedaan voor de L.O. 

Hij was een van de eersten, die werkte voor onze organisatie. Hij sprak nooit veel over wat hem dreef. Toen we in October 1942 in Zeist kwamen, was hij dadelijk enthousiast voor het plan van tante Riek, om een organisatie op te richten. Hij is door die goede gedachte gegrepen en heeft die met al de kracht die in hem was, verwezenlijkt. Ik zie Cary voor me, als de man, bezield door de heilige hartstocht, voor Gods zaak. Wat was het mooi op het zolderkamertje bij onzen vriend Ninaber, waar we ve,rgaderden, om elkander te bezielen en onze eerste plannen bespraken. Wat was onze Cary vol vuur. En het was niet maar een strovuur; hij heeft met steeds klimmende liefdè en ijver gewerkt. Zijn vader was over zijn werken eerst lang niet best te spreken. Toen ik op een keer bij hem kwam, zei hij: , ,Mijn vader zegt, je krijgt geen cent meer uit de zaak, want je doet er ook niets meer voor". ,,Dan zal ik me wel redden", was zijn antwoord. Maar hij wist zijn vader en zijn broet over te halen, om eens mee te gaan naar een topvergadering en daar werden ook zij bezield voor onze zaak en ze werden onze beste medewerkers. Cary was de man van het initiatief. Hij zocht altijd weer naar iets nieuws en was de eerste, die met bonkaarten en valse inleg-• vellen kwam.Hij wist aan allerlei valse papieren te komen.Hij dacht en werkte dag en nacht.Cary, wat heb je veel mensen gered: Cary, jewas een Christen van de daad.Een heilige liefde heeft je verteerd.We hebben vaak tegen elkaar gezegd, ,,als deoorlog afgelopen is, dan komen we in een grotereunie samen in Utrecht. Wat zal dat fijnCary werd in October 1943 met 17 anderen inzijn".
1 Hoorn gepakt, veroordeeld en tenslotte naarDuitsland vervoerd, waar hij een paar dagenna de bevrijding stierf.Zijn offer is zo groot geweest. Hij laat eenlieve vrouw achter en een kind, dat hij nooitheeft gezien .Het is zo moeilijk om hem _temoeten missen.We moeten toch geloven, dat alles wat Goddoet, goed is, want het komt van onzen Vadér.Laten we toch nooit vergeten, geen enkele dag,om te bidden voor de weduwen en wezen.Zij moeten hun leven lang het offer blijvenbrengen, en dat is moeilijk. God' alleen kan 'daarin kracht geven. Maar wij geloven God'sWoord en daarin staat: ,,Mijne genade is Ugenoeg". Ja, dat is waar!Het was ook waar in de concentratiekampen.Die genade is onbegrijpelijk groot. Weduwenen wezen, het is voor jullie ook waar.En wij willen voor jullie blijven bidden enCary en zo vele anderen blijven gedenken, onsleven lang.Familie Stomp, we blijven voor U bidden en U kunt op onze hulp rekenen.Namens de kameraden, 

, . "1 � FRITS DE ZWERVER. 



de 91e6lolifteeJting 
Het C.B. heeft reeds meerdere màlen zijn diensten aangeboden aan alle L.0.-medewerkers omgelden wel"ke de L.O. toebehoren te doen deblokkeeren, door middel van overschrijving opde centrale rekening van het C B. De geldendie men nodig heett voor noodzakelijke ondersteuningen, salarissen, het betalen van onkostenenz., kan men wederom ter beschikking krijgen,wanneer men een overzichtelijke begrooting indient. Een en ander hebben wjj U reeds uiteeneezet in onze circulaire. Uit alles wordt nog vergemakkelijkt door hetfeit, dat de rekeningen van het C.B. door een&peciale beschikking van het Ministerie v,inFinanciën, zij het onder bepaalde voorwaarden,gedeblokkeerd zijn. Wij maken U er op attent,dat wij eveneens bij beschikking van 14-11-'45No. 204 van genoemd ininister!e, het rechthebben verkregen om alle zich in den landebevindende geblokkeerde saldi van de L.O.,naar het C.B. te doen overboeken. Wanneer U dus Uw bank of de postgiro opdracht geeft Uwe geblokkeerde gelden, ook dieontstaan zijn door het inleveren van honderdgulden biljetten over te boeken naar de bankrekening van het C.B. kunt U volstajln met hetnoemen van nummer en datum van onze machtiging. De Nederlandsche bank is hier eveneens van op de hoogte. Wanneer de kwitantie van de door U ingeleverde honderd gulden biljetten in ons bezit is,
dan zult U toch nog zelf Uw bank opdra.chttot overboeking moeten geven. Wij maken U er tevens op opmerkzaam, dathet zonder toestemming van de TOP L.O.,niet geoorloofd is, L.O. gelden voor anderedoeleinden te gebruiken dan voor de eigen organisatie. Het zal U toch ongetwijfeld bekendzijn, dat de TOP van de L 0. reeds geruimentijd geleden heeft besloten alle overblijvendegelden van de L.O. te storten in de kas van deStichting 1940-'45. Het is dus niet juist, wanneer men L.O. gelden zou gebruiken om andere vereenigingen of organisaties te helpen ofte financieren. Daarmede zouden wij de Stichting 1940-'45 c q. de nagelaten betrekkingenvan de illegale werkers te kort doen. Ook ishet niet gewenscht, dat men deze betrekkingenvan onze gevallen medewerkers uit onze kassenbetaalt, eveneens omdat dit ten koste gaat vanhet Stichtingskapitaal. Het geld dat U hiervoorbenood'gt, kunt U vlot uitbetaald krijgen, vande Stichting, zij het na aanmelding op de bekende formulieren. Ook de gelden die U voor de Stichting hebt
ingezameld kunt U aan ons overmaken, dit istemeer gewenscht om een beter overzicht enactiever behartiging van onze belangen te verkrijgen. Wij dringen er nogmaals op aan: Stel orde op zaken, dit is een eerste plichttegenover de schenkers van de in Uw bezitzijnde gelden en ten tweede tegenover onze gevallen Broeders. Wij van onzen kant zijn gaarne bereid U hier
bij behulpzaam te zijn. 
Giro-gelden dus naar Postgiro No. 6470 Am
sterdamsche Goederenbank, Amsterdam, banksaldi naar dezelfde bank. Beiden gevallen tengunste van C.B. L.O. Drs. Mulder of Stichting
L.0.-L.KP. H. D.

528 Johannes · Theodorus van den Bergh, geb.
22 Januari 1919, adres: Dordtschestraat
weg 412a te Rotterdam-Zuid. 29 Augustus
1944 van Rotterdam naar: Amersfoort. Op
8 September 1944 van Amersfoort Raar
Neuengamme. In October of November1944 naar het kamp Hüsum, eind Decem
ber weer terug ih Neuengamme. In het
ziekenlager aldaar tot ongeveer eind Fe
bruari 1945. Begin of half Maart 1945
van Neuengamme naar Santborstel, sinds
dien ontbreekt elk spoor.

S29 Heino-Eize Bult, geb. 7-7-1917 te Bergum(Fr.), gearr. op 13 November 1944 door
de S.O. Na twee maanden in het Huis van
Bewaring te Groningen op 16 Januari op
transport gesteld naar Neuengamme. Óp
10 Mei 1945 bericht van het Rode Kruis
ontvangen dat hij zich te Santborstel be
Tond.

Historiebeschrijving 

Onder de titel "Onderdrukking en Verzet" zalin Nederland een, volgens de advertentie, historisch alomvattend boekwerk over het verzetswerk in de oorlogsjaren 1940-1945 uitgegevenworden. 
Enkele opmerkingen over deze ondernemingzijn wel op hun plaats. In de eerste plaats treffen wij bij de met namegenoemde medewerkers geen enkele aan uit dedirecte leiding der illegaliteit, h9ewel er verschillende onder zijn, die hun sporen verdiendhebben in het zuiver politieke verzet, vervatin het Vaderlands Comité. Dat .het algemeen verzet van L.O., N.S F.,Pers', KP., R. V. V., etc. met een dergelijke redactie niet tot haar recht zal komen, is duidelijk. Wij vrágen ons dan ook verbaasd af,hoe men aan een dergelijke, eenzijdig georiënteerde redactie gekomen is Daarnaast is het te betreuren, dat men eenzoveel oms'lreden figuur als Ir. S. L. Louwesin de redactie heeft opgenomen. Van meet afheeft .de G.A C. er op gestaan, dat tegen dezen functionaris maatregelen genomen zoudenworden, en thans prijkt zijn naam in de redactie van een werk over het verzet. Laten wij het hierbij in de beoordeling over depersonen laten. Er staan nog meer werken opstapel, en het is te verwachten, dat de pogingen nog niet uitgeput zijn. Wij vragen onze medewerkers van L.O. enL K P. in deze wirwar het spoor niet bïster teworden. Het oudste initiatief in dit verband is n.l. hetinitiatief onzer organisaties tot samenstellen van
het Gedenkboek over het werk der L.O. en
L.K P. Niet alleen omdat dit het oudste initiatief is,
maar ook omdat dit een initiatief is, uit de eigen
organisaties geboren en bovenal omdat oude
orr,anisaties over de beste gegevens beschik
ke7i, is de eerste plicht van iederen medewerker
hiervoor stof te verzamelen en in te dienen bij
de Gedenkboek-Commissie. In geval van verzoeken om medewerking aan
andere werken is het noodzakelijk, teneinde
verwarring te voork'omen en vergissingen uit te
sluiten, om eerst de Gedenkboek-Commissie te
raadplegen. Het is al voorgekomen, dat men
op naam van het C B. copie kwam inzamelen
voor een ander gedenkboek. Geef dus alleen
de beleende medewerkers de copie t.b.v. ons
Gedenkboek.

GEDENKBOEK-COMMISSIE.

Dezer dagen kwam rn1J m handen een brief
van Mil. Int. Sectie Il Staf N B.S., waarin het
volgende wordt bekend gemaakt aan voorma
lige commandanten van B.S.-eenheden naar aan
leiding van gevonden wapenen ten huize van
een oud-B S.-lid te Rotterdam. 
,,Aangezien het verboden is, dat wapens e.d.
zich in handen bevinden van onbevoegde per
sonen, verzoekt het Hoofd der Field Security
mij er ten strengste op toe te zien, dat leden
of oud-leden der B.S., die niet gerechtigd zijn
deze goederen onder zich te houden, deze on
middellijk te bestemder plaatse inleveren. 
Ik ve�zoek U hiervan goede nota te nemen 
Ik geef jullie de raad om, indien nog wapens
of sabotage materiaal van de B S. in jullie e
zit mocht zijn, dit onverwijld te bestemder
plaatse te deponeren, teneinde alle mogelijke
moeilijkheden in dit verband nu en in de toe
komst te vermijden. Ik reken op jullie mede
werking.

AFWIKKELINGS BUREAU L.K,P.
Provincie Zuid-Holland,
Kralingsche Plaslaan 156,
Rotterdam.

HANS.

Degenen, die goederen onder hun berusting
hebben gekregen Yan B. J. Nieuwenhuis (schuil
naam Bob Visser, P.B. Geert Kampen) worden
vriendelijk verzocht hiervan opgave te willen
doen aan Mej. J. in 't Veld, Dolderschestraat
18 te Den Haag. Gemaakte kosten worden ver
goed.
Oud-illegaal werker, 21 jaar, zoekt wegens stu
die voor sociaal-werker, tegen Januari 1946
eenvoudige kamer met pension te Amsterdam 
tegen redelijke 'vergoeding. Geen beroeps�
pension.
Welke oud-collega helpt mij? Brieven onder nr.
85 a. d. blad.

Jonge K.P.-er, onderwijzer, zoekt een betrek
king bij het bijzonder Prot. onderwijs, in een
grote plaats of in de onmiddellijke omgeving
daarvan, om ruimschoots in de gelegenheid te
zijn om te studeren. Brieven onder nr. 86 a. d.
blad.

Gevraagd: eerste klas monteur, speciaal moto
ren, kunnende draaien, kotteren, lassen etc. Moet
geheel zelfstandig kunnen werken. Brieven met
uitvoerige inlichtingen en verlangd · salaris on
der nr. 87 a. d. blad.

Gevraagd: Bij particuliere onderneming typiste,
niet ouder dan 25 jaar. Brieven met inl. en
verlangd salaris onder n�. 88 a. d. blad.

Onze God heeft door middel van eenongeluk, dat hem is overkom'en, tijdenszijn dienst voor het Vaderland, bij deStoottroepen te Weert, tot Zich genomen, onzen innig geliefden Zoon,Broeder en Behuwdbroeder
JAN HONDEMA

in den ouderdom van ruim 20 jaar,om hem zijn dienst voort te doen zetten, in volmaaktheid, voor Zijn troon.Onze smart om het verlies is diep. DochJezus heeft ook voor hem de dood verslonden tot overwinning. Dit is onzetroost.
J. Hondema 
R. Hondema-Dijkstra T. v. d. Berg-HondemaF. v. d. BergA. Hondema C. Hondema-Battem S. Hondema en verloofdeAndries en Jelle

Krommenie, 22 November 1945.
Snuiverstraat 6.

De teraardebestelling heeft plaats gehad
Dinsdag 27 November op de AlgemeeneBegraafplaats Blok te Krommenie.

Enige dagen geleden ontvingen we de officiële bev_1stiging van het bericht, dat op22 Augusfüs 1944 te Vught is gefusilleerdonze Zoon, Verloofde en Broer
REINT ALBARTUS DIJKEMA

(Remco, Frans)
op· 24-jarige leeftijd.
Openbaring 20:4. 
Groningen, Oppenheimstraat 68a.

E. C. DIJKEMA-RIEPMA
Siddeburen: 

INA KNOTTNERUS.'
Groningen, 

PIET EN HANNY.
ALBARTUS. 
KLAAS SIMON.
JANTJE. 
SIMON ALBERT.
MART JE.
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Dinsdag 

27 November 

is de laatste eer 

bewezen aan 

meer dan 

vierhonderd 

in den strijd 

gevallen 

vrijheidshelden, 

die begraven 

zijn in de duinen 

hij Bloemendaal, 

op een plaats 

waar ook 

de meesten 

van hen 

door 

de Daitschers 

vermoord 

werden. 

* 

EEN auto, waarin reeds enkele 
personen gezeten waren, bracht 
mij naar Haarlem. De inzitten
den waren zeer stemmig ge
kleed voor een begrafenis, maar 
hun hart was nog niet tot dat 
niveau geklommen, w.ant ze be
spraken met vuur de beslomme
ringen van een aanstaande ver
huizing. Dat is de moeite ook 
wel waard, ten minste ·wanneér 
de moeite om in gedachten bij 
leven en sterven dezer marte
laren te zijn, te veel gevergd is. 
Ja, zoo verging het .ook die da
mes, die bij de officieele verte
genwoordigers achter de konin
gin op de begraafplaats stonden. 
Ze ginnegapten, smoesden en 
rekten hun halzen om de konin
gin te zien. Wisten ze werkelijk 
niet, waarvoor ze daar stonden� 
Er zijn nog volksstammen in 
Nederland die er niets van 
snappen. Ze zullen 't ook nooit 
begrijpen. De vrijheid is hen als 
een appel in de schoot gevallen. 
en wordt als een vanzelfspre
kendheid aanvaard. Toen ze er 
niet was, morden ze, omdat het 
zoo onrechtvaardig was, dat zij 
niet konden krijgen wat ze noo
dig hadden, dat zij niet konden 
doen, wat ze wilden en nu die 
vrijheid er is, nu leven ze zich 
als van ouds uit. Daarbij be
hoort ook het bijwonen van be
grafenissen. 
Weet U wie het wel begrepen 
hebben� De jongens en meisjes, 
die zich in een onafgebroken rij 
opgesteld hadden tusschen de 
kerk en het eeregrafhof. 
De jeugd, die de laatste eer be
wijst aan de mannen, die voor 
de vrijheid vielen. 
De jeugd, die zich confronteert 
met het mysterie van den dood. 
De jeugd, die een veilige be
schuttende haag vormt om de 
herinnering aan een stuk Ne
derlandsche geschiedenis, de 

historie van het verzet met haar 
offers. 
De jeugd, die staat te popelen, 
om die bloedig verworven vrij
heid te beleven en te bezielen. 
De jeugd, waarin het hart nog 
spreekt en warm klopt voor 
mannen en. vrouwen die het of
fer zelfs van hun leven vanzelf
sprekend achtten voor de red-
1.1ing van het vaderland. 
De jeugd, waarin ook de haat 
nog fel opvlamt tegen den over
weldiger, die onze natie in bloed 
en duinzand wilde smoren. 
Heeft U ze gezien, toen U in die 
eindelooze stoet de stad uittrok 
naar de duinen� Ze stonden er 
van vijf jaar af tot twintig jaar 
en ouder. 
De kleintjes nog met vragende, 
nieuwsgierige gezichten, be
grijpend alleen, dat hier iets 
ernstigs gebeurde en dat ze 
daarom uren lang netjes in de rij 
moesten staan .. 
De grooteren ernstig, dikwijls 
met een schuwe blik, naar de 
stoet, omdat ze verward waren 
door duizend impressies, door de 
droefheid, die als een klacht 
omhoog steeg uit de stoet, door 
de achtergrond van die droefe
nis, een felle ondergrondsche 
strijd, eindigend voor een vuur
peloton, door het besef dat de 
dood en de vrijheid hier hand 
aan hand gingen. Wie kan dat 
mysterie doorgronden� Maar 
staan zij, de jongeren in ons 
volk met hun hart niet dichter bij 
het begrijpen ervan, dan vele 
ouderen met hun verstand� 
Zie hem daar staan, stram in 
de houding als een militair, hij 
heeft de schoenen van zijn va
der moeten lenen, maar hij 
moest er bij zijn. 
Hij heeft het beleefd, het Duit
sche geweld, zijn kleeren getui
gen er nog van. En om hem 
heen hoorde hij de geruchten 

Abonnementspr. f 1.25 p. kwart. 
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van de mannen uit het verzet, 
die onderduikers voorthielpen, 
distributiekantoren overvielen, 
illegale bladen drukten. . . . Zijn 
hart zwol van trots, omdat hij 
bij dit volk behoorde. Nu kan hij 
noQ maar een ding doen: 
stram in de houding staan als 
een b�lofte. Hij belooft zijn le
ven te offeren als eens de dag 
zou komen, dat een andere be
lager van zijn natie zou opstaan 
om haar vrijheid te beroven. 
Daar staat een meisje op pan
toffels., Ze huivert bij de ge
dachte aan wat dat meisje, 
dat haar daar voorbij gedragen 
wordt, heeft moeten doormaken, 
voordat ze stierf. Maar ze 
droomt er tegelijkertijd van ook 
eens koerierster te zijn, koerier
ster voor de vrijheid. 
Zoo staan ze daar allen, naast 
elkaar, één lange onverbreke
lijke keten, de jeugd van Ne
derland. Eerbiedig is hun gezicht, 
nu ze staan tegenover den dood, 
ernstig, omdat ze beseffen, hoe 
hard en wreed de strijd om hun 
vrijheid geweest is, maar ook 
bezield met idealen voor hun 
land, waarin ze onwankelbaar 
gelooven. 
Ze staan als in spanning om ook 
eenmaal "ja" te zeggen op dat 
schoone couplet, ,,Wanneer het 
eindsignaal weerklinkt". 
Idealen, waarin ze gelooven, 
zonder ze te kunnen omschrij
ven. 
Wie zal het vuur bij hen bran
dend houdenî 
Ik wenschte wel, dat de jeugd 
van Nederland onderwezen 
y-,erd in de historie der laatste 
vijf jaren, in den strijd van het 
beste deel van ons volk tegen 
den overweldiger. 
Ik wenschte, dat ze zouden leren 
om het nooit weer kwijt te raken, 
wie Johannus Post was, die een
voudige, Drentsche boer en 
waarom hij dien wanhopigen 
overval op de Weteringschans 
ondernam, wie Henk Dienske 
was, die moedige officier en 
waarom hij zich zoo uitsloofde 
voor onderduikers, voor de 
principieele bewustwording van 
ons volk, wie Dik v. d. Veen 
was, de beeldhouwer, en waar
om hij altijd één hand in zijn 
zak hield om ,de revolver dicht 
bij de hand te hebben, wie ,,., 



Hall was, de bankier, en wat hem 
bezielde, om zijn veilig bestaan 
te verwisselen voor het zwoegen 
en draven naar illegale verga· 
deringen, voor het bedelen om 
geld voor het verzet, wie Am· 
brosius was, en hoe hij het Zui· 
den opzweepte tot verzet, wie 
Nico was, wie ..... . 
Waarom zou ik voortgaan? Er 
ziin er zoo duizenden geweest. 
Strijders voor de vrijheid, strij· 
ders nog in de cel en in de con· 
centratiekampen. 
Onderwijzers en leeraren in Ne
derland, het wordt Uw plicht, 
een zware, maar dankbare 
plicht, om de kostbaarste blad· 
zijden van onze geschiedenis 
levend te houden bij ons volk, 
door de jeugd erin , te onder· 
wijzen. 
"Wordt wakker, want de nood is 
groot." Ook nu nog. 

Op het Eeregrafhof stonden 
achter de Koningin opgesteld 
alle hoogwaardigheidsbekleders 
en tegenover Haar op het duin 
de schare van vrienden en be· 
trekkingen. Daartusschen de 
graven .... 
Dat was verkeerd. En de conse
quentie van die verkeerde opzet 
was, dat, toen het aan de over· 
zijde stokte en velen zich een 
weg moesten banen achter de 
hooge hoeden om, ze daar (en 
er waren zelfs schreiende vrou· 
wen onder) voortqedreven wer· 
den door een politieman en an· 
dere functionarissen als vee, 
opdat ze vooral niet tusschen 
de hooge hoeden zouden blijven 
steken. 
Dat was nog verkeerder. Ja, dat 
was ergerlijk. Ik heb bepleit, dat 
de nagelaten betrekkingen deze 
dag in het centrum zouden 
staan. Dat heeft niet mogen 
baten. 
Nu, achteraf beschouwd, zou 
de schoonste oplossing geweest 
zijn, wanneer om en achter de 
Landsvrouwe geschaard waren 
de vrouwen, kinderen, verloof-. 
den en ouders, die voor de 
vrijheid met het offer van hun 
dierbaren betaald hebben, want 
hun offer was in het verleden 
de kracht van ons koninkrijk. 
En tegenover Haar, gescheiden 
door de graven, de jeugd, als 
een belofte voor de toekomst 
van die vrijheid, die door den 
dood heen eerst werkelijkheid 
kon wordttn, 

H. v. R.

* 

? 
• 

Is Pietersen 
geabonneerd op de 
Mededeelingen? 

Vast en zeker heeft 
hij interesse voor de 
werkzaamheden van 
L.O. en K.P.
Voorheen en thans.

1k kwam baar tegen en liep mee, 
En lachte tegen 't kind, 
'We praatten wat en zwegen weer, 
d'berinnering die samenbindt. 

En plots'ling zegt ze dan: .. 0, yreet, 
Dat bij niet beeft geweten en niet ziet 
dit kind, van hem en mij, 
1k wou 't hem zeggen als bij kwam, 
.?Haar 't kon niet meer, toen ik dit dacht, 
'Was bij al niet meer vrij. 

Dat ik alleen di( moest beleven, 
't Alleen ter wereld bracht, 
Alleen die vreugden moet beleven 
van 't kraaien en als 't spart'lend lacht, 

En dan als 't straks gaat brabb'len, yreet, 
En ik dit vormen ga 
tot woorden, die bet na gaat zeggen, 
Alleen dit eene maar, ,..'.iWamma". 

- f

1k zw.eeg, alleen mijn band gi!ng '.zaqbtjes op de bare 
En samen duwden we de wagen 
langs stille buitenwegen. 

Zal 't jou wat zeggen, vent, als straks 
je mammnie jou vertelt van deze tijden, 
'Wie wel je vader was, boe klein, maar dapper 
bij in de voorste linie stond te strijden? 
Zul je dan luist'ren willen, niet omdat 't je niets zegt 
de schouders op gaan balen, 
Als je boort, boe bij voor 't peloton 
de vrijheid moest betalen 7 

1k kijk opzij. 'Wat ben je dapper, 
1k ken je toch ook opgewekt, 
Xwam 't, dat het tegen mij ging lachen, en 'k ook zag, 
1-loe 't evenals zijn vader, de oogjes samentrekt? 

0, yod, wij vinden het al zoo zwaar, 
'.Het missen van veel goede vrinden, 
'.Hoe moet het dan wel zijn bij baar, 
Die in bun buis en harf die leegte vinden. 

'Wat weten wij van jullie leed 
en eenzaam' oogenblikken, 
'.loch bitter weinig, daPP're vrouw, 
'Wij, die zoo gauw vergeten en ons schikken. 

'Wil '.Heer, ons ben niet doen vergeten, 
Die bij de puinen van 't geluk, 
:Het bouwen zien van ons, bevrijden, 
'.Heer Jezus, sterk, verlicht dien druk. 

QRET.HA. 

Urt W((:)JU). AA11 Allë K.P.-eu-.

"Als de doden konden spreken, zouden zij zeggen: Indien ik had geweten, dat 
het opofferen van mijn leven zo weinig resultaat zou hebben, had ik het 
niet gedaan." 
Deze veronderstelling opperen mensen, die sympathiek tegenover de LKP . 
staan. Accoord ! 
Maar ook heb ik "oud"-KP-ers deze 'mening horen verkondigen. Dit is 
onbegrijpelijk, want kunnen zij die mening in overeenstemming brengen met 
de waarde, die zij toekennen aan het ondergrondse verzet? 
De LKP. is geboren in een tijd van verdrukking, van onrecht; een KP-er 
streed tegen het onrecht, tegen den onrechtvaardige, tegen den mof. 
Als de bezetter van een andere nationaliteit was geweest, had hij daartegen 
ook "geknokt". 
De KP-er behoort tot het rechtstype. Daarom is hij altijd al KP-er geweest 
en zal het tot in de dood blijven! 
Als onze doden konden spreken zouden zij zeggen: ,,Ja, ook ik had gedacht, 
dat de bevrijding het recht zou medebrengen. Dat is niet zo, dus, strijdt 
door, mijn makkers!" 

(Vervolg pag, 3)
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Langzamerhand begint zich de 
uitvoering van het werk van ons 
Gedenkboek af te tekenen. Nu 
wordt het ook tijd de medewer
kers van LO en LKP eens wat hou 
vast te geven voor hun werk aan 
enkele richtlijnen. 

Hoe wordt materiaal verzameld! 

le. Velen verzamelen alleen het 
materiaal en sturen dat in. Dat 
is op zichzelf juist en we kunnen 
alle medewerkers aanbevelen 
steeds een potlood en een kleine 
blocnote in hun zak gereed te 
houden om te noteren wat hen 
aan herinneringen te binnen 
schiet. Dat alles zo kris en kras 
door elkaar komt is geen be
zwaar. Het ordenen van het ma
teriaal komt later wel. 

2e. Zeer vruchtbaar is het ech
ter om nu bovendien in iedere 
plaats met alle medewerkers een 
keer of vier 's avonds bij elkaar 
te komen om materiaal op te die
pen. Al pratend komen de ge
vallen dan los en wordt ook de 
interesse gewekt om te werken 
aan het Gedenkboek. Vanzelf· 
sprekend moet één secretaris be
noemd worden, die alles noteert 
en onder het verhaal ook aan
vullende vr.agen stelt, waarover 
hieronder meer. 

3e. Is er een handige intervie· 
wer in het gezelschap of des
noods er buiten, dan wordt die 
nog eens extra op alle medewer· 
kers losgelaten voor het verkrij· 
gen van aanvullende bijzonder· 
heden. Hij kan ook de leiding ne· 
men op de bijeenkomsten. 

4e. Is er bovendien een vaardi· 
ge pen in het gezelschap (liefst 
geen buitenstaander), dan zal 
die het materiaal moeten verwer
ken tot een bruikbaar geheel. 
Over de richtlijnen voor het 
schrijven van deze bijdragen 
zullen geregeld informaties vol· 
gen en kunnen ook de in iedere 
provincie verantwoordelijke 
commissieleden (ieder lid heeft 
één of meer provinciën onder 
toezicht) en de voor iedere pro· 
vincie .aangewezen medewerker, 
die het materiaal verzamelen 
over de gehele provincie, richt
lijnen geven. 
Zo niet, dan kunnen de rappor
ten zo ingestuurd worden. 
Welk materiaal wordt verza· 
meldf 

le. Alle gevallen medewerkers 
van LO en LKP in een rayon 
worden genoteerd met een korte 
toevoeging over werk, bijzonde· 
re prestaties, wijze van uitval
len, datum enz. 

2e. speciale, hetzij komische, het
zij tragische voorvallen, hoe on
belangrijk ze ook schijnen, moe
ten genoteerd worden. Het boek 
moet gaan leven door de illu
stratie met die voorvallen en 
over 100 jaar zullen juist deze 
beschrijvingen kleur geven aan 
de herinnering van het verzets
werk.· 



Je. Hoe werden duikplaa.tsen ge
zochH 
Hoe meldden onderduikers zich 
voor het onderduiken? 
Hoe kwamen onderduikers uit 
andere plaatsen op het adres? 
Hoe werd werk gezocht voor on
derduikers? 
Waren er vervalsingsafdelingenî 
Hoe werkten deze? 
Deden de medewerkers nog an
der werk naast het LO en LKP 
werk en wat was dat werk? 
Hoe werden de bonkaarten ver
spreid? 
Hoeveel onderduikers zijn in de 
streek ondergebracht? 
Hoeveel bonkaarten geplaatst? 
Hoeveel hiervan ·door valse pun
ten op het distributiekantoor ver
kregen? 
Was er contact met distributie en 
bevolking? 
Zo ja, hoe werkte dat, welk ef
fect had diH 
Hoe werd geld verzameld voor 
het werk? en hoeveel W'1S dit per 
maand? 
Hoe was de organisatie plaatse
lijk ingericht zowel voor LKP als 
LO? 
Hoeveel medewerkers(sters) wa
ren er ter plaatse? 
Dit alles van data voorzien. b.v. 
Men begon op 31 Mei 1943 met 
2 man. Eind October 1943 waren 
er 3 plus 2 koeriersters. Septem
ber 1944, 15 plus 6 koeriersters. 
Hiervan 6 mannen en 2 meisjes 
in BS-verband. Leeftijden en an
dere gegevens van medewer
kers. 

4e. Aan speciale gebeurtenissen 
en onderwerpen een apart stukje 
wijden. 

a. Arbeitseinsatz 1943.

b. Z-Karten-Verf.ahren.

c. Arbeitseinsatz Januari 1945.

d. September 1944.

e. staking 1941, 1943.

f. bevrijding.

g. werk na de bevrijding.

h. Stichting 1940-'45, NVH (werk
voor principiële onderduikers)

i. Medewerking kerken.

j. Houding der bevolkingsgroe
pen tegeno\ter het werk, voor
al t.o.v. het onderbrengen van
duikers.

k. voedselvoorzieningswerk '40-
'45.

5. In de te schrijven stukjes of
rapporten mogen niet de eigen
namen der levende m·edew'.erkers
opgenomen zijn; wel moeten de
schuilnamen (één er van) aange
houden worden.
Als gij dit werk doet, houdt dan
steeds voor ogen, dat de kinde
ren van thans uit de geschiede
nis van het verzet, hun land moe
ten leren liefhebben en de vrij
heid moeten gaan zien als een
met bloed gekocht nationaal be
zit, dat de vruchten van dit werk
ook en vooral in veel verdere
toekomst door ons volk geplukt
zullen worden.

Gedenkboekcommissie. 

'Voorwaarts 'Vaderland I
11oog de oude vaan. 
De stormklok luidt de opstand. 
De Qeuzen breken baan: 

Par-ti-san I 

'Voorwaarts 'Vaderland! 
'Nu geldt één gebod. 
yejaagd d'oor éénen vijand, 
Qelouterd tot één lot: 

Pa-tri-otl 

'Voorwaarts 'Vaderland! 
Eén voor één rebel. 
11et davert door de kampen 
11et ècbo't in de cel: 

yroot-appèl I 

'Voorwaarts 'Vaderland! 
Riemen om de kin. 
.'.Met Qod door bloed en tranen 
Een scbooner tijdperk in: 

Xo-nin-gin ! 

'Voorwaarts 'Vaderland! 
.Caaien gaat de vlam. 
Dit is de dag .der wrake 
Om wat men ons 011t,na111: 

Rot-t'er-dam ! 

'Voorwaarts 'Vaderland! 
'Vult de bandelier. 
De klok luidt stormend verder. 
'Wij .volgen 'Uw banier, 

Ze-ge-vier I

• 

'Naar aanleiding van de rede 
van 'Van · yeelkerken, die 
de tegenterreur aankondigde. 

.,'.MEES" 

. La..--__ ..., ___ _il 
('Vervolg van pag. 2) 
Daarmee wil ik niet zeggen, dat wij weer moeten gaan KP-en. Wij leven in 
een democratische staat, dus moeten democratische middelen gebruikt wor
den. Indien een KP-er tegen het hedendaagse onrecht niet vecht, zoveel in 
zijn vermogen ligt, is hij de naam KP-er niet waard. Dat zou verraad zijn 
tegenover zijn gesneuvelde makkers, die streden voor elk recht tegen elk 
onrecht. 
Ik zei al, dat je altijd eigenlijk KP-er bent geweest en dat blijven zal, omdat 
er nu eenmaal altijd onrecht is geweest en altijd wel blijven zal. 
Dus, KP:er, zet de strijd van je gesneuvelde makkers voort en verraad hen 
niet. 

De LKP. als organisatie heeft nog twee taken: 

1. De KP-geest wakker te houden bij haar leden (bijv.
door middel van het Mededelingenblad).

2. Qe KP-geest, de ware Hollandse geest in bezettings
tijd, vast te leggen in het grote 11Gedenkboek"

1 
waaraan

iedere rechtgeaarde KP-et naar vermogen moet meq_e-
werken. 1

Ab. 

G.A.C.·VERGADERING VAN 

26 NOVEMBER 19ft5. 

De voorzitter deelde mede, dat 
Prins Bernhard de wens te ken· 
nen had gegeven de vergadering 
van de GAC bij te wonen en dat 
Z.K.H. omstreeks 4 uur in de ver
gadering zou kunnen worden 
verwacht. 
Voordien werd o.a. het voorstel 
van het Bureau besproken, het
geen inhield dat de GAC een 
klacht zou indienen bij een Bij
zonder Gerechtshof over de hou
ding van het driemanschap der 
Neder!. Unie tijdens de bezetting. 
Over de gewenstheid hiervan 
was nogal verschil van mening, 
maar tenslotte werd door een 
overgrote meerderheid dit voor
stel aanvaard. De secretaris 
deelde voorts mede, dat men het 
voornemen heeft de tentoonstel, 
ling over de illegaliteit in Maart 
1946 te doen plaats vinden; aller 
medewerking wordt gevraagd bij 
het inzamelen van materiaal en 
gegevens. Intussen liep het tegen 
vier uur en de zitting werd tij
delijk onderbroken, waarna Prins 
Bernhard door enige leden werd 
ontvangen. De voorzitter heette 
Prins Bernhard welkom, waarop 
de Prins in ongedwongen en har
telijke bewoordingen antwoord
de. De vergadeting werd voort
gezet. 
Punt 3 van de agenda was: 
Onderscheidingen voor illegale 
werkers: Hierover ontstond een 
levendig debat, waarbij de Prins 
zich niet onbetuigd liet. 
De conclusie was overduidelijk: 
geen enkele onderscheiding voor 
wie ook. 
Onderscheidingen voor daden na 
de bevrijding (tenzij in oud-ille
gaal verband (B.S., L.O. enz.). 
staan hier natuurlijk buiten. 
Punt 4 van de agenda: Na een 
uiteenzetting van een der l�den 
over de huidige situatie bij de 
zuivering van het ambtenaren
corps waarbij tevens aan de ple
naire zitting verslag werd uitge
bracht over een onderzoek op 
dit terrein in opdracht van de 
sectie zuivering, werd het pro
testschrijven van de GAC aan 
Minister Beel voorgelezen. Hier
uit bleek duidelijk de mening 
van de GAC over de jongste 
maatregelen van Minister Beel. 
Nadat de Prins nog enige vra
gen had gesteld, speciaal over 
het geheimhouden van de naam 
van den aanklager bij de zui
veringscommissies, gin(T "len 
over tot punt 5 van de agenda. 
Dit betrof een mecteae,111!,j vwl de 
stichting van de arbeid, waar
uit bleek dat deze al haar leden 
had geadviseerd aan werkzoe,I 
kende, ex-illegale werkers en 
principiële onderduikers, voor
zien van een desbetr. bewijs, 
voorrang te verlenen. 
Na afloop der zitting vond nog 
ongedwongen samenzijn plaats, 
waarbij een ieder in de gele
genheid werd ge'steld, met Prins 
Bernhard over verschillende pro
blemen van gedachten te wis· 
selen. 



-

Vier maanden waren zij nu reeds 
in het kleine doktersgezin. De 
jonge Joodse arts, en zijn ten
gere, wat gebrekkige tante, die 
al jaren de plaats van zijn 
vroeg gestorven ouders· innam. 
Hij had v�el goed werk kunnen 
doen, vele joodse kinderen wa
ren door hem in veiligheid ge
:\:)racht, talloze P.B.'s en andere 
nuttige papieren waren door hem 
veranderd en vervalst. Voor 
iedereen had Leo klaar gestaan. 
Lang was dit alles goed gegaan, 
maar eindelijk was de S.D. hem 
op het spoor gekomen. Met 
tante, die tot nu toe zijn huishou
ding had gedaan, had hij toen in 
het jonge doktersgezin van Greet 
en Frits een toevlucht en tehuis 
gevonden. 
Na de eerste wat nerveuze da
gen, kwam er een zekere ont
spanning over allen. De vrou
wen konden het direct goed sa
men vinden, en ook tussen Leo -
en Frits liet de verhouding niets 
te wensen over. 
Leo ging door met z'n verval
singen en Frits zorgde trouw 
voor de verzendingen. Tevens 
nam Leo het werk in de apotheek 
over, zodat Frits, als hij, moe 
van de lange tochten door het 
polderland, thuiskwam, niet nog 
eens opnieuw in de apotheek aan 
de slag behoefde te gaan. 
's Avonds, als het door de pri· 
mitieve verlichting te donker 
was om te lezen, bespraken zij 
gevieren de gebeurtenissen van 
de dag. Soms ook werden door 
de heren oude studentenmoppen 
opgehaald. Door dit alles ont
stond er tussen deze zo ver· 
schillende mensen een band, die 
obder normale omstandighedetl 
nooit tot stand gekomen zou 
zijn. Tante zei, zelfs op haar 
oude dag nog verliefd te zijn 
geworden, daar de zoon des 
huizes vanuit z'n wieg, juist zijn 
liefste lachjes voor haar be
waarde. 
Veel angst voor ontdekking had-

den ze niet. Immers, niemand 
wist iets af van de logé's, in het 
wat afgelegen doktershuis. Ver
der waren alle voorzorgen die 
genomen konden worden, geno
men. Een dienstbode was er niet, 
zodat er van die zijde ook geen 
gevaar te duchten was. 
En toch, ondanks dit alles, ge
beurde het op een koude Fe
bruarimorgen toen Frits naar zijn 
patiënten was en Greet onver
wachts op stap moest, dat de 
S.D. het huis omsingelde en zich
door het stuk slaan van een
serrerutt toegang tot de woning
verschafte.
Tante, die bezig was. de huis·
kamer te stoffen en geen kans
zag de schuilplaats te bereiken,
wrong zich tussen de zeer
smalle spleet vàn boekenkast en
muur, voor het eerst van haar
leven blij met haar kinderlijke
figuurtje.
Ook voor Leo bleef geen tijd
zich nog te verbergen, want
reeds stond een S.D.-er met ge
laden revolver op de drempel
der apotheek en snauwde:

"
Wo ist der jüdische Arztî Ich

welsz dass er hier im Hause 
steekt. Wo ist erl Schnelll" 
Waarop Leo geheel naar waar
heid antwoordde: 
.. Ich habe in melnem Hause über
haupt kleine Jüde." 
Meteen flitste het door hem heen', 
dat men hem voor den heer des 

•huizes hield. Wanneer ze nu
niet naar zijn P.B. vroegen, zou
alles misschien nog goed aflo
pen. Maar tante, waar was tan·
te?
Het goede mensje zou, als ze
gevonden werd, in haar angst
om hem te redden, juist alles
bederven.
Enfin, veel tijd tot nadenken had
hij niet want de huiszoeking be
gon en hij moest voorop lopen.
Eerst werden de huis-, spreek- en
wachtkamer onderzocht, kasten
werden nagezien, clubs verscho
ven, boeken over de grond ge-

�u..cm de
� u..an e.en :t.O,,.-f4 
---
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NAAR EEN DISTRl(TSVERGAOERl'NG GMT. 

"Vrouw help eens, dit pakje moet 
op m'n rug gebonden worden, 
zodat het niet verschuift en ik 
het niet verliezen kan." 
Zo, stijf aantrekken, dat zit. Zie 
je er wat van? Nee, als je een 
overjas aan hebt, niets. Zie zo, 
de kleine briefjes maar in de 
sokken en dan gaan we weer. 
.,Zul je niet bang zijn?" 
Nee, ik zal niet bang zijn, maar 
als hij weg is en ik denk aan 
die duistere wegen, aan al die 
controle's, aan al het verraad, 
dan moet ik toch die steeds weer 

aansluipende angst wegbidden. 
Hij is immers in Gods hand en 
als God het niet wil, dan ge
beurt er immers niets. Ik ga 
maar eens dat geheime zakje 
in zijn regenjas maken, waar 
hij het vanmiddag over had. 

"Weet je, net zo als Dolf het
heeft, onderaan in de voering." 
En als 's avonds om half twaalf 
het bekende fietsbelletje in de 
poort klinkt, stijgt een zucht van 
verlichting en een dankgebed 
uit m'n hart. 

smeten, kortom het gebruikelijie 
recept. Toen ging het naar bo
ven, waar ze Leo voor het ge
mak maar opsloten in de bad
kamer. Ze begonnen met de 
slaapkamers te doorzoeken en 
ook daar werd alles van zijn 

plaats gehaald, matrassen uit 
de ledikanten gesleurd, de lin· 
nenkast overhoop gehaald, een 
bus talkpoeder uitgestrooid, 
doch met dit alles verscheen 
geen joodse dokter. 
Onderwijl ijsbeerde deze door de 
badkamer, zo dadelijk zouden ze 
hem arresteren. Hij wist wat dit 
betekende. Hij had altijd ge
weten dat dit eens gebeuren kon. 
Hij zou . moedig zijn, maar ach 
die zwakke tante Fie, wat zou 
er van haar worden, en van 
Greet, Frits en het kleine Hansje? 
Nog stéeds hoorde hij zware 
stappen door het huis. Hij keek 
op zijn horloge, bijna een uur 
waren ze nu .al bezig. Als Greet 
nog maar wat uit bleef. Mis
schien dat ze in het dorp hoor
de wat hier gaande was. Dan 
kon ze Frits nog waarschuwen. 
Nu hoorde hij ze weer in de 
apotheek. El" werd gelachen. 
Zouden ze tante gevonden heb
ben? 
Nee, tanté hadden ze -niet ge
vonden, wel een door Frits, zUi· 
nig voor zijn patiënten, be-

waarde fles alcohol. Dez-e werd 
triomfantelijk mee naar de huis
kamer genomen en onder luid 
protest, van het inmiddels wak
ker geworden Hansje, geledigd. 

En of het nu zijn doordringende 
kreten waren, of dat het geest
rijk vocht hun nieuwe ideeën 
bracht, meldt de historie niet, 
maar na nog een vluchtig on
derzoek 1'n keuken en kelder, 
vertrok de stoet in de wachten
de wagens. 
Toen na een kwartiertje de niets
vermoedende Greet arriveerde, 
vond ze een nog altijd krijsen
de baby, een noq steeds ver
scholen, en half bezwijmde tan
te, een opgesloten en half be
vroren Leo en een geheel ont
redderd huis. 
Midden in deze chaos hebben 
ze toen gelachen, gehuild en 
weer gelachen, want alles was 
overhoop gehaald en nagezien, 
behalve het P.B. van Leo en het 
kinderlijk� schuilplaatsje van 
tante. 
"Wat hebben we geboft", zei 
Leo. 
.. Waar zijn we voor bewaard", 
dacht Greet. 

c. a.-s.

DAT IK NIET GING 9 •

Hoe vaak is die vraag me ge
daan, en steeds heb ik kunnen 
zeggen: .,Natuurlijk niet, je 
moet gaan, ik zal proberen 
dapper te zijn." En nu in de 
lente van het bevrijdingsjaar 
vraagt hij het me nog een keer! 
.,Zou je willen, dat ik niet ging?" 
't Is nadat Henk· gearresteerd 
is en zijn plaats moet worden 
ingenomen. Maar het wordt nu 
zo erg; we zijn al maanden van 
huls en ik zal eenzaam achter 
blijven; we zullen geen contact 
kunnen hebben en de gevaren 
zijn nu zo groot en zo veel ge
worden. 'Maar als ik nu zeg: 

"
Nee, je moet niet gaan, laat 

een ander. het doen", zou het 
laf zijn en ik zou me dan im
mers toch niet rustig voelen. 't 
Moet! Hij moet werken en ik 
moet wachten en we kunnen 
immers rustig zijn. We weten 
immers van elkaar, dat we 
veilig zijn, in Gods Hand. 
En dan komen die laatste span
nende weken, dat de arrestaties 
niet van de lucht zijR en het 
practisch niet meer mogelijk is, 
dat er een koerierster dóór komt. 
Dat je met één regeltje, wa�rin 

. 

staat: ,,'t Gaat mij goed" veel 
blijer bent, als vroeger met een 
minnebrief van zes kantjes. 
En eindelijk komt ook voor ons 
L.0.-vrouwen de verlossing, de
bevrijding. 't Betekent voor ons
niet je man weer gezellig om je
heen en aan tafel, ook niet: nu
eindelijk eens een poosje samen
uit; maar wel betekent het: geen
angst, geen zorg meer. Als een
zware last is het van je afge
vallen en er blijft slechts een 
innige dankbaarheid dat "hij''
behouden bleef; en een diep 
meevoelen met die vrouwen, 
wier mannen hun leven moes
ten geven. 



Op 14 October 1944 overro111pelde11 la11dwacbters en S.D. der
tien illegale werkers en onderifuikers op een boerderij te Çors
sel. De boerderij werd geplunderd en platgebraud. Elf va11 hen 
werden gearresteerd. Ee1; aantal van ben kwam om bet leven, 
waaronder de eigenaar, Ç. Slagman, zelf. 'J'ivee wisten te ont
komen op wonderbare wijze. Een val! ben, vertelt bier va11 =ijn 

redding. 

/ 

Het is Vrijdagavond 6 uur. Het werk op "Esterholt" is voor Henk en mij 
gedaan. We zijn aan de suikerbieten geweest, en staan ous nu geducht te 
wassen, want de pap is al opgeschept. 
Omdat onze eigen slaapplaats, een on�ergronds hol in het bos, is ontdekt 
door naar wild jagende moffen, slapen we op de "Zonneberg", een prachtige 
nieuwe boerderij. Reeds eerder vond ik op de "Zonneberg" een veilige schuil
plaats en vervulde daar de taak van kok voor een groep ondergrondse 
y.1erkers. Toen zi�h echter op zekere dag een luchtgevecht had afgespeeld, 
Kregen we plotseling bezoek van moffen, die naar vliegeniers zochten. Geluk
kig konden ze allen ontkomen, en Johnny, onze Canadees, zat veilig in 
de kelder. 
Na die dag mocht ik op het "Esterholt" onderduiken, maar Henk en ik 
diepen nog wel op de "Zonneberg". 
's Avonds kwamen allen in de keuken om pap te eten. Dat was gezellig, 
want dan zagen we elkaar allemaal, de bewoners van de twee ondergrondse 
slaapplaatsen. 
We wisten niet, dat het deze avond voor het laatst zou zijn ...... 
Om 7 uur ging Hol I naar bed; dit waren Vabian en Dabian (twee Polen), 
Johnny (Canadees),. Henk en Jaap (twee Haagse onderduikers), Emiel en 
Theo (twee onderduikers uit de buurt). 

·Hol II had de volgende vaste bemanning: G. Slagman (de baas), Job
(student-onderduiker), Koos, Henk en ik, alle drie onderduikers. Die avond
was er één extra, een man van de ondergrondse, ,,Jan".
Hol II had die avond dus zes man. We gaan nog niet naar bed, want de 
baas en "Jan" zijn er nog niet. Waarom ze er niet zijn en waarom we op
hen zitten te wachten, weten Henk en ik niet, maar Job en Koos schijnen
het wel te weten. Ook Jaantje en Heintje, de twee zusters van den baas
kijken steeds op de klok.
Om 8 uur gaan we toch maar. Het is te riskant om op te blijven. Jaantje
gaat mee om het luik met zand te bedekken en zo het hele hol onzichtbaar
te maken. 
We liggen echter nog geen vijf minuten, of daar horen we een paard en
wagen het erf op rijden. Henk en ik schrikken, maar Job en Koos lachen.
.. Daar is de baas!" 
Ze gaan naar boven en komen even later terug met de boodschap, dat één
man zich moet aankleden en boven komen, en één moet blijven om op te
stouwen. Henk gaat naar boven en dan begint het.
Voorzichtig jongens. Eerst weet ik niet was het is. Koos geeft me iets door,
het lijkt wel een oud geweer, waar het hout af is. Dan nog een, nog een, 
twee, drie, vijf tegelijl_c, steeds meer. 
Dan weet ik het: Engelse munitie ..... .
Ik schrik, maar vind het toch heerlijk. Maar er is geen tijd om te denken
nu, we moeten werken. Hoeveel zijn er nu al wel? De hoek ligt vo1, zeker
wel tachtig. Nu komen er pakjes van jute met rammel.ende inhoud. Als ik 
even tijd heb, kijk ik er in: gedemonteerde parabellums, minstens honderd.
Maar de stroom gaat door: twintig zakj�s handgranaten, verschtllende 
kisten patronen, ook zakken vol houders, voor de sten-guns, 6 vaten trotyl,
een anti-tank, revolvers, enz., enz.
Eindelijk" om tien uur, hebben we het. Onze handen zien zwart van olie
en smeer, maar wat zijn we blij, niet uitbundig, nee, daarvoor is het te
ernstig. • 
De baas tracteert op een fles witte. bordeaux, die ieder op z'n beurt aan de
mond houdt. ,,Dat er maar veel moffen door mogen sneuvelen" zegt de 
baas. We hopen_ het oo�, dan gaan we slapen.
De ruimte is nu gehalveerd en er is een man extra, dus wordt het een 
intieme boel. Van slapen komt niet veel bij mij, steeds lig ik wakker .en pro
beer in het duister de spullen te ontwaren, waar we spoedig mee zullen leren
omgaan voor de grote zaak. .....
Om zes uur zijn we wakker, melkenstijd. De baas maakt de jongens wakker,
en dan gaan ze om te melken ..... : Henk en ik behoren niet op de boerderij.
We bleven meestal liggen tot 7 uur.
Naar vaste gewoonte gaat de baas meteen naar Hol I en wekt ook de ion
gens daar. Hij opent meteen het luik, want van binnen uit is dat onmogelijk, 
omdat er een varken bovenop ligt. De vliegeniers blijven liggen, ct1 het luik
blijft zolang open, want direct na het melken gaan de andere jongens, met
hun ontbijt, er weer in.
Henk en ik blijven dus alleen in Hol II achter. Meteen gaan we de. boel
eens nader bekijken, en ik verheug me, te mogen helpen aan de bevrijding
van ons land.
Plotseling horen we iemand naar het luik lopen. Het lijkt wel of hij er in 
wil kruipen, maar dan roept hij: ,,Jongens, geen woord meer! De moffen
lopen al op het erf!" Ik herken de stem van Koos, nu doet hij het luik dicht
en strooit er zand over.
Daar zitten we nu, verstijfd' van schrik. We gaan zo voorzichtig mogelijk
naar onze plaats en durven niet te spreken, maar proberen iets te horen
van wat er boven gebeurd. Er zijn twee luchtkokers in het hol, die boven de
grond uitkomen. As! ik daar voor ga liggen met mijn oor, hoor ik zo nu en
dan een schreeuw of bevel. Maar het is geen Duits.
Daar komt een motor aan. Nu horen we veel meer stemmen. Toch is er
een enkele mof onder, maar de meeste zijn Hollanders. Ze hebben het over
de keuken en over pannekoeken. Iic begrijp er niet veel van, wat willen
ze toch? ......
Deze geluiden gaan zo dd"or tot een uur of elf. Henk heeft al een paar
maal hef plan geopperd, eens naar boven te gaan om te kijken wat er nu

eigenlijk gaande is. Maar ik raad het af, temeer daar we niets meer van de 
jongens of den baas horen. Waar zijn ze? Zouden ze gevlucht zijn? Maar 
dat is haast onmogelijk. 
Het lijkt weL of er hon_derd man op het erf zijn, zoveel stemmen horen we 
soms tegelijk. Tegeó de middag komen er nieuwe geluiden. We horen auto's 
op het erf rijden, ze lossen iets...... begrijpen doen we er niets van. Dan 
hebben ze het over t�bak, dus zijn ze op de hooizolder geweest. Het lijkt 
wel, of ze aan het kapen slaan. 
De koeien loeien, de varkens gillen, de kippen hebben ze los gelaten. Het 
is nu wel •voor mij zeker: de boerderij wordt geplunderd. Hoe moet dit af-
lopen? En waar zijn de jongens? 
Plotseling horen. we schieten. We krimpen in elkaar, wat zou het zijn? De 
jongens? We durven niet te denken. De kippen vliegen wild door de loods. 
Er loopt er ook één op het luik. Dan horen we een geweldige klap. Eén 
van de mannen wou de kip pakken, maar sloeg mis op het holle luik. Hij 
moet het gehoord hebben en zal ons direct ontdekken. Ze zullen de munitie 
vinden, en we worden als honden neergeschoten. Ik wrijf maar steeds met 
mijn hand over mijn voorhoofd, dat binnen een half uur wel verpletterd zal 
zijn. Er is geen ontkomen meer aan. Ik zie het in gedachten gebeuren. Ze 
vinden het lurk, slepen ons naar buiten, moeten rechtop staan een schot en 
dan niets meer...... 

' ' 
Ma�r neen, zo is het niet. Vader in de Hemel.. .... Ik bid, zoals ik dat nog
nooit eerder deed, met de dood voor ogen en het angstzweet op het gezicht. 
Dan word ik rustiger. Ik durf nu te realiseren, hoe we er eigenlijk voor staan. 
De boerderij wordt geplunderd door moffen en landwacht, en wij zitten er
onder met een complete vliegtuiglading munitie, terwijl het heel goed moge
lijk is, dat er naar ons gezocht wordt. Zou Henk het 001<1 weten? Ik durf het 
hem niet te vragen. 
De geluiden worden langzamerhand minder, af en toe nog een motor en wat 
stemmen. Ik begrijJ! .dit niet. Ze zullen toch niet weg gaan en de boerderij 
verlaten? Hoe loopt doorgaans een plundering af? Ik durf er niet aan te 
denken, maar dat vreselijke zal toch komen. Rustig het einde maar af
wachten. 
Plotseling ontploffingen! Heel dicht bij. De grona rolt langs de kanten 
naar beneden. ,,Handgranaten". Henk vraagt: ,,Wat zou het zijn?" Ik zeg 
het niet te weten, maar ril en beef. 
Na een paar mTnuten, die uren schijnen, ruik ik het eerst de brandlucht 
door de koker. Nu is het dus zover. Mijn hart bonst in mijn keel. Hoe zal 
dit aflopen? Levend verbranden? In de lucht vliegen? Henk ruikt het nu ook 
en begrijpt. Hij wil direct er uit, maar ik weet niet of het zin heeft. Dan 
wacht immers de kogel? 
Als hij aanhoudt, stem ik 'toe. Alles is nog beter dan te verbranden in dit 
hol. Ik ga voorop, voor het luik wacht ik even. ,,Vader in de Hemel, help 
me". Dan duw ik het luik op een kier. Een straal zand komt ons tegemoet. 
Dan zie ik het vreselijke, waar ik al uren aan gedacht heb. Alleen is het 
veel verschrikkelijker. De twee grote schuren zijn één vuurzee. De deuren 
zijn naar buiten open gebarsten en knetterend slaan er enorme vlammen 
uit. De hitte, die ons tegemoet komt, is geweldig. 
Maar we hebben geen tijd om te kijken. We moeten zien te vluchten, weg, 
weg ..... . 
Als ik twee meter vooruit gekropen. ben, en het boerenerf kan overzien, zie 
ik op tien meter afstand vijf soldaten met h�t geweer in de aanslag. Ik ga 
onh1iddelliik terug en zeg tegen Henk, dat het onmogelijk is te gaan. Ik wil 
weer naar· beneden. ,,Nee", zegt Henk, ,,dan maar de andere kant op". Dus 
gaan we weer, maar nu rechtsom. Het lijkt gekkenwerk om onder het oog 
van die wachtende soldaten het erf over te kruipen, maar wat rest ons? 
Bij het muurtje waar we langs moeten, om dan over het weggetje de sloot 
te bereiken, waar we uit het grootste gevaar zullen zijn, zie_ ik tot mijn 
grote schrik, dat ook de drie roggemijten al in brand staan, die ons nu de 
laatste uitweg versperren ...... 
Het is nu met ons gedaan, ik weet niets meer 'te verzinnen. Henk achter mij, 
heeft het ook gezien. We moeten echter weg! Als die soldaten maar even 
hun ogen! van de brandende boerderij af laten gaan, zien ze ons ...... 
Achter ons staat de houtmijt, die van boven ook al vlam vat. Daar kruipt 
Henk even tegen aan, om na te denken. Nu zijn we tenminste ook uit het 
oog van die kerels. Hoe komt het toch, dat ze niet op ons schieten? 
Nu gaat Henk voorop, zonder iets te zeggen. Wat wil �ij? Toch l�ngs het
muurtje naar de weg? En die vlammen van de roggem11ten dan, die slaan 
tegen de muur! De hitte is ondragelijk. Toch gaan we, onze handen voor 
het gezicht, zo vlug mogelijk kruipend langs de muur, door het vuur. 
Dan zijn we aan het weggetje. Hoe is het mogelijk, dat we niet verbranden? 
Maar we zijn er nog niet. Op de weg, dertig meter links, staan wel vijf 
luxe �uto's met landwachters er om heen. Ik zi,e ze slechts als een schim 
en durf er niet meer naar te kijken. Het lijkt wel of ze ons zo zullen zien, 
maar ze schijnen net als die andere I vijf nergens anders oog voor te hebben 
dan voor de brand. 
We kruipen nu langs de achterkant van de loods tot de oprit naar het erf. 
Dan moet het gebeuren, de weg oversteken...... Zonder te wachten of te 
twijfelen gaan we, naast elkaar, zo plat mogelijk over de grond schurend, 
elk moment een salvo kogels verwachtend. 
Maar er gebeurt niets. Veilig komen we in de sloot terecht. Allebei zitten 
we in het prikkeldraad vast, maar wat geeft het? Trekken maar, als we 
maar weg komen, weg van hier ..... . 
De sloot is wel dertig meter lang, we hollen er door. Dan moeten we een 
klein stukje land "nemen", en dan het dichte bosje in. Weg ...... ! 
Gered .. , ... 
,,Geloofd zij God!" 

T. E. 
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Driebergen, �onderdag 28 November 1945. Het is vandaag 
precies een Jaar geleden, dat ons het ontstellende bericht 
bereikte van het sneuvelen van onze K.P.-ers Frank en Paul. 
Wie zal kunnen zeggen, wat dit verlies betekende voor de 
L.K.P.? Nog dagelijks wordt het .gemis van onze vrienden
gevoeld. We zijn ze niet vergeten en zullen ze ook nooit 
vergeten. Dit is ook vandaag weer bewezen. 
Dit keer geen militair eerbetoon, geen toespraken, geen
dodenwacht, doch slechts een kleine schaar van enkele in
tieme vrienden, zich scharend om de plaats, waar deze hel
den waren begrav_en. 
Handelend in hun eigen geest, droeg de he_rdenking een
sober karakter. 

FRANK 
"Frits" bad het "Onze Vader", terwijl alle aanwezigen het
te couplet van het "Wilhelmus" zongen. PAUL Waar God spreekt, zwijge een mens ..... . 

NONDUM. 

HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie. 
Hoofdstuk 1 : Duitschlands greep naar de wereldmacht. 
Hoofdstuk 2: Het Wereldverzet. 
Hoofdstuk 3: Nederland onder de duitsche verdrukking. 
Hoofdstuk 4: Groei en vormen van ons verzet. 
Hoofdstuk 5: 

DE ONDERGROND VAN HET ONDERGRONDSCHE. 
Typeerend, maar op heel andere wijze, daarvoor (nl. dat schijnbaar ver

�eefsch leed toch .zij� nut de�d qoordat het anderen tot verzet opwekte) 
1s ook de vrouw, die m 1942 zich had laten overreden om voor het lidmaat
schap der n.s.b. zich op te geven, - en vóór zij werd ingeschreven zich 
weer terugtrok, omdat zij gezien had, hoe haar Joodsche overburen �aren 
weggehaald. 

Typeerend daarvoor is zelf� ook, in nationaal verband gezien, 't klein getal 
der n.s.b.-ers, dat voor het lidmaatschap bedankte terstond na den duitschen 
inval in 1940 en de verwelkoming, die daarop vanwege de "leiding" volgde. 
Het bloed der gesneuvelden van de Mei-dagen 1940, het bloed der als 
slacht-offers weggevoerde Joodsche landgenooten, gaf vrucht in de afkeer 
tegenover nazi-invallers en n.s.b.-verraders, gewekt zelfs bij ·wie tevoren ge
meend hadden zich bij die ideologieën tehuis te kunnen voelen. 

Hebben dan allen, die aan het verzet. deelnamen het verzet dat door 
zijn aard ondergrondsch moest gevoerd worden, blijk gegeven van zulken 
waardevollen ondergrond? 

Zijn er 1:1.iet geweest, die tot een verzetshouding kwamen, omdat zij nu 
eenmaal altiJd . en onder alle omstandigheden recalcitrant en querulant waren 
en deze houdmg van recalcitrantie en querulantisme nu slechts tegenover 
den bezetter en zijn satellieten konden uitleven? 
.. Natuurlijk zijn zulke weerstrevigheid en klaagziekerigheid. niet op één

!iJn te stellen met waardevolle vaderlandsliefde en bezonnen bereidheid - tot
op�ffering van eigen materieel bestaan of voordeel. En met de aanwezig
heid van dergelijken voozen ondergrond (dan zien we nog niet eens naar 
de privé-jodenberoovers, die ten slotte zelf weer beroofd werden door de 
duitschers, omdat . dezen .meenden een roof-monopolie te hebben en geen
concurrenten op dit terrem behoefden toe te laten) is wel degelijk bij de 
toekomstverwachtingen · en beoordeeling van het heden te rekenen. Wij 
mochten en mogen niet verwachten, dat na het einde der verdrukking alle 
oud-Amersfoorter.:,, oud-Vughtenaren, enz. -, zelfs niet alle oud-verzetslieden 
zich als gave vaderlanders, idealisten en altruïsten blijvend zouden open
baren. Wie in dat opzicht te kortzichtig is geweest, kan thans de schellen wel 
van zijn oogen verwijderen. Zoo ook met betrekking tot hen die enkel uit 
zucht naar romantieke levenservaringen, geldzucht zelfs aan het verzetswerk 
zijn gaan deelnemen. 

Toch mag ook de waarde van hun bijdrage daarom nog niet kortweg op een 
geestelijk nihil worden gesteld. Wie dat zou doen, vergeet, dat die recalci
tranten, querulanten, romantiek-zuchtigen, enz., de bevrediging van zulke 
minder edele eigenschappen toch ook langs anderen weg, anti-nationaal, had
den kunnen zoeken. Waarlijk weten wij toch wel, dat onder de n.s b.-ers en 
consorten de lieden van dit slag zeker niet zeldzamer te vinden waren! En 
ook tegenover deze ondergrondsche medewerkers kan de waarheid niet wor
den ontkend, dat zij dan toch in' elk geval iets hebben gehad, waardoor zij 
per saldo aan de goede zaak medewerking hebben gegeven. Als hun werk 
"met vuur beproefd" wordt, zal hun hout of stroo verbranden, zonder dat 
daardoor de werking, die het gedaan heeft, gehéél teniet gedaan wordt. 

Dr. Dijkstra hoorde ik eens zijn standpunt ten opzichte van de arbeiders, 
die vrijwillig in duitschland gewerkt hadden en wegens de bombardements
gevaren niet terug wilden en daarvoor illegale hulp zochten, in deze woorden 
uiten: man, je hebt volkomen fout gedaan, en je verdient het niet, maar 
tóch zul je geholpen worden. 

Zoo'n man had ten slotte ook een verzetshouding gevonden. Hoe stevig 
die was, of onvast, kon nader blijken. Waren er aan de hulp juist jegens 
zoo een, naar verhouding te zware risico's verbonden, tlan werd die terecht 
geweigerd. Ik heb zelf ook wel eens een bijdrage geweigerd (gelukkig) aan 
'n collectant, die als onbekende bij mij kwam e.n met veel "vrome praatjes" 
zoo onhandig optrad, dat onmogelijk uit te maken was of ik in hem een 
medewerker dan wel een provocateur moest zien. Mogelijk heeft hij later 
wel aan anderen verteld, dat hij heelemaal niet prettig ontva'ngen was en 
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dat het hier toch ook niet "het ware" was. De oprechtheid moèst in zulke 
gevallen wijken voor de voorzichtigheid. Eer men den ondergrond van eens 
anders werken durft te beoordeelen, moet men wel degelijk de feiten ken
nen. Velen hebben dit tot hun schade ondervonden, toen zij telaat bemerkten, 
bij een provocateur hun vertrouwen te hebben misplaatst. 

Voor de vaststelling van wat bij een bepaalde persoon de ondergrond van 
zijn ondergrondsch werken is geweest, past dus wel de uiterste voorzichtig
heid. Zelfs bij ons zelf: arglistig is het menschelijk hart, wie zal het 
kennen? 

Maar twee dingen mag men toch hierbij handhaven. Ten eerste dat ook 
slechte persoonlijke motieven (partijzucht, conservatisme, de bekende be
schuldiging destijds in een deel der illegale pers tegen het nieuwe natio
nalisme van "De (illegale) Waarheid", waarvan toen beweerd werd dat het 
slechts onoprechte camouflage was), - ook slechte persoonlijke motieven 
geven geen recht om de objectieve waarde der objectieve praestaties te mis
kennen, ook niet pij personen die om . hun eigenschappen of andere ge
dragingen ons persoonlijk niet sympathiek zijn. Ten tweede: de mogelijk
heid van dergelijken minder gunstigen ondergrond bij een deel der mede
werkers in het verzet, kan niet teniet doen de heerlijke zekerheid van de 
n?belste motieven tot groote en kleine verzetsdaden bij zoovelen. 

Terwille van zekere volledigheid in mijn onvolledigheid wil ik niet on
vermeld laten de categorie der "Stalingrad-Nederlanders" die 1942/'43 "om
zwaaiden", - en de bunkerbouwers, zwarte handela.ren, enz., die na D-day 
of dollen Dinsdag voor hun vuile geld trachtten een persoonlijke belegging 
te vinden in ideëele fondsen als "hulp aan Joden", ,,hulp aan onderduikers", 
en dergl. 

Het is wel heel moeilijk, daarvoor eenige waardeering uit te spreken. Mij 
is dat niet mogelijk. En de preventieve controle, die ik hierop heb zien uit
oefenen bij de aanbiedingen b.v. aan de L.O., lijkt mij nog steeds de eenig 
juiste houding tegenover zulke raffinement. Non tali auxilio ! Daar kleefde 
bloed aan! Laat die schijven maar rollen naar een akkér des bloeds, ter 
begrafenis van wie bij de Nederlandsche berechting vallen moeten. 

De algemeene ondergrond, ten slotte, van het ondergrondsch verzet is ge
weest: de vernietiging der bezetting- door de nazi-terreur, militair of in an
deren vorm Hiertegenover moest men los komen te staan van wat men zelf 
zijn bezit had genoemd, om vrij van knellende band aan zulk bezit, tot 
verzet paraat en in staat te zijn. 

Sommigen hebben dat ondervonden, doordat zij eerst daarvan los gemáákt 
moesten wórden, en los gemaakt eers9wáren door den bezettingsroof die hun 
het hunne ontnam, dierbare levens, léostbare of althans geliefde have zékel' 
gewaande toekomstverwachtingen. 

Anderen hebben dit stadium niet bereikt, zijn in het bezit van het hunne 
en de hunnen gebleven, en. ...... zijn even arm gebleven als tevoren. Zij zijn 
(en het waren er niet weinigen) voor het verzetswerk nutteloos gebleven, 
even als er voor de toekomst, indien zij zich niet beheers!n, van hen geen 
verwachting is. 

Boven dezen allen steken uit, die, vroeger of later, de knelling van die 
band aan het materieel of geestelijk bezit, hebben weten teniet te doen, en, 
vrij, (ook ondanks en reeds tijdens de bezetting!) hebben zij onverveerd 
voor het verzetswerk zich kunnen geven; zichzelf, ook het hunne. 

Want boven het los-zijn van zulke banden sto.!!4: het ten dienste stellen. 
Wij weten wel, dat het een gave was, die zij niet uit zichzelf hadden. 

Vergoding van hun persoon wenschten en wenschen zij niet, zullen wij hun 
ook niet met of tegen hun wil geven. Maar dit kan niet ervan weerhouden 
om uit te spreken, dat hun belijden en beleven, dat zii bier waren niet om
gedie,id te worden, maar om te dienen, dat zij ter bandbavinC} van Godde
lijk en metiscbeliik gefundeerde vrijheden en geluk ondergronds werkten, 
onverschillig of wij hen als geloovigen of ongeloovigen moesten beschouwen, 
een waarlijk Christelijk fundament was. 

J 



Marinus Post "Evert" 

Op 17 November was het een jaar geleden, 
dat Evert werd gefusilleerd, Evert, onze on
vergelijkelijke leider, die wij liefhadden en ver
eerden. 
Wie hem kende, hield van hem. Hij was een 
principieele Calvinist en een echte wilde Geus. 
Altijd vol grappen en malle kwajongemstreken, 
maar daarnaast vervuld van een stalen energie 
om de Moffen te bestrijden, waar hij mf st, 
waar hij kon en zoveel hij kon. 
Hij had nog bijzondere red.en tot verbittering. 
In 1943, na een schietpartij op zijn boerderij 
waardoor hij gewond moest vluchten, sleepten 
de moffen zijn vrouw en zijn oudsten zoon Jan 
weg naar Vught als gijzelaars, uit woede omdat 
ze hem zelf niet te pakken hadden gekregen. 
Toen hij genezen was werd hij KP-leider. V�le 

• waren de overvallen, die onder Evert's leiding
zijn ondernomen en geslaagd. Maassluis, Ha
zeswoude, Dedemsvaart, Elburg, Wezep, Grams
bergen en andere. In het voorbereiden van
overvallen was hij e-en kei. Wij werkten op de
seconde. Geen bijzonderheid was er, die hij
verwaarloosde, geen onnodig risico, dat hij
niet elimineerde - niet voor zichzelf, maar
omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor zijn
ploeg en voor degenen op de distributie
bureaux, die ons de inlichtingen verschaften.
Tetlslotte .kreeg de SD hem toch in handen. Hij
waande zijn jongens in gevaar en vloog terug
om hen te helpen. Zo liep hij de SD in de
muil. Vier weken heeft hij gevangen gezet�n.
Vier weken zijn gauw om. Maar wie Evert ge
kend heeft weet, dat ze voor hem met zijn
rusteloze, levenslustige natuur, met zijn on
vermogen om ook maar een paar uur stil te
zitten, verschrikkelijk moeten zijn geweest.
Hem, die zoveel had, wat hem aan het leven
bond, zijn vele kinderen en zijn vrouw, op �ie
hij zo dol was, moeten deze weken ontzettend
zwaar gevallen zijn.
Wij hebben geen bericht meer van hem uit de 
Weteringschans gehad. Wij weten alleen, dat 
hij ondanks folteringen niets en niemand ver
raden heeft, zoals wij die hem kenden, van te
voren wel wisten. En we vernamen van de SD
dat hij e� zijn broer Johannes bijzonder bij de
SD gehaat waren, omdat zij hun afschuw voor
het nationaal-socialisme nooit onder stoelen of
banken staken. Hun gevangenschap werd een
geloofsgetuigenis tegenover de SD.
Nu rust hij in de duinen naast zijn broer en
zijn vele makkers. Marinus, wij zullen je nooit
kunnen vergeten. Je was een held, een groot
mens.

K. 
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IM MEMORIAM 

Jan van der Sloot 

,,Jan 33"

Op slechts 33-jarigen leeftijd, 6 November '44, 
werd deze eenvoudige sublieme Christen, mede
grondlegger van het L.0.-werk en later K.P.- · 
leider t� Delft en omgeving, na korte gevangen
schap m de strafgevangenis te Scheveningen 
��"��-
Reeds in de eerste bezettingsjaren begon Jan 
zijn werk tezamen met enkele andere bekende 
L.0.-ers uit de Prinsenstad, Aad van Rijs en 
Cees Chardon, die beiden in ccrncentratiekam
pen in Duitschland zijn overleden. Rustig en
eenvoudig maar met een bewonderenswaardig�n, 
gedurfden moed, streed hij zij aan zij met zijn
evenzoo moedige vrouw den vreeselijken en 
ongeiijken strijd tegen den overweldiger. Biddend
hebben zij gestreden, geheel vervuld van het 
groote en heilige doel, God en Vaderland te 
mogen dienen, met inzet van al hun krachten
en gaven, met inzet van hun leven. 
Vanuit Delft werd een zeer omvangrijke orga
nisatie geschapen, omvattend alle omliggende
plaatsen w o. Schiedam en Den Haag. Zonder 
op de bizonderheden in te gaan. moge dit een
beel.-l geven van datgene waarin "Jan 33" een
zoo belangrijk aandeel heeft gehad. Van zeer 
groot belang is hierbij geweest zijn nauwe 
samenwerking met "Bertus", die op 15 Mei 
1944 in Delft werd gearresteerd, zonder dat 
Jan iets tot zijn hulp kon doen, dank zii de 

_maatregelen door zijn superieur getroffen. Deze
vreeselijke tragedie heeft hem toen bijna het 
fiere hart gebroken. Maar opnieuw riep de 
strijd zonder verpozing, onmeedoogenloos. Op
9 Augustus 1944 vond een heftig vuurgevecht 
plaats met de S.D., waarbij hij ternauwernood 
wist te ontJ<0men, nadat zijn vuurwapen wei
Perde. 
Äls gevolg van dit gevecht moest hij met zijn
gezin de stad verlaten en onderduiken On
danks het feit, dat hij overal werd gezocht. 
nam hij na slechts een korte onderbreking op
nieuw den strijd tegen den vijand op en kwam 
weer in actie, door het aanvaarden van een
zeer moeilijke en levensgevaarlijke opdracht. 
die door het uiterst groote belang ervan uit
gevoerd moest worden. Bii het volvoeren hier
van is hij helaas voortijdig in den val ge
loopen en toevalligerwijzE', in verband met de 
vele straatrazzia's, ongewapend. Desondanks 
vond een gevecht plaats op leven en dood, tot
dat hij bii het ontkomen door een schotwond 
den strijd moest opgeven. Gedurende het
transport naar de gevangenis wist hii. ondanks 
zijn verwonding den begeleidende S.D -er nog
ziin vuurwapen te ontfutselen hetgeen helaas 
niet meer mocht baten. Zoo viel hii op 13 Oc
tober 1944 in handen van de N:izi-beulen. 
Reeds op 6 NovPmber d o  v. werd het vonn;s
aan hem voltrokken. Zelfs de gewetenlooze,
sadistische S D.ers hebben - blijkens hetgeen 
wii nu weten - grPnzelooze bewondering !?e
had voor de geesteliike en lichi'lmPlii'ke striid
geest die dezen man bezielden. ZeldPn h:ic1rlPn
zii zoo'n !?rooten moed en princip;eele hnnrJ;ng 
ontmoet als bii hPm. In een van de moeiliikste 
momenten van ziin leven. toen de striid teQen
den viiand zoo zonder u;tzicht en onbeQonnen
leek, zijn hem de woorden over de lipnen ge
komen: , Maar Gii. Heer der HeerPn. doet ons 
triumpheerPn " In dien PPest heeft hii gestreden
en is gevallen op het veld van P.er Diepen wee
moed vervult ons bij de Qed;ichten aan die
moedige vrouw en ziin viif kinrlerties. die arhter
hlPven Voor hen stii<?t ons stille oPl,ed om'hoog. 
Wii weten echter ook, cht d;ezelf-1e geest a;in 
hen de moed en de kracht z:il geven, om verder 
te leven en dat zij hun one;ndigen troost daarin 
zullen vinden. dat zii mo!?en weten en vast ge
loovPry. dat hij nu meer dan •overwinaar is ge
worden.

WIM 

Sjoerd • de Boer 

(Franciscus Kere)

geb. 1 o September , 907 

Reeds �poedig na het begin van de oorlog gaf 
Sjoerd zijn functie van belastingambtenaar op, 
omdat hij als principieel mens niet, in welke 
vorm dan ook, met de Duitsers wilde mee
werken. Door zijn grote energie wist hij zich 
in korte tijd een aantal contracten te verwerven, 
die hem bij zijn illegale werk goed van pas 
kwamen. 
Hij wist de beschikking te krijgen over een 
autopark van een persoon, die in nauwe relatie 
stond met Duitse instanties en met behulp van 
deze wagens wist Sjoerd heel wat klaar te 
spelen. Het begon met het vervoer van onder
duikers en koeriersters en door middel van het 
weghalen van Duitse deserteurs uit de vesting 
IJmuiden, werden het wapenen en zendtoestel
len, terwijl men er tenslotte op uitging voor 
spionnage. Een flinke stunt was het bemach
tigen van vele duizenden bonkaarten op een 
bureau te Utrecht. Dit geschiedde in een rode 
kruisauto, waarin hij als dokter, gekleed in 
een witte jas, vergezeld van enkele verpleeg
sters, optrad. Het opwindende verhaal over de 
liquidatie van den S.D.er Oelschlägel, waaraan 
hij deelnam, kan in één van onze vorige num
mers worden gelezen. 
Helaas werd hij spoedig na déze laatste actie 
gegrepen. Weliswaar wist hij zich door han
dig praten nog uit handen van den comman
dant van de Vesting Hoek van Holland te 
houden, maar een dag later was hij ongeluk
kiger. Bij een wegcontrole van de S.D. op één 
der buitenwegen bij Den Haag, werd ook zijn 
auto aangehouden. Door het simpele feit, dat 
hij vergeten had, de juist die dag in werking 
getreden Fahrbefehlen tijdig te verzorgen, werd 
hij gearresteerd. Daar de auto allerlei be-
zwarend materiaal bevatte was er voor hem 
weinig hoop meer. 
Ofschoon nooit officieel bekend geworden is 
of hij terechtgesteld is geworden, kan met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
worden aargenomen, dat deze kranige, zichzelf 
volkomen opofferende stijder, op 17 November 
1944 het leven liet. 
Zij, die Sjoerd de Boer 

I

van nabij gekend heb
ben, zullen hem nooit vergeten, want zij be
seHen, wat deze man voor ons land gedaan 
heeft. 



Df TREIN- GEMIST 

Er zat spanning in de lucht. De ambtenaar van 
het bevolkingsregister en de leider van de L.O. 
waren in koortsachtige haast bezig met het in
vullen van 15 nieuwe P. B.'s. De vorige 
dag waren er nieuwe onderduikers zonder pa
pieren aangekomen en het was zaak hen zo 
spoedig mogelijk te helpen. 
De gehele secretarie· werkte mee. Zelfs de ge
meente-secretaris, die oogluikend toekeek, gat 
zo nu en dan aanwijzingen, als van: ,,doe het 
goed hoor" en "zorg dat bij controle de zaak 
klopt". 's Morgens, voor 9 uur reeds, was één 
der ambtenaren naar den fotograaf geweest en 
met' 15 foto's van willekeurige meisjes en jon
gens, die naar schatting 15 jaar waren en de . 

I vereiste leeftijd naar hun uiterlijk te oordelen, 
bereikt konden hebben, was hij weergekeerd. 
Nog voor het uur van twaalven waren de P.B.'s 
in orde en voor de middag restte het in orde 
brengen van de archiefkaarten. 
Behalve de ambtenaar, die voor de foto's had 
gezorgd, waren allen om 2.. uur weer present en 
togen welgemoed aan het werk. Ze waren nog 
maar nauwelijks bezig of daar trad een inspec
teur van het Centraal Bevolkingsregister het 
kantoor binnen, zoals we allen dirfct begrepen, 
z'n gebruikelijke inspectie op de uitgifte van 
P.B.'s te houden.
,,Goeie middag secretaris...... maar wat man
keert U? Bent U ziek?" Nu ziek was de secre
taris niet, doch van schrik was hij lijkbleek ge
worden. De zaak was immers nog ni�t klaar en 
zou dus niet kloppen. De inspecteur, die direct 
lont rook, was echter een waar Nederlander 
en op z'n laatste vraag liet hij direct volgen: 
,,Ik moet ook nog even naar de gemeente M. 
om de boel_ te controleren. Over een uurtje ben 
ik terug en zal dan hier de zaak afwerken". 
Als de weerwind greep de secretaris naar de 
telefoon om den afwezigen ambtenaar op te 
bellen en hem direct terug te doen roepen ten· 
einde mee te helpen de zaak in orde te maken 
voor de inspecteur weer terug zou komen. 
Zonder zich onnodig druk te maken kwam de 
ambtenaar naar de secretarie terug en om den 
secretaris nog wat gerust te stellen zei hij: ,,De 
soep wordt nooit zo warm gegeten als zij opge
diend wordt". 
Vele ·handen maakten licht werk en spoedig 
was de administratie in kannen en kruiken. 
Toen dan ook de inspecteur na een goed uur 
weer verscheen, kon hij zonder bezwaar van één 
der aanwezige ambtenaren, aan z'n controle be
ginnen. Terwijl de inspecteur aan het tellen was, 
hield de ambtenaar den gemeente-secretaris ge
zelschap om eventueel bij een lastige vraag van 
den inspecteur, direct de behulpzame hand te 
kunnen bieden. Deze was evenwel zeer voldaan 
over de juiste uitgifte en tekende voor accoord. 
Door één en ander was het nogal laat gewor
den en het bleek dat de inspecteur, die in de 
stad een fiets had gehuurd, niet meer op tijd 
daar zou kunnen zijn om de trein te halen. 
Zeer bereidwillig bood de ambtenaar, die in zijn 
functie van leider van de L.O. en K.P. over een 
auto beschikte, zijn wagen aan om den inspec
teur naar de stad te brengen, een aanbod dat 
graag geaccepteerd werd. 
De fiets werd achterop gebonden en spoedig 
reed men stadwaarts. De inspecteur, die de 
zaak volledig door bleek te hebben, waagde 
het tijdens de rit te vragen: ,,Mijnheer, wat zou 
er gebeurd zijn, als ik direct na binnenkomst 
met de controle begonnen was?" 
,.Dan zou U zeer waarschijnlijk de trein ge
mist hebben", was het antwoord en beiden wis
ten wat ze aan elkaar hadden. 

Wiu U dal? • • • 

* 

oud-Minister Eden in een rede beweerd heeft, 
dat wij de moeilijkheden in Indië voor een be
langrijk deel aan ons eigen gedrag te danken 
hebben, omdat we uit eigen beweging de 
oorlog aan Japan verklaard hebben, 

de Epgelsche staatsman blijkbaar vergeten 
is, dat toen Engeland onmachtig was Singapore 
te verdedigen, Nederlandsche marine en vlieg
tuigen de kastanjes uit het vuur haalden, 

onze vloot in de Javazee onder ging om 
Australië te redden, 

bij een tentoonstelling der V.V. in Groningen, 
waaraan een collecte verbonden was voor 
HARK en Roode Kruis, een der· collectanten 
een voorma.lig leidster der jeugdstorm was, 

' 

Het onderwerp "Legitimatiebewijs" vonnt op 
het afwikkelingsbureau een geheel afzonder
lijke geschiedenis. 
Aanvankelijk was de hoop gevestigd op goede 
ontwerpen van de zijde van onze abonné's. De
ze verwachtingen zijn helaas op een teleurstel-

, ling uitgelopen, zodat wij moesten uitzien naar 
een beroepstekenaar. De practijk leert echter, 
dat er "tekenaars" en tekenaars zijn. De kunst 
was nu om werkelijk een van de laatsten te vin
den. Toen deze dan eindelijk was gevonden, 
kwam de grootste tegenslag, daar een werkelijk 
goede tekenaar tot "over z'n oren" in het werk 
zit. Dit is in zoverre geen bezwaar daar het 
hoofdzaak is een goed legitimatiebewijs te krij
gen. E�. in dit �pzicht kunnen we gerust zijn.
We knigen nog wel de moeilijkheid van het 
maken van een cliché en van het vinden van 
een goeden drukker, doch er komt een legiti
matiebewijs, dat getoond 111ag worden. En dit 
is tenslotte het voornaamste. 
Beter. een goed en toonbaar bewijs, dat enige 
tijq op zich laat wachten dan een minder 
geslaagd exemplaar, dat binnen een paar daoen 
uit de grond is gestampt. ·0 

Wanneer alles "volgens de plannen" verloopt,
dan kunnen wij voor het einde van dit jaar de 
uitreiking achter de rug hebben. 
Alleen zij, die hun autobiographie hebben inge·
diend, komen voor een legitimatiebewijs in aan
merking .Voor niemand wordt een uitzondering 
gemaakt. 
De mogelijkhei,d om een levensbeschrijving in 
te dienen via den prov. vertegenwoordiger,
staat nog� dagelijks open. 

* 
,,FRITS". 

Dat moet ie meemaken ! 
De vorige week waren wij uitgenoodigd een 
herdenking bij te wonen. Niet een gewone her
denking van gevallen illegale werkers, waarbij 
kransen worden gelegg en mooie woorden wor
den gesproken en na afloop waarvan ik mij 
altijd weer afvraag, zijn deze menschen nu 
werkelijk gevallen voor de goede zaak of zijn 
zij, wanneer men tenminste niet aan een hiema
ma\lls gelooft, de dupe geworden van een waan
idee? U weet allen wat ik bedoel, een päar 
woorden zeggen U genoeg. ,,Zuivering, berech
ting, sociale rechtvaardigheid (principieele 
onderduikers, ex-illegale werkers), collaboratie, 
egoïsme, reactie, corruptie!" Terwijl ik tevens 
wel eens de drang in mij voel opkomen, de 
omstaande familie te gaan vragen: Zorgt men 
nu eigenlijk wel goed voor U, voor Uwe kin
deren? Anders kan men b�ter de kransen en 
de mooie woorden thttis laten. 
Maar ik dwaal af. Wij waren· dus uitgenoodigd 
en dus ook zooals het behoort op tijd aan
wezig uitge�ust met bruine, witte, groene en 
ik weet niet wat voor kaarten. In ons geval 
vertegföwoordigers van het CB en de LKP. 
Dank zij een mooie "P" op de wagen kwamen 
wij overal door. Maar toen! 
Vragen en kaarten laten zien. ,,Heeren achter 
deze rij". Na eenigen tijd: ,,U staat ver· 
keerd." toen achter een andere queu, die twee
maal zoo lang was. Wij voelden nattigheid en 
schoven er maar tusschen. Al deze mensèhen 
werden door een klein poortje ·naar binnen 
geperst. Vlak achter ons werd de deur ge
sloten, de rest met alle mogelijke kleuren kaar
ten, moest buiten blijven. 
Wij waren dus oir,nen. Een gedienstige juf
frouw: ,,Wacht U maar, U wordt gehaald". In 
Amsterdam zouden ze zeggen: ,,wachten tot 
je stijf bent", er kwam dan ook niemand. Een 
deftige mijnheer zei: ,,U' moet achteraan in 
het middeqschip wezen". Daar was alles bezet. 
,,Witte k'aarten mijnheer, nooit van gehoord, 
gaat U maar terug". 
Eindelijk vonden wij een opschrift op een box: 
,,Gereserveerd voor de illegaliteit". Eindelijk! 
Weg illusies; de box was vol, maar niet met 
"Ex-Illigalen" ,,Stik" zei Frits en we bleven 
maar staan tot de Koningin voorbij was. Die 
hebben wij goed kunnen zien. Maar wij misten 
in de stoet Henk en Bob; die zaten toch ook 
in de "Commissie"? Dat is waar ook. De heele 
commissie zou aan Hare Majesteit worden 
voorgesteld, behalve Henk en Bob, was ook niet 
belangrijk; wij doen weer gewoon! 
Ik schoot het paadje over, de anderen mee en 
toen naar het middenpad, daar kun je ten
minste iets hooren of zien. Een "flinke" jon
ge man vond dat te dol en wilde ons weg
werken. Bertus gromde, ik slikte een leelijk 
woord in en bleef staan. De aanval werd drie
maal herhaald, maar onze oude verzetsgeest 
kwam weer boven, wij hielden stand. 
Commentaar overbodig. 

HEINI. 

530 Joh. P. M. Boef, geb. 29 Jan. 1921 Schoon
hoven. Werd 22 Sept. 1942 gedwongen in 
Duitsland te werken. Was werkzaam in 
Berlin-Tegel (Lager Koningsweg 78 K6-
B8) bij de Spoonvegen. Laatste bericht 21 
Augustus 1944. 

531 Joh. A. Boef, geb. 27 Jan. 1922 Uoop) 
Schoonhoven. Vertrok naar Ludwigshafen 
(Lager Kaiserworth) en gaf na Juni 1944 
geen , bericht meer. 

532 Joh. Hoek, geb. 6-2-20. te Goedereede, 
Plaatje 294. Gevangen genomen 10 Juli 
1944 via Haagsche Veer, Vught naar 
Duitsland overgebracht naar Oraniënburg. 
Kort voor de bevrijding van de gevange
nen is hij 1102 geëvacueerd richting_ Lübeck. 
Achtergebleven in de buurt van Witstock. 
ongeveer 30 April 1945. 

533 Gevraagd het tegenwoordig adres van Dok
ter Sublie, vroeger arts te Goedereede, 
die overeenkomstig verstrekte inlichtingen 

'achtergebleven is bij den gevangene Jo
hannes Hoek, geb. 6-2-20, in de buurt van 
Witstock en opgenomen door het Int. Roo-
de ·Kruis. 

534 J. Elle1man, gewoond hebbende "Bij 't 
Wijhe", Heerenweg 54, Breukelerveen, 
post Tienhoven. Is in Juli 1944 naar Duits
land getransporteerd. 

De crematie van het stoffelijk overschot 
van den Heer 

JOHANNES VENIS 
waarvan de voorlopige bijzetting heeft 
plaatsgevonden op 21 Aug. j.l. in het 
massagraf te Amersfoort, is geschied op 
28 November in het Crematorium te 
Velzen. 

Mevr. H. VENIS-KIEFFER. 
Rotterdam-Z., November 1945. 
Mijnsheerenlaan 387 c. 

V e r l o o f d: 
WILLY C. VAN DUIN 

(,,Maud") 
en 

JAN GEUZEBROEK 
Amsterdam, Okeghemstraat 10 II. 
Haarlem, Wilhelminastraat 18. 
Receptie: Zaterdag 15 December 194 5 van 
2.30-4 uur >te Amsterdam, Okeghemstr. 10 II. 

Geroutin. Steno-typiste, ex-koerierster biedt 
zich aan voor Handelskantoor te Am;terdam, 
in bezit van dip!. 3-j. MULO, Neder!. en Duit
se Handelscorrespondentie, Neder!. en Dui;.se 
Stenografie en typen. Op de hoogte met Franse 
en Engelse Handelscorrespondentie. Brieven on
der Nr. 89 van dit blad. 

Koerierster of .è_!ldere verzetsdeelneemster ge
zocht als hulp in de huishouding bij verzets
figuur te Amsterdam. Volledige opneming in 
gezin ligt in de bedoeling. Brieven onder Nr. 
90 van dit blad. 

Principieel onderduiker bieldt zich aan als He
renkapper. Ook genegen om als beheerder in 
NSB-zaak op te treden. Brieven onder Nr. 91 
van dit blad. 

Jongeman, K.P.-er, 22 jaar, metaalbewerker 
zoekt een hem passende betrekking, liefst in 
N.-H., heeft diploma ambachtschool en avond
tekenschool en is van goede getuigschriften 
voorzien. Brieven onder Nr. 92 van dit blad. 

Volslagen timmerman gevraagd op de h�ogte 
met schaverij en zagerij. Brieven onder Nr. 93 
van dit blad. 

Het adres van het Afwikkelings 

Bureau Concentratiekampen 

voorheen te Vught, is thans: 

DEN HllG, Burmierstraat 1 
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Ook deze brief ontvang je, helaas, weer uit Weert. Doordat wij een geval 
van kinderverlamming in het bataljon hadden, moesten wij 14 dagen in 
quarantaine en werd onze beurt overgeslagen. Gelukkig echtçr heeft zich 
geen besmetting voorgedaan, zodat we weer startklaar zijn. Wij allen hopen, 
dat dit deze week zal zijn. Het verbreken van de familiebanden is toch 
al zo moeilijk, dat dit uitgesteld vertrek het geheel ongewenst verzwaard. 
Dit gedwongen arrest gaf mij gelegenheid kennis te nemen van een twee; 
tal verhandelingen over het nieuwe Nederlandse leger. 

1. een brochure van Candide (schuilnaam, die "oprecht" betekent);
2. een brochure van Majoor Buys: ,,Wij en ons leger".

Van deze is de eerste het meest uitgewerkt en verraadt de hand van een 
stafofficier. Wat mij dan het meest interesseert is een critische analyse van 
hef verleden. 

Candide wijt het droevig legerbeleid aan: 
a. onze Liuitenlandse z g. ,,zelfstandighe1ds"-politiek;
b. het vertrouwen in de Volkenbond;
c. de wijze waarop de S.D.A.P. streefde naar ontwapening onder de leuze

,,geen man en geen cent";
d. de algemene malaise onder brede lagen van het Nederlàndse voik en

zijn parlementaire vertegenwoordiging met betrekking tot de landsver
dediging: het niet meer geloven in de mogelijkheid van een oorlog;

e. onjuiste waardering door opvolgende regeringen van de _noodzaak van
instandhouding van een dergelijk leger.

Deze oorzaken zijn m. i. niet compleet; ik zou ze externe oorzaken willen 
noemen ter onderscheiding van oorzaken binnen het gegeven en bestaande 
leger liggende. Het "zijn van dat leger, zoals het was" in Mei 1940 is 
uiteraard een gevolg van de genoemde externe oorzaken; het falen van 
het optreden van dat bestaande leger legt m. i. nog een complex van andere 
oorzaken bloot. 
Schrijver zelf voelt aan, indien hij zegt, dat "vóór het onder de wapenen 
roepen van de nieuwe lichting een degelijke vorming van de nodige in· 
structeurs vooraf moet gaan, die in het moderne militaire handwerk door
kneed moeten zijn en in staat tot het geven van een degelijke realistische 
opleiding in de frisse, soldateske en hardende geest, welke men hopen mag, 
dat ons nieuwe leger van stond' af aan zal kenmerken." De verwezen• 
lijking van dit gestelde ware toch mogelijk geweest, zij het in bepaalde 
mate, in het bestaande, gedecimeerde en schriel bedeelde leger van 1940? 
Over het feit, dat het in het organisme ook rammelde, spra� schrijver in 
het geheel niet. Over het eventuele falen van de hogere legerleiding zullen 
wij nadere publicaties moeten afwachten. 
Majoor Buys voelt dit interne complex iets beter aan. De kern en hoofd
zaak van elk leger zit volgens hem, in de morele waarde. En deze is, 
zoals schrijver het noemt, ondervoed door factoren, die o.a. door Candide 
ook reeds vermeld zijn. 
De oefentijd was te kort om de tucht (hierop steunt volgens schrijver de 
ontwikkeling van het plichts- en eergevoel) en de technische vorming op 
voldoende wijze tot ontwikkeling te brengen. Ten aanzien- van het falen 
van de aanvoerders, geeft schrijver als zijn mening te kennen, dat dit ver· 
oorzaakt werd, niet door het ontbreken van de theoretische kennis, maa� door 
het gebrek aan troepenervaring, hetgeen weer veroorzaakt werd door het 
feit, dat er te weinig troepen waren. 
Dit laatste ontken ik ten stelligste. Aan de practische vorming van den 
reserve-officier-stafofficier kon inderdaad meer gebeurd zijn; het tekort werd 
echter vergoed door het feit, dat de omstandigheden ons een mobilisatie
tijd van acht maanden gaven, waardoor ieder zich naar behoren kon in
werken. En· als je het in die tijd niet kon leren, dan deugde je er ook niet 
voor. 
Een van de meest waardevolle opmerkingen van Candide vind ik deze, dat 
hij hoopte, dat in ons leger officieren en onder-officieren zullen instr;1eren,
die in staat zijn tot het geven van een degelijke en realistische opieiding
in een frisse, soldateske en bardende geest. 

En laat mij er dan nog eens speciaal 
het woordje "realistisch• uit mogen 
lichten. Inderdaad Candide, daar 
mankeerde het aan; wees zo "op
recht" en zet deze factor maar 
vooraan. 

De gehele mentaliteit was vervaagd 
en verburgerlijkt; wij moeten de 
zaak weer "harden". Alle levensom
standigheden hadden er toe bijge
dragen dat we een beetje "vervet" 
waren en dat zat ons in de weg, toen 
we ineens weer onze plicht moesten 
doen. Wij waren niet meer militant, 
maar gesteld op ons rustig genot. 
Om een woord uit de Schrift te ge
bruiken; ,,ons hart was niet meer 
brandende in ons." 

En dat nu moet veranderen in de 
nieuw op te bouwen weermacht. 

De degelijke vorming van instructeurs, één der gewichtigste grondslagen, 
die realistisch instrueren, ontbreekt en zal voorlopig ontbreken, omdat slechts 
enkelen de realiteit hebben meegemaakt. Minister Meynen heeft ons toe
gezegd, dat het nieuwe kader gevormd zou worden uit het personeel van 
qe E.M. (die toen nog expeditipnnair was) en van de Indische bataljons. 
En dat is inderdaad de enige weg om tot dit doel te geraken. Elk kader 
(bero,epJ en reserve) moet realistisch instrueren en gevechtsmentaliteit heb· 
ben. Helaas gevoel ik door een circulaire van 17 November 1945 van het 
Centraal Bureau , Militaire Opleiding, reeds weer nattigheid. Daarin wordt 
aangekondigd, dat t 7 December a s. een cursus vo9r reserve-officieren be
gint, die 30 Augustus 1946 zal beëindigen. Na deze opleiding komen de 
geslaagden "ter beschikking als reserve-officier" in een Nederlandse divisie, 
waarna, na gebleken geschiktheid, in overgang tot beroepspersoneel. De 
candidaten dienen thans geruime tijd in militaire dienst te zijn (B.S.-verband) 
inbegrepen. Deze weg is absoluut mis De B S.-ers, die hier in Neder· 
land blijven, voor de cursus in aanmerking komen en slagen, ,.komen ter
beschikking als reserve-officieren" Als dan om de één of andere reden 
het "kennen" moet voorgaan boven het "kunnen", dan moeten de geslaag
den ter beschikking komen in een fieldrank, om na gebleken geschiktheid 
(waar6nder allereerst weer de gevechtsmentaliteit dient te worden ver
staan) hetzij beroeps-, hezij reserve-officier te worden. 

Bij de eis, dat de candidat;n geruime tijd in militaire dienst moeten zijn 
geweest, B S.-tijd inbegrepen, zet ik ook een vraagteken. De B S.-tijd is 
helemaal geen aanbeveling. Dat kindje met een waterhoofd moeten we maar 
gauw vergeten, want het was iets ergerlijks De B.S .. is. bovendien onrecht
matig, want van de totaal 150.000 leden dezer orgamsatit!, waren er slechts 
10.000 bewapend en bereid "strijdkracht" te zijn. 

De rest was wel een "macht", maar geen "kracht" en bestemd om na de 
bevrijding op te treden. Maar nu is het inderdaad een "optreden" ge
worden in een voorstelling, die verp,!!ten dient te worden. En lintjes zullen 
de toneelspelers gaan sieren. Dat alles wil niet zeggen, dat ik geen waar
dering heb voor het stuk organisatorische arbeid, dat '{erricht is, maar ik 
neem stelling tegen de benaming der organisatie, waarin het geschied is. 
En ik wil naar voren halen. dat kleine gedeelte, dat de strijd tegen den 
bezetter aanbond door spionnage en sabotage. Want slechts zij warerr B.S.
ers. 

Laat men bij de wederopbouw van ons leger toch uiterst voorzichtig zijn 
met het mensenmateriaal. Allen zijn zij op drift en dienen van de bezettings-

. geest gereclasseerd te worden. En dit kost tijd en ik weet dat anderzijds de 
tijd dringt. Deze wederopbouw is echter veel moeilijker dan een weder
opbouw in materiële zin. De vorming van deze vervormde mensen stelt hoger 
eisen aan de vormers. En als ik rondom mij zie, dan is mijn hart niet ge
rust. 

Met K.P.-groet MAX 



HJET CONFJLXCT IN ONS VOJLK 
IV (SLOT) 

AI enkele malen schreven wij over het centrale conflict in ons volk, het conflict jong-oud, vooruitstrevend-conservatief, il! egaliteit-poT!tiek1 in welke benaming men ook een tegenstelling wil benaderen, die nooit scherp in .morden zal zijn uit te drukken. Het conflict ontsto1rd uit de eis der ex-illegaliteit om, n1et op grond van haar verzet, maar op grond van de uit dat verzet gebleken capaciteiten en perspectieven der verzetsmannen mede leiding te geven aan de natie op de nu te volgen weg. Deze nieuwe weg was in zijn nieuwigheid moeilijk te omschrijven. De vernieuwing betrof niet de politieke organisatie van ons volk, maar de sfeer, waarin de politiek bedreven wordt. Wel werd erkend in het gesprek tussen de heren Jansen en Storm, dat het strijdelement een onvermijdelijk bestanddeel was van iedere ontmoeting in het leven; de vraag is maar, hoe die strijd gevoerd wordt; of leer en leven op elkaar kloppen, of de middelen tot de strijd de juiste zijn. En dat beslist over de sfeer waarin met name de politiek ontwikkeld wordt-. Tot zover de recapitulatie. Nu nog een opmerking. Is dat nu de aard van het conflict in ons volk? Vechten d� kranten niet over zuivering, berechting, Indië, verkiezingen e.d.? Inderdaad en deze zaken zijn zeer belangrijk. Maar het zijn uitmgen van het centrale conflict en als ze voorbij zijn, zal het conflict onze aandacht nog vragen. Om dit voor één zaak duidelijk te maken, kiezen we de zuiveringskwestie. De illegalit_eit werkt hier met haar rechtsgevoel. Het volk mag niet geleid worden door hen, die als ambtenaar collaboreerden met de Duitsers, door hen die faalden als politieke leiders op het moment, dat juist leiding gegeven moest worden, door hen, die als ondernemers vrijwillig Duitse opdrachten uitvoerden. De politici denken vanuit het positieve geconcretiseerde recht. Dat alleen mag basis zijn om een actie tegen personen te ondernemen. Laat men zich door het gevoel leiden (hoe zuiver zich dat ook in bepaalde personen zal manifesteren) dan is het eind toch grenzeloze willekeur, omdat allerlei hartstochten via de zuivering tot uiting zullen komen, omdat bovenal het overzicht over de houding van een persoon gedurende vijf jaren bijna steeds een onmogelijk ingewikkelde materie is. Maar voor alles schuilt J.1ierin het verschil, dat de politici lang niet dat gewicht hechten aan de zuivering, dat zij hechten aan de terugkeer van gezag, recht, wet enz. Dat is· het eerste wat terug moet keren, wil Nederland weer een constitutionele democratie zijn (zulks ter onderscheiding van de dictatoriale democratie, hoe innerlijk tegenstrijdig deze combinatie ook mag lijken, men verdedigt haar). En deze standpunten nu zijn, via enerzijds vernieuwing van personen, van zienswijzen, leven uit het hart, uit het rechtsbesef, en anderzijds zoeken van steunpunten in dat wat zeker is, de beproefde .-echtsorde van voor 1940 vermijden van gevoelsargumentatie, terug te voeren, op dat wat we noemden: bct conflict in ons volk. Wij moeten ons niet laten misleiden door de schijn der dingen, door de hartstochten aan de oppervlakte. Dat wat era�·hter schuilt, moet ons in de eerste plaast interesseren. Na deze opmerkingen zullen we de dráad van het gesprek weer opnemen: 
De heer Jansen (vertegenwoordiger van de. politieke groep) heeft het woord: "Dat in de strijd der overtuigingen, leer en leven veelal niet kloppen op elkaar, wil ik toestemmen. De leer is het leven vooruit. Wij weten wel hoe het moet, maar we handelen er niet naar. We pleiten voor sociale gerechtigheid, we fulmineren tegen het laten bestaan van schreeuwende armoede, maar als we ermee geconfronteerd worden, ontwijken we. De wet is in ons hart, de zonde remt ons ernaar te leven. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetge�n ik haat, dat doe ik. Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Wat blijft ons dan over? Vasthouden aan de leer, erop blijven hameren, ook al zou ik zelf in mijn levenspractijk telkens dwalen. Ook al zie ik velen om mij heen ertegen zondigen. Het beginsel van. Christus· met zijn consequenties is het enige houvast. Zonder beginsel vervalt een mens in subjectivisme en een staat die door zulke mensen geleid wordt eveneens." .,Ook wij jongeren willen uit een beginsel leven", zegt Storin. "De fout zit bij vele jongeren hierin, dat ze vergeten, ·dat een beginsel wel dynamisch is maar niet revolutionnair ontstaat. In de formulering van b.v. Christelijke beginselen, spreekt< de les der . historie mee. Dat is de dynamiek in het beginsel. Men kan nooit een .tandpunt uit de lucht laten vallen, men kan niet overnieuw beginnen. Helaas noemt men hen conservatief, die de les der historie niet willen verontachtzamen." "Dat is niet de enige reden, waarom men van conservatief spreekt. Het is o.a. ook liierom, dat men op het oude spoor voortgaat, de leer er in te hameren, terwijl het leven er al te veel .afstand van genomen heeft. Zo wordt de leer een paskwil. Zo wordt het leven onwaarachtig. Het Christendom is .. er belachelijk door geworden. Ik bedoel het geformuleerde 

vorige artikelen in Nr. 61, 63, 66. 

Christendom, dat waarmee het Christendom voor het publiek trad. Ik bedoel niet het Christendom, dat in stilte voor ieder een beschamend voorbeeld van zelfverloochening om Christus' Wil was. U it dat laatste moeten de vernieuwingskrachten opkomen. Daar kloppen leer en leven. En vanuit die krachten moet men ons volk weer als een eenheid zien, een eenheid, waarin Christelijke waarden de toon aangeven". "Dat is een fata morgana. Er is op het ogenblik veel good-will voor het Christendom. Maar als dit laatste werkelijk met de eisen van Chri,tus komen zal (en dat is bekering van mens en van leven in alle verhoudingen en verbanden), dan zal weer de tegenstelling der levensbeschouwingen openbaar worden. Dan wordt het Christendom in het isolement gedreven." "Daarin gelooft nu de ex-illegaliteit, de vooruitstrevende groep in ons volk niet zonder meer. D.w.z. ze gelooft niet, dat het verschil van inzicht van levensbeschouwing het constructieve gesprek afsnijdt. En · zeker niet tussen hen, die Christus als R.K., Calvinist, Barthiaan, enz. belijden. Ze wil open en eerlijk pogen met het gehele volk de problemen der natie op te lossen." ,,Dat is iets anders, dan U daarnet zei. Eerst zei U dat de Christelijke waarden de toon moesten aangeven. Nu wilt U zonder meer met ons volk de oplossing zoeken. Hoe wilt U dat? Is de vernieuwing bij U een nieuwe een- . heid in ons volk en is de nieuwe politieke oriëntatie dan vooruitstrevend-conservatief?" "De schijn wordt wel eens gewekt dat de illegaliteit het zo wenst, maar de grote meerderheid der illegaliteit is die mening toch niet toegedaan. Die ziet, dat de vers�hillen in levensbeschouwing in ons volk fundamenteel zijn en dat daarom de strijd op een andere doorsnede dan die van conservatiefvooruitstrevend zal lopen. Maar bij de erkenning van dit feit, moet opnieuw erkend en beleefd worden, dat op dit fundament van tegenstellingen een natie bestaat, die als natie een eenheid is, een eenheid moet zijn, een eenheid kan zijn, zoals de samenwerking in bezettingstijd bewees. Dat er op fundamentele tegenstellingen een eenheid kan bestaan is alleen mogelijk als men ziende op het feit van die nationale eenheid en daardoor geïnspireerd, de niveau's zoekt, waarop men voor het welzijn van ons volk samen op kan trekken. Zo zijn die b.v. aanwijsbaar in de sociale problemen. En het raam waarbinnen dat alles mogelijk is, is de ecbte democratie." ,,Ik moet opmerken, dat U hier niets nieuws verteld. Er zijn veel klachten over de vooroorlogse tijd. Men verwijt de politici en de regeringen wat het volk zichzelf verwijten moet. De kamers en de regeringen waren machteloos, . omdat het volk politiek ongeïnteresseerd was. Daardoor werd de politiek wat men noemt "verpolitiekt", daardoor werd het gezag ondermijnt, de natie verbrokkeia, het leger een farce, de sociale problematiek niet werkelijk aangepakt." "Het is waar, de democratie isoleerde zich zo van haar fundamenten. Maar nu 'filoeten wij niet zo voortgaan. De politiek moet weer een zaak van het 
volk worden. Er moet weer levend contact zijn tussen volk en vertegenwoordiging, volk en overheid. Dat is de eerste voorwaarde om in de politiek leer en leven in overeenstemming te brengen, ook de eerste voorwaarde om het volk tot het bewustzijn van een natie te brengen." "Er zal nog bewezen moeten worden, dat de politieke belangstelling van dit ogenblik meer is dan een opwelling." "Deze belangstelling is de noodzakèlijke voorwaarde voor /Jet voortbestaan 
der ecbte democratie. Zo ze vervalt is de democratie verloren." ,,Ook moet U zich hierin niet vergissen, dat ook de politiek vakwerk is. De N.A.C. heeft bewezen, dat zij, die politiek op de hoogte zijn uiteindelijkbeslissen en niet de mensen van de leuzen." ·· 
"De nieuwelingen moeten nog veel leren en willen ook graag leren. Maar ze hebben een openheid voor een nieuwe instelling onderling en een nieuwe instdling tegenover het volk, die van waarde zal blijken te zijn." ,,Vergis U· daarin niet. De onderlinge overeenstemming wordt wel uitgebazuind maar ze betekent niets anders dan een politieke overeenstemming. De eenheid is geen nationale, maar een politieke. Ieder die er niet zo over denkt, wordt toch immers voor reactionnair uitgemaakt?" ,,Ik ken dat standpunt, maar dat bedoel ik toch niet. Ik wens geen schijneenheid. Wat ik mogelijk acht, wil ik door een voorbeeld demonstreren. In ons volk i_s een schreeuw naar sociale gerechtigheid. Daarin bestaat toch overeenstemn�ng? Men is toch accoord in ons volk dat het niet toe te laten is, dat mensen zich hun leven lang afsloven voor een ellendig bestaan, waarin alleen maar niet op te lossen zorgen door de hoofden spelen, waarin men misschien tot twintig jaar, maar daarna nooit meer echte idealen kan koesteren, aan het leven kan geloven, en dat tenvijl anderen ondanks de zwaarste belastingen alles hebben wat h1m hart begeert? Kunnen we hiertegen niet eensgezind optrekken?" "In die schreeuw ja, dat is één van de opflikkeringen van een cultuur, die na eeuwen vergeefse strijd tegen sociale ongerechtigheid, zo doodmoe is. Er zijn w�I dingen. bereikt, maar wezenlirk verandert de wereld niet. Het on-



. recht is met de zonde gegeven. Zij, die boven zitten plegen onrecht tegen
over hen, die beneden zijn, 't zij regenten, 't zij leiders, of ze nu vrije 
ondernemers of bureaucraten zijn, opgekomen uit de democratie of uit de 
dictatuur. Maar wel biedt de echte democratie waarborgen tegen dit on
recht en zeker heeft de doorwerking van het Cbristendom het onrecht ge
stuit, Christendom in leer en leven beide. 
Maar ik dwaal af. Want ondanks dit alles moet de strijd tegen onrecht 
gevoerd worden. Hoe wilt U dat doen? De uitwerking ervan brengt on
middellijk verschil van inzicht aan de dag. Wie moet het niveau betalen, 
waarop een redelijk levenspeil voor de mensen bestaat? Ik bedoel, d<!t nu 
concreet, voor vandaag in Nederland. Men verhoogt maar salarissen en 
laat zich in geen enkel opzicht onbetuigd om de levensvoorwaarden te ver
beteren, d.m.v. de staatskas. Maar wat een (zij het onbewust) bedrog. De 
staat is straatarm. Altijd, want ze moet het geld krijgen uit het volk. Maar 
nu zeker en niemand schijnt de moed te hebben dat erin te hameren. En 
het is zo zeker als twee maal twee vier is, dat de gevolgen hiervan niet 
zullen uitblijven. Als de staat betaalt, terwijl ze dat niet kan, dan gaat ze 
failliet, d.w.z. dan wordt de grotere som geld, die men uitbetaalt, steeds 
minder waard. Dan gaat men salarissen nog meer verhogen en kan men 
er nog minder voor kopen. Zo gaat het ook met de ondernemingen, als ze 
gedwongen worden, meer te betalen. Het probleem, waarvoor we over een 
half jaar staan, is dit faillissement. 
Ik dwaal weer af. Als er dus sociaal recht gedaan moet worden, dan blijkt 
bij de uitwerking daarvan de tegenstelling de overeenstemming te onder
mijnen. 
Ik spreek dus nog niet eens van de doelbewuste volksmisleiding, van de 
voorlichting, die maar één zijde in ogenschouw neemt: meer Joon, hoe het 
er komen moet, doet er niet toe. 
U ziet wel, dat overeenstemming alleen in eerste aanlêg ·bestaat en -dat 
verder de levensovertuigingen beslissen over de te volgen weg." 
"U brengt mij wel in het nauw. Toch waag ik te beweren, dat we in de 
politiek anders met elkaar om kunnen gaan, dan we tot nu toe deden. Ziet 
U maar naar Frankrijk. Daar is uit de verzetsbeweging eert nieuwe eenheid 
geboren, een nieuw perspectief voor de natie ontstaan." 
"Er zijn andere figuren naar voren gekomen en ik moet toegeven, dat dat 
een weldaad voor Frankrijk is, zoals het zich laat aanzien. Het was ook 
nergens anders zo nodig als in Frankrijk. Geen volk heeft ook die souplesse 
voor een radicale omzwaai als het Franse. Maar is daar nu een eenheid? 
Men leeft er meer uit principiële overtuigingen en tegenstellingen dan ooit 
te voren." 
.,Dat maakt de politiek zelf helderder, het verdiept haar. Maar er is toch 
een nationale saamhorigheid ontstaan en daaraan ontbrak het bij hen en 
bij ons (zij het in mindere mate) voor deze oorlog. Dat is te danken aan 
het politieke meeleven va� het gehele volk. Dat moet ook hier uitgebuit 
worden. 
En dan moeten de partijleidingen en kamerfracties een scherpe zelfcritiek 
oefenen, t.a.v. de middelen, die ze in de strijd gebruiken. Zo ze dat niet 
doen en voortgaan met intrigeren, trucs, demagogie, eenzijdige voorlich
ting, het spel van de macht, waarbij men elkaar kraakt op bijzaken, omdat 
men de macht in hoofdzaken aan zichzelf wil trekken, dan zal het volk dat 
spel weer de rug toekeren en dan zal er geen toekomst zijn voor de de
mocratie.• 

"U slaat de politieke leiders niet hoog aan. Gelooft U werkelijk, dat zij 
doelbewust zo onwaarachtig met de belangen van den staat te werk gaan?" 
"Ik geloof, dat deze tactiek in de politieke strijd gebruikt wordt, ook als 
men de zaak van de natie op het oog heeft. Hier geldt voor vele politieke 
leiders werkelijk: het doel heiligt de middelen. Maar het kan niet juist zijn. 
Het zijn de voorwaarden voor de machtstrijd. Een Christen b.v. zal anders 
moeten strijden in de politiek." 
,,Ik bewonder Uw optimisme. Sta me toe, dat ik na minstens 6000 jaar ver
geefse bestrijding van dit euvel pessimist ben. N 

,Mijn idealisme is breder dan ,U tot nu toe uit dit optimisme zou vermoe
den. En ook zakelijker. 
Ik acht het mogelijk een andere sfeer in de politiek te brengen (mede door 
de jongeren een kans te geven) t.a.v. de onderlinge discussie van de poli
tieke partijen. Uit het bewustzijn een natie te vormen, moet de wil· en de 
weg gevonden worden om in het politieke gesprèk aan te sturen op de con
sonanten. Het is mijn vaste overtuiging, dat het politieke gesprek van voor 
1940 b.v. in de volksvertegenwoordiging op de dissonanten uit was. Zeker 
men werkte wel practiscb same!1, maar om welke redenen dan ook, (b.v. 
propagandistische), waakte men ervoor overeenstemming van overtuiging te 
uiten. Dat gebeurde hoogstens in de "wandelgangen". Voor het forum van 
ons volk klonken slechts de dissonanten. 
Is het geen bewijs van zwakte in de beginselen, wanneer men ze altijd maar 
weer moet demonstreren uit de dissonanten? 
Het zal een bewijs van kracht voor ons volk worden, wanneer men levend 
uit eigen beginsel, ook in zijn uitingen overeenstemming van gedachten en 
plannen of van brokstukken daarvan, bekent en zelfs toejuicht." 

Dit is het einde van een gesprek rond het conflict in ons volk. Gaf het een 
oplossing? Geen sprake van. Het was als het duiken in twee meren, als om 
op de bodem ervan te onderzoeken, waarom zich het éne groen en het 
andere blauw aa,n ons vertoont. Is het conflict als probleem dan onoplos
baar? Het is aan de practijk van ons nationale en vooral politieke leven om 
het tegendeel ervan te bewijzen. Maar eerste voorwaarde is: Het verstaan 
van het conflict. 

H. V. R.

VERSLAG 
PERSCONFERENTIE 
VAN SECTIE IX IN GEWEST H. 
(Zuid-Holland-Zuid). 

Onze populaire provinciale ver
tegenwoordiger van Zuid-Hol
land "Wim I" alias "Kale Wim" 
die zijn dagelijkse beslommerin· 
gen vindt in d� functie van Ge· 
westelijk Leider Sectie IX Staf 
B.N.S. in Gewest lil heeft een lof· 
felijk initiatief op even loffelijke 
wijze ten uitvoer gebracht. 
Teneinde werkgevers en betref. 
fende instanties door middel van 
de pers (door Wim zelf betiteld 
als "een machtig wapen") op hun 
morele plicht te wijzen t.o.v. nog 
werkzoekende B.S.'ers, heeft hij 
een persconferentie belegd, 
waarbij vertegenwoordigers van 
alle Zuid-Hollandse dagbladen 
en periodieken waren uitgeno
digd. 
Onder het genot van een, van 
bevriende zijde welwillend be
schikbaar gesteld quantum ja
jum en een NAAFI-piraatje heeft 
Wim op de hem eigen heldere 
wijze den heren journalisten ont
staan, doel en werkwijze van 
Sectie IX uiteenqezet, toegelicht 
met enkele practische voorbeel
den. Hij wees er op, dat reeds 
enkele werkgevers en gemeente
liike- en andere instanties ge
deeltelijk of ten volle medewer
king verlenen. Doch zeer velen 
verstaan deze plicht, - want dit 
is een plicht - nog niet of willen 
ze niet verstaan. In dit verband 
haalde hij enkele staaltjes aan 
van bureaucratie en der illegali
teit vijandige geest. Het accent 
werd dan . ook gelegd op het 
feit dat het Nederlandse Volk -
en in dit verband werden uiter
aard de werkgevers en ambtena
ren van Rijks- en Gemeente-in
stanties ÇJenoemd - geen begrip 
heeft van en toont voor de bete
kenis van het illegale militaire 
verzet in Nederland, speciaal 
wat betreft het z.g. ,,actieve ver
zet". Wie zal ooit naar waarde 
schatten, wat menige B.S.'er voor 
land en volk heeft overgehadî In 
het bijzonder dacht Wim aan de 
oude K.P.'ers van de periode 
voor September 1944, van welke 
groep nog steeds lieden zoeken
de zijn naar een redelijke posi
tie in de maatschàppij overeen
komstig capaciteiten en karak
ter. 
Hebben deze lieden niet alles in
gezet!! En wanneer een werkge
ver zich al het lot van dezen 
aantrekt en hen terecht helpt 
dan moet dat niet beschouwd 
worden als het toekennen van 
een beloning van den illegalen 
werker, doch een morele plicht 
van den werkgever tegenover 
deze "mannen met geuzenbloed".
Ook werd er door Wim nog op 
gewezen dat het uiteraard de 
bedoelinq is van Sectie IX om, 
den man slechts "in de stijgbeu
gel te helpen". Hij zal zelf op het 
paard moeten klimmen door mid
del van zijn capaciteiten, werk
lust en wat dies meer zij. 
Tenslotte duidde Wim nog even 
op het essentiële verschil tussen 
de werkzaamheden van de Stich
tinÇJ '40-'45 en Sectie IX, waar 
beide organisaties gelijke doel
stellinqen nastreven. 
.,Daan" wilde hier nog even wij· 
zen op de uitstekende medewer
king van den Rotterdamsen bur
gervader Mr. P. Oud. Een aan
sporing voor elk rechtgeaard 
stadqenoot, dit voorbeeld te vol
gen. 
Tenslotte heeft de Kapitein van 
't Riet (Bob R. v. V.). Rayonsin
specteur ad. interim van het 
Westen des lands, nog iets ver
teld over de organisatie van 
Centraal Bureau van Sectie IX te 
Apeldoorn. 

,,.Maud" I 

IN om=· Modedol!Dgenhlad 
No. 72 komt een advertentie voor 
van een verloving van Willy c.

van Duin (,,Maud") en Jan Geu
zebroek. 
.. Maud" van het afwikkelingsbu
reau LKP gaat zich dus verlo· 
ven. En wel op Zaterdag 15 De· 
cember 1945. 
Het is niet te doen gebruikelijk 
om in ons mededelingenblad -
behalve voor een advertentie -
ruimte beschikbaar te stellen 
voor verlovingsnieuws. Dit keer 
maakt de redactie een uitzonde
ring. Een uitzondering, die door 
leder die "Maud" kent en weet, 
wat "Maud" voor het Afwikke
lingsbureau, en daarm.ee voor de 
LKP betekent, zal worden gebil
lijkt. 
Er doen zich weinig gelegenhe
heden in het leven voor om 
iemend eens "e�n pluim op de 
hoed" te zetten. Wanneer deze 
gelegenheid zich echter voor 
doet, dan moet hij ook benut 
worden. En zeker voor iemand, 
die het heeft verdiend. En zeker 
dus voor "Maud". 
Want als er iemand is, die een 
groot en belangrijk aandeel bij 
de afwikkelingswerkzaamheden 
van de LKP heeft, dan is zij het 
wel. Vol liefde en ijver, vol 
plichtsbesef en trouw heeft zij 
haar werk gedaan, en gaat zij 
nog steeds voort op deze weg. 
Ik weet te spreken namens al· 
len van de LKP, van het CB-LO. 
en van ons Afwikkelingsbureau, 
wanneer ik haar van harte geluk 
wens met deze grote dag. 
Wij wensen "Maud" en haar ver·
loofde een zeer gelukkige verlo

'vingstijd toe. 
FRITS. 

* 

RECJ'J'YJCAJ'JE 

1n ons artikel "De yenade
slag", van nr. 70, inzake de 
zuivering, is opgemerkt, dat 
de vertrouwensmannen in 
de zuivering der C. d. 'X.

niet drastiscb genoeg waren 
opgetreden. 
'Van bevoegde zijde ver� 
nemen we echter, dat de 
C. d. X. van Çjelderland
wèl door vertrouwensman
nen gezuiverd was, maar
door den minister van Bin
ne�landse Zaken weer in 
zijn functie bersteld werd.

•'Wij haasten ons door deze 
rectificatie een verkeerde 
impressie weg te nemen. 

Redactie 



DEMAGOGIE 

Voor mij ligt "De Waarheid" van 
28 November. Ik lees het hoofd
artikel "Aan de groeve". Mijn 
gedachten gaan weer terug naar 
Haarlem, naar het Haarlem 
van Dinsdag 27 November, naar 
de Groote Kerk, hoe het was, 
wat er gebeurde, wat er ge
sproken werd; ik zie weer de 
indrukwekkende stoet op weg 
naar het eregraf. Wij allen, die 
deze Nationale plechtigheid bij· 
woonden, hebben daarbij onze 
ged_achten gehad. Sterker spra· 
ken de herinneringen uit de 
bezettingstijd, herinneringen die 
nooit zullen worden wegge
vaagd. 
Wij denken àan het gemeen
schappelijk werk, aan de vele 
gevaren. Aan de momenten van 
hun arrestaties, en daarna het 
bericht van hun dood. Wij den
ken aan de vele gesprekken 
over de achtergrond van het 
moeilijke strijd van het verzen 
verzet. Waarom streden wij de 
Maar ook knaagt het heimwee.' 
Het heimwee naar hun vriend
schap. Wij verlangen ernaar,' 
over de vele na-oorlogse pro
blemen met hen van gedach
ten te wisselen. Wij zouden nu 
zo graag de duurgekochte vrij· 
heid met hen samen beleven en 
met hen werken aan de ont· 
plooiing van ons nationale le
ven. Ook om met hen samen te 
vechten tegen alle onwaar
achtigheid en egoïsme. 
Het was de 27e November, de 
begrafenis van velen van onze 
vrienden. Wij zien de stoet weer. 
Een kist wordt meegedragen. 
Het is die van de enige vrouw 
die gevonden werd in het massa
graf in de duinen. Wie zij ist 
Ja, wij hebben haar naam ge· 

·hoord. Maar wat doet het er toe, 
wie het isi Wij volgen in ge· 
dachten . al onze vrienden, die 
gevallen zijn, al onze vrienden, 
wáár ze ook begra.ven zijn. 
Neen, redaétie van "De Waar· 
heid", wij kunnen niet accoord 
gaan met Uw hoofdartikel. Het 
ging niet om de persoon en de 
naam en de partij van haar, die 
in de stoet werd meegedragen. 
Hoevelen wisten, tot welke poli
tieke partij zij behoordet En als 
een der andere kisten zou zijn 
meegedragenî 

Nu grijpt ge een toevallige 
omstandigheid aan, als reclame· 
stunt voor Uw partij. Dat is een 
pogjng om politieke munt te 
slaan uit een nationale plech· 
tigheid. 
,.Alle strijders te eren in de per
soon van deze jonge, Neder
landse communiste, was de 
hoogste beloning, die aan de 
Partij en aan de arbeiders
klas�e kan worden gesc�n
lcen. 
Dat is een bewuste volksmislei
ding. 
Wij hebben geen enkele partij 
geëerd op deze dag. 

Het verzet was niet het verzet' 
van politieke partijen, en ook 
niet het speciale do!I}ein van de 
arbeidersklasse. Daar heeft de 
LO · wel andere • inlichtingen 
over. En over het woord be
loning behoef ik zeer zeker 
geen discussie te voeren. Dit al
les is een verlaging val'!, een 
nationale zaak tot een partij· 
belang. 
Wij denken weer aan onze ge
vallen vrienden. Voor verreweg 
de meesten van hen was het 
richtsnoer in hun verzetsstrijq
hun Christelijke levensovertui
ging, met als consequentie een 
strijd voor de handhaving van 
recht en van wettig gezag. En 
wan�eer gij in Uw artikel U af
vraagt, of al . deze mensen het 
offer van hun leven hebben ge
geven, terwijl men met geweld 
aan het broedervolk in Indone
sië de vrijheid onthoudt, dan 
weet ik dat velen van onze ge· 
vallen vrienden als consequen
tie van hun levensbeschouwing 
elke ondermijning van het wet
tig gezag resoluut van de hand 
zouden hebben gewezen. 
U laat voorkomen, alsof Uw 
levensbeschouwing ·door al onze 
gevallen vrienden werd onder· 
schreven. U weet echter zeer 
goed, dat onder hen de mees
ten naast het fascisme ook het 
communisme afwezen en wel op 
grond van diezelfde Christe
lijke levensbeschouwing. 
Zeker, wij hebben allen ge
zocht naar meer �enheid, en 
meer verdraagzaamheid. Maar 
niet naar valse , eenheidsge
dachten of verdoezeling van 
principes. Er moet �ijn een res
pecteren van elkanders stand· 
punt, maar een absolute voor
waarde hiervoor is een eerlijke 
berichtgeving. Reeds lang heb
ben wij met verbazing en er· 
gernls het "Waarheids" -spel 
van demagogie, halve waarhe
den en verzwijgen van details 
gadegeslagen. 
Wanneer dit spel echter ge
speeld wordt met de begrafenis 
van onze vrienden, dan wordt 
het ons te machtig, dan stellen 
wij een misselijke politiek_e 
succesjagerij over het eregraf 
heen, aan de kaak. 
Dan delen wij ons volk mede, 
dat we na een prettig en eer
lijk samenwerken met de com
munisten in bezettingstijd, (al· 
thans na Juni 1941), diep ver
ontwaardigd zijn over de me· 
thoden van de Waarheid, om 
het verzet politiek uit te buiten. 
Verontwaardigd niet alleen om
dat dat zo onsympathiek is, 
maar boven alles, omdat het 
gelogen is, dat het verzet com
munistisch was. Dat was het 
vo9r zelfs geen 10%. En het is 
even pertinent gelogen, dat het 
communisme de stoot tot het 
verzet gaf, verre van dat. 

D.M.

W<!S vroeg in de ochtend, toen enige oudere K.P .-ers van onze groep 
naar boven gingen, om daar instructie te krijgen over enige geweren, welke 
juist waren buit gemaakt. 
Bob, de districtsleider van District 6 en Ted, zijn PC 4/5 kwamen vanuit 
hun verblijfplaats te voorschijn en legden in samenwerking met onzen 
,.wapendeskundige" - men kon het beter een antiquair noemen - de be
handeling van de drie verschillende wapens uit, terwijl als verrassing de 
eerste "Sten" werd gedemonstreerd 
En dan plotseling een koerier. Bob opende de zorgvuldig gesloten giro· 
enveloppe en menig verstolen blik werd naar zijn gezicht geworpen. Een 
krachtterm ontviel zijn rnàad. Ademloos luisterden we vervolgens· naar zijn 
woorden: 
.,Hedenavond moeten op bevel van de staf, in geheel Nederland spoorweg
aanslagen worden gepleegd. Precies om 19.00 uur worden de daartoe be
stemde spoorwegbommen aangebracht met een tijdpotlood van een half 
uur. O,n 19.30 uur moeten de lijnen zijn gesprongen." 
Een oge.1blilc was het stil en dan plotseling brak er een opgewekt enthou· 
siasrne lus. Wij waren met acht man, wie zouden de uitverkorenen zijn? 
Want dat stond voor ons vast, nu zou het beginnen. Was het immers niet 
zo, dat '\\rj pas zouden beginnen �Is de geallieerden de Rijn zouden pas
seren? Als wij daaraan dachten bekroop ons een tintelend gevoel van 
vreugde. Nu zou het niet lang meer duren of wij zouden· de Moffen de 
stuipen op het lijf jagen! 
De plannen werden besproken. Wij zouden de lijn Utrecht-Arnhem in onze 
gemeente op twee plaatsen tot explosie brengen, daarvoor gebruik makend 
van de bekende "knoedels", die volgens de instructie een prachtige uit
werking zouden hebben. 
Twee zouden in Maarsbergen de bommen aanbrengen, waarbij ze geholpen 
zouden worden door een derde die op het moment van de bespreking niet 
aanwezig was. Vier anderen zouden hetzelfde doen in het zandgat van 
Maarn. 
De verdere instructie werd afgelast en na nog even de berichten van 9 uur 
afgewacht te hebben, vertrokken we, voorzien van tijdbommen en tijd· 
potloden. 
Die dag wilde maar niet voorbij. Ik was ondergedoken bij een boer en 
werkte met hem mee op het land. Ik kon echter mijn gedachten niet 
bij het werk houden. Steeds moest ik dênken aan het moment dat ik die 
koude, verlaten spoorlijn zou betreden, het pistool in de hand, de bommen 
in mijn overall. Hoe ·zou het gaan? Zou er geen "railwacht" zijn van 
Landwacht of SS? Afwachten maar. De bommen zouden er liggen en op 
tijd, daaraan viel niet te twijfelen, al zou er ook zo'n groenja_k voor in 
het zand moeten bijten. 
Willem, de boer, zou ook meegaan, Hij vertelde er voorshands niets van 
aan zijn vrouw, die het toch al druk .genoeg had met de tweeling, welke 
juist dat jaar geboren was. 
Eindelijk was het dan zover. De avondboterham was genuttigd en na het 
�ankgebed gingen we ons kleden voor de actie. Een zwarte trui, een dito 
broek, waarover een donkere overall en een alpinopetje op het hoofd. Het 
pistool werd nog eens nagezien en geladen. Nu nog even wachten op de 
komst van Arie en dan...... te veld! Willem nam afscheid van zijn vrouw, 
die wel begreep dat eli iets bijzonders aan de hand was. Omstreeks half 
acht zijn w.e weer thuis, verzekerden we. Inwendig dachten we erbij: ,.dat 
hopen we tenminste". 
Buiten was het pikdonker en bovendien was het weer niet al te best. 
Een fijne motregen viel neer. Maar ja, het was November, je mocht niet 
anders verwachten. 
Achter elkaar fietsteµ we weg, over de donkere, slikkerige paadjes. ,.Straks 
even uitkijken," fluisterde ik Willem toe, ,.in het bos van Anderstein zitten 
Moffen." Willem, met zijn gemoedelijke boerennatuur, mompelde iets, maar 
ondertussen kon ik er van verzekerd zijn, dat hij zijn ogen wijd open 
zou houden. Ik droeg de bommen en reed achteraan. S(/e hadden elk een 
pistool, zodat we in allerhoogste nood ons konden verweren. 
Daarginds zag Willem een klein vuurpuntje in het donker. ,.Even uit
kijken jora3ens, een· Mof!" klonk zijn gedempte stern. ·Rustig fietsten we 
met onze contrabande fangs den niets vermoedend en Germaan. Wellicht een 
boer of arbeider, die, ver van huis, droomde ovér het verloren geluk, van 
een veilig huis en voldo.ening gevend werk. Arme verdwaasde mensen, op· 
gezweept door een fanatiek leider, die hen ter overwinning zou voeren. 
Daar was de grote weg al, nog enkele minuten, en dan zouden we links 
afslaan, een grindp;iadje op. We gingen de hoofdbaan af. 
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Ondertussen namen we goéd de omgeving waar, want we zagen links het 
station, danig gehavend door de bombardementen van de Tommies. 
"Hier links af, jongens," zei Arie, ,,en dan nog een paar honderd meter 
verder kunnen we afstappen. De fiets leggen we in het bos neer en dan 
lopen we de Koude laan af en komen juist bij de overweg uit." Strompe
lend in het duister, struikelend over afgehakte takken, hobbelden we het 
donkere paadje af. Na een paar meter bleven we doodstil staan om te· 
luisteren of we niet de gelijkmatige stap hoorden van den railwacht. Alles 
was evenwel stil, slechts het druppen van de regen van de bomen was te 
horen. Verder gingen we weer. 
Daar lag dan de spoorlijn voor ons. Vier glimmende staven ijzer, waarlangs 
eens vrolijk� vacantiereizigers voortsuisden...... nu ons militaire_ doel. Ver
geten was de tijd, dat ik als eerbiedwaardig secretarie-ambtenaar mijn plicht 
deed. Hier stond ik dan, met een jonge boer en een crisis-controleur als 
kameraden! En zo stonden ·  in ons gehele land jonge kerels gereed om het 
leven te wagen, zonder de draagwijdte daarvan te beseffen. Toch klopte 
het hart wel sneller. Een ieder wil graag leven en hoe gemakkelijk kon er 
niet iets gebeuren! 
Je kon geen hand voor ogen zien. Het moest nu ongeveer tien minuten 
voor zeven zijn. Willem zou achter blijven J:,ij de overweg om uit te zien 
naar onraad. Ik vroeg me af wat er door zij� hoofd voor gedachten zouden 
gaan. Het was Zaterdagavond, zou hij morgen weer in de ouderlingenbank 
zitten? Arie en ik liepen voorzichtig verder Oostwaarts in de richting 
van Arnhem. 
"We moeten nog verder, Arie, want hier is een zijspoor. Als we het hier 
doen haalt het niets uit, want dan leggen ze de lijn om." 
,,Ja, dat is zo, Wim," was Arie's repliek. ,,Vooruit maar," vervolgde hlj, 
"voorzichtig aan. Op de bielzen stappen, dan horen ze je stappen niet in 
het grind." 

"Hier is een goede plek, net bij een las. Neem jij de rechtse lijn, Arie, dan 
neem ik deze." 
,,Best." 
Ik deelde de "knoedels" in tweeën. Ek twee, voor iedere lijn één. We gingen 
"aanbinden". Plat op ons buik tussen de lijnen liggend bonden we de vier 
knoedels aan de rails . 
.,Een beetje opstoppen met grind heeft Bob gezegd, denk je er om, Arie?" 
,,Ja, houd je mond nu maar en schiet wat O!?," was Arie's antwoord. 
En ik schoot op. 
"Klaar, jó, nou effen wachten. Kwam daar niet een lichtje de overweg 
over?" We hoorden een plons en daarna was het weer stil. Niet het af: 
gesproken fluitje van Willem, dus alles is veilig. 
,,Wat was dat, Wim?" vroeg Arie. ,,Ik weet het niet, laten we maar op
schieten. Ik zie geen bal. Heb jij de tijdpotloodjes er al aan?" 
"Ja," was het antwoord. ,,Nou vooruit dan maar, ik zal tellen en op drie 
knijpen we tegelijk." 
,,Eén, twee, drie." Krak, krak, dat is gebeurd. 
Een heldere lichthal gaat de lucht in. Precies zeven uur! 
Snel gingen we weer in de richting waar Willem was achter gebleven. Als 
we bij hem komen is zijn eerste vraag: ,,Is het klaar, jongens?" 1 
,,In orde hoor, maar wat heb jij?" Het bloed lîep herp langs de wang. 
"Oh, ik heb een klein ongelukje gehad. D'r kwam een wijf an op een 
fiets en ik docht laot ik iets naar achteren lopen en toen viel ik in die 
put hier achter me. Afijn, vort maar, we ze.llen straks thuis wel zien wat 
het is." 
De terugtocht werd aanvaard. 
"Waar benne die fietsen nou," vroeg Willem, foen hij in het donker de 
juiste plek niet meer terug kon vinden. 

* 

Na enig zoeken vond ik ze en we smeerden hem, zo vlug we konden. Even 
een sigaretje aansteken; het was kwart over zeven, we moesten dus voort· 
maken. De regen plaste nog steeds neer, 
,,Zou dat niet hinderen voor onz� bommetjes," vroeg Arie. 
"Wel, neen man, daar kunnen ze best tegen. Er zit immers rubber om 
heen. En bovendien, nog maar een kwartiertje en dan wippen ze," was de 
repliek van Wim. 
Snel vervolgden we onze weg. Op de hoofdbaan spreken we over koeien 
en sloten. Daarna gingen we weer de slikkerige binnenpaadjes op, totdat 
we de zwakke ·contouren van Willems boerderij zagen. 
Arie had intussen al afscheid genomen en Willem en ik gingen de boer
derij in, de overtollige kleding uit, het pistool weg en dan nog even wassen. 
Willems hoofd zag er lelijk uit, allemaal bloed. Eerst even schoonmaken, 
anders zou Trijn zich een beroerte schrikken. Ik kijk op mijn horloge, twee 
minuten voor half acht. 
,,Kom Willem, even buiten kijken." 
In het duiste_r van deze sombere Novemberavond tuurden twee paar ogen 
naar de · horizon, naar de plaats waar onze bommen liggen. 
Een lucifer aangestoken, nog enkele seconden. En dan ... :... een vuurzee, de 
gehele lucht- was helder licht, enige tellen later een dofte knal. Daar gaat 
de zaak de lucht in! 
We hadden het voor. elkaar gebokst. De lijn zal morgen niet meer dienen 
voor aanvoer van munitie naar Arnhem en omgeving. Willem en ik dansten 
van plezier in het rond. Wat een pret, wat een intense vreugde. Ondanks 
Landwacht en SS, is de lijn heerlijk de -lucht ingeknald. En zie...... weer 
een lichtgloed en nog een reuzeknal. Onze vrienden in het Zandgat hebb�n 
ook goed werk geleverd. 
We gaan onze handen 'verder wassen, maar dan ...... wat is dat? Nog 
een !mal, in de richting Woudenberg, en daar ...... nog twee Amersfoort, 
weer t'én Driebergen, Bunnik, Veenendaal, Rheqen, richting Kesteren? We 
konden het niet zeggen, maar de knallen waren niet van de lucht. 
Overal hoorden we ze, de �hele nacht door! Het was raak geweest! 
De volgende dag moest Willem in bed blijven. De dokter constateerd� een 
hersenschudding. 
,,Laot ze maar schudden," zei Willem, ,,hij was toch goed gisteravond." 
Aan den gehaten bezetter is eens te meer getoond, dat ondanks razzia en 
huiszoeking, en ondanks knechting en N.S.B.-terreur, ons volk niet weer
loos is. Dit was een demonstratie als nooit tevoren. 
Wij gaan verder! 
Wij zullen er komen, zo God het ·wil. 
Bob, T,ed en de dappere koerier Jaap, hebben de vreugde der bevrijding 
niet beleefd, maar zij leven verder in onze herinnering. Wij hebben mogen 
voltooien, wat aan hun handen ontviel. 
Wij, die over zijn, zullen voleinden. 
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in de duinen
'.Het was ons niet bekend, waa,- men ze beeft begraven, 
geen traan kon op bun graf gescbreid, 
gun krans, aan bunne belden moed gewijd 

� werd ben eerbiedig nagedragen. 7' 

�aar toen bet vaderland waarvoor zij stierve11, 
mm licbamen in zijne scboot ontving, 
beeft bet den plicbt vervuld der huldiging, 
die zij van bunne nabestaanden dierven. 

De sneeuw was· bun een stille dodenwade, 
de duinroos vlocbt zijn takken tot een krans, 
bloemen bedekten bunne graveri gans 
en spreken van yods bijstand en genade. 

De wind klaagt om bun dood, en d' eindeloze zee, 
bruisend tot waa,- zij in bun kuilen rusten, 
droeg 't lied van 't massagraf naar alle kusten, 
zong met de wind · het "rust in vrede• mee. 

En wij, die ben na de bevrijding vonden, 
zoals de vijand, wreed, sadistisch-laf, 
ben neergesmeten bad in het massagraf, 
hebben deez' eed ten bemel opgezonden. 

'Wij roepen zee en wind uit tot getuigen. 
'Wij zweren bij de bloei der duinroostak, 
Dat wij, noch onze kinderen onder de bak 
der tyrannie ons ooit weer zullen buigen. 

J. v. D. - Y.



Q6enlwoe& 
Er zal wel niemand zijn van de 
duizenden medewerkers, die niet 
overtuigd is van de noodzakelijk
heid, dat het Gedenkboek er 
komt. 
Dat is een kwestte, waar we het 
onder elkaar voldoende over 
eens zijn. 
In de voorbije jaren hebben we 
geleerd, dat er door samenwer
king veel valt te bereiken. Zoo 
is het nog. Met elkaar kunnen 
we de zaak voor elkaar krijgen. 
Maar dat kost tijd. Hoevele!l van 
onze vrienden zijn gebleven in 
den strijdt Hun plaatsen werden 
steeds ingenomen toen "de werk
zaamheden moesten doorgaan" 
en ze gingen door, al kost�e het 
extra inspanning. De aanpak was 
er, ook de volharding. Frits zei 
altijd: .. we gaan door"! 
Dat moeten we blijven doen, 
doorgaan, vechten tegen onjuiste 
voorstellingen en onwaarheden 
in beschrijving van verzetshou
ding en verzetsactie. 
Het beste gebeurt dat, door in 
eigen verban.cl na te gaan, hoe 
de organisaties L.O. en L.K.P. 
ontstonden, provinciaal en plaat
selijk. Dat levert natuurlijk veel 
moeilijkheden op. Denk alleen 
maar aan al die vrienden, die 
thans het Vaderland dienen in 
uniform, hier of in Indië. Of aan 
het feit, dat zeer talrijke mede
werkers hun werkterrein vonden 
ver van huis, omdat ze verdre
ven waren door den Mof. Nu zijn 
zij teruggekeerd, naar huis of 
vonden een werkkring elders. 
Het contact Is verloren gegaan,

zoowel plaatselijk als in de ra· 
yons en in de provfacies. Over
leg is niet zoo heel gemakkelijk. 
In Amsterdam is wel 't Centraal 
Bureau, maar wie had daar in 
de bevrijdinq mee te maken? Het 
waren er niet zoo veel. C.B. -
Centraal Bureau. Na de bevrij· 
ding dook dat C.B. op - gaf zlch 
aan de openbaarheid prijs. Zou 
er een statistiek zijn gehouden 
van allen, die ons met een be
zoek vereerden de afgeloopen 
maanden, de cjjfers zouden dui
delijke taal spreken. Met het Bu
reau van de L.K.P. is _het al niet 
anders. De mogelijkheid voor 
contact was steeds aanwezig en 
is er nog. Waar 'k heen wil is 
dit: L.O.ers en K.P.ers, treedt 
weer met je vroegere relaties in 
verbinding, zoek nog eens je 
strijdmakker op! Vier eens met 
je oude clubje een verjaardag, 
timmer eens een weekend in el-

/ 

Onze 'Vader, die de vrede gaf, 
en zo verzacbtte onze straf, 
wil ons de vrede waardig maken, 
laat ons 'Uw w_etten niet verzaken 

Onze 'Vader, zie ons land 
bet is geplunderd en gebrand, 
geef Qij de moed en bet vertrouwen 
om waf' verwoest is op te bouwen. 

Onze 'Vader zie ons bart, 
bet is geteisterd door veel smart 
wil bet door 'Uwe genade sterken 
opdat wij boopvol kunnen werken. 

Onze '/.lader, slecbts Qij weet 

de diepte van 't onpeilbaar leed, 
slecbts Qij kunt alle tranen drogen 
die staan in vele vrouwen-ogen. 

Onze 'Vader, in 'Uw '.Huis, 
bracbt Qij onze doden tbuis, 
laat ons ben wederzien bier�oven, 
om met beii eeuwig 'U te loven. 

Onze 'Vader, zie ons aan, 
laat ons niet ledig van 'U gaan. 
Çij zult 't vertrnuwen niet bescbamen, 
'.Help ons, om Jezus wille, Amen. 

J. v. D. - Y.
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kaar, praat met elkaar, vul el
kaar aan EN. . . . schrijf op wat 
tot de historie van je afdeellng 
behoort. 
Onze technische afdeelingen 
moeten dit doen: F.C., P.B.S. en

C.D.K. En provinciale leiders met
hun staf bv. In elke provincie is 

. er zoowel voor de L.O. als voor
de K.P. een "commissie", die voor
de verzameling van de gegevens
zorg draagt. Maak er eens werk
van, ga er heen of schrijf een
briefje. Voor het gemak vindt
U een lijst van de prov. leiders 
van L.O. en K.P. op ditzelfde blad 
afgedrukt. Heusch, die vrienden 
interesseeren zich voor de moei
lijkheden, die U heeft. Ze geven
U of zelf de gewenschte inlich· 
tingen, of ze geven U het adres 
voor het Gedenkboek in Uw pro
vincie. 
Laat dit niet nal!I
Maar, zult U zeggen, wanneer 
komt dat Gedenkboek eens een
keer? Hierover het volgende: Het 
Gedenkboek moet iets goeds
worden, overhaasten schaadt al
leen maar. U zult tegenwerpen.
Er verschijnt nu al zooveel lec
tuur over het verzet. 
Toegegeven. 

Eén ding: De L.O. met de L.K.P. 1 

samen, zijn de grootste verzets
organisaties in Landelijk ver
band. We hebben niet te doen
met een overzichtelijk geheel.
waarbij een 100 tal menschen
zijn betrokken, maar met een
verband, waarin duizenden heb
ben samençrewerkt. 
Aan de Voorlooper "L.0.-K.P.· 
Verzet" wordt hard gewerkt. ij.et
wordt een geïllustreerde bundel
schetsen, 'n 15 tal, die een beeld 
geven van het waarom, het hoe 
en de omvang van het verzets
we.rk. Inleiding van Frits de
Zwerver, ervaringen van ,,-een.

�l. L.0.-man, van een toplid, een
�oerierster, het illegale distribu
tie-apparaat, 'n distributiekraak. 
belevenissen van de verval
schers, 'n overval op een gevan
genis, wapenregen, over de
frontlijn . . . .  
Maar één van de moeilijkheden. 
is de papierschaarschte. Een nor
male- oplage immers zal niet 
voldoende zijn. 
En een moeilijkheid voor het Ge
denkboek gaf ik reeds aan: On
volledigheid door gebrek aan 
contact. Zoek dat. 
Tot slot nog dit: Al onze gesneu
velden en gestorven vrienden 
krijgen een plaatsje in het Ge
denkboek met een korte levens
beschrijving. U zorgde reeds 
voor een foto van Uw vriendenH 

Gedenkboekcommissie 



KRIJN WORDT BEGRAVEN 

��n kalme,. vriendelijke man, met lichte vro
hikç oge�, Jongensachtig en vlot, de hoed ach
ter op z11n hoofd

( 
dat was �rijn. Ondanks zijn 

zwakke gezondheid bezat h11 een doorzettinos
vermogen en vaste wil, dié allen stimulee;de 
datgene te doen, wat gedaan moest worden 
De jongens van zijn K.P. wisten in hem · een 
leider die tevens hun vriend was. Krijn leidde 
vaak persoonlijk de operaties en altijd was hij 
vrolijk en zong. 
De Dl}itsers wisten echter ook wat. ze aan hem 
hadden. Terrorist no. 1 noemden ze hem. Na 
verschillende arrestaties moest Krijn uit Fries
land verdwijnen en hij deed het met een bloe
dend hart. 
Hij ging naar Zwolle eerst een paar weken 
rusten en dan elders verder werken. Dat waren 
moeilijke weken voor hem, rust..... . hij die in 
de bezettingstijd nooit geen rust gekend had. 
Hij begon dan ook al gauw weer besprekingen 
te voeren voor zijn nieuwe werkobject. 
Bij een der besprekingen kwam hij in het huis 
v�!1 zijn schoonouders en werd op lafhartige 
w11ze door een S.D.-er aangeschoten en in het 
daarop vol&ende gevecht sneuvelde hij. 
Na lang zoeken en twijfelen is het stoffelijk 
overschot van Krijn gevonden en werd begra
ven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden 
op Zaterdag 1 'December. 
Vóór de begrafenis vond de rouwdienst plaats 
in de Doopsgezinde kerk, waarin werd voor
gegaan door Ds. v. cl. Wissel. 
Oude vrienden en bekenden uit de illegaliteit, 
uit K.P., L.O., N.S.F. en "Je Maintiendrai" 
vulden de kerk. 
Toen allen wa,·en gezeten speelde de organist 
het "Largo" van Händcl, Krijns lievelings-

• stuk
De vrouw van Krijn en verdere familie trac.len
de kerk binnen en namen plaats voo; het 
preekgestoelte, waar ook de kist was opge
baard, overdekt met bloemstukken en kransen. 
Ds. v. d. Wissel sprak uit Sam. 1 : 25-27. 
Hoe_ zijn de helden gevallen...... . . .  Spreker
schetste den gevallene als een held, die hoewel 
in principe anti-militarist, toch niet heeft ge
aarzeld zich met inzet van zijn gehele persoon 
te geven aan de ondergrondse strijd tegen het 
vele onrecht dat in zijn omgeving plaatsvond. 
Na enkele troostwoorden tot de familie gericht 
te hebben, eindigd hij met gebed, en één van 
zijn oud-K.P.-ers speelde op de viool met be
geleiding van het orgel het "Adagio" uit het
vioolconcert in G Mol van Max. Bruch. 
Krijns vrienden droegen de kist naar de rouw
koets en een lange stoet van familie, oude 
strijdmakkers en kennissen volgde deze laatste 
gang van Krijn. 
Onder grote stilte werd het stoffelijk over
schot de aarde toevertrouwd, waarna Burge
meester Algra uit Leeuwarden als eerste spre
ker het woord nam. Daama sprak nog de Heer 
Schootstra namens <le Vereniging Friesland '40 
-'45, een collega van Krijn, namens de be
lastingsdienst en de Heer Beem, namens de 
door Krijn geholpen Joden. 
Namens de K.P. spraken P. Obennan, Prov. 
leider van Friesland en Bob (L. Scheepstra), 
namens de Landelijke K.P. 
Geale sprak als vriend en medewerker v;111
Krijn. De plechtigheid werJ besloten door een 
woord van dank namens de familie, gesproken 
door Ds. v. d. \X'issel, waarna hij voorging in 
gebed. 

• 

' 

KLAAS 

Gerben Ypma 

• 

Leeuwarden (Geb. 30 Dec. 1920 Ie Hui:aum} 

In Mei 1940 bevond Ypma (Klaas) zich in 
mi)itaire dienst. Tot aan 15 Mei was hij in 
:L'11ddelburg onder de wapenen. Nadien is hij 
m Leeuwarden gekomen en gaf zich al spoedig 
aan het werk der illegale beweging. Later is 
Klaas naar Groningen gegaan. 
I� Mei 1943 moest hij onderduiken, omdat hij 
zich moest melden voor krijsgC'Vangenschap. 
Begin 1944 ging hij weer naar Leeuwarden 
terug. Door verraad kwam de Feldgendarmerie 
bij hem thuis om hem te arresteren. Dit is tot 
tweemaal toe gebeurd. 
Eind Mei, be�in Juni 1944 is hij hierop als 
rayonhoofd van de L.O. naar Koudum ver
trokken en had als zodanig zes gemeenten 
onder zich. 
Door geb'rek aan personeel was Ypma aanwezig 
bij het kraakje van het distributiekantoor te 
Workum (tweede maal). Door de leiding was 
hiertegen bezwaar geopperd, maar daar er 
noodzakelijk een mannetje bij moest, was Klaas 
voor die nacht ingedeeld bij de K.P. en wist 
hierdoor dus ook, waar na afloop de buit werd 
opgeborgen. 
Teneinde de Landelijke Organisatie gelegen
heid te geven, de bonnen op te halen, werden 
door de leiding van de K.P. in Sneek twee 
pasbriefjes uitgeschreven, die per koerierster 
naar de Top van de Landelijke werden verzon
den. Deze koerierster werd echter gearresteerd 
en dus vielen ook de briefjes in handen van 
den vijand. De leiding waarschuwde deze brief
jes als waardeloos te beschouwen en zeer voor
zichtig te zijn met personen, die deze briefjes 
mochten tonen, temeer daar op de briefjes de 
namen van twee contactpunten uit Koudum ver
meld stonden. 
Op Maandag 14 Augustus verschenen in Kou
dom te ongeveer 17.00 uur twee benzine-auto's 
met 6 of 7 personen. T,wee van die mensen 
begaven zich met een koffer naar een <ler op 
de pasbriefjes aangegeven adressen, doch trof
fen niem<1nd thuis, daar deze reeds waren on
dergedoken. Hierop reden zij terug en reden 
met één der wagens naar Molkwerum. Hier 
kwamen zij even buiten Koudum Klaas tegen, 
wien zij een adres vroegen. Daar dit adres 
een contact was, begon Klaas iets te vermoe
den, n.l. dat het mensen van de organisatie 
�aren, temeer daar zij z_ich omzichtig gedroe
�n. Hierop schijnt hij iets losgelaten te heb
ben, waarnit zij konden opmaken, dat hij er 
meer van wist. Zij toonden Klaas daa·rop de 
pasbriefjes, waarop hij helaas inging. 
Hierop heeft Klaas hen de plaats aangewezen 
waar de bonnen lagen. Toen ontpopten zij zich 
als S.D.-ers. 
Woensdagmorgen 16 Augustus 6 uur kwam 
een luxe auto met geuniformde Duitsers in 
Koudum. In deze wagen bleek ook Klaas te 
zitten. Hierop reden zij met hem naar zijn kost
huis en hebben hem op zijn eigen kamer af-
gemaakt. , 
Na de arrestatie op Maandag 14 Augustus 
is Ypma naar Groningen gebracht. De Dinsdag 
daarop heeft hij voor een groot gedeelte door
gebracht in het Huis van Bewaring aldaar. 
Hij heeft daar aan goede bewakers verklaard, 
dat hij meende, dat de bewuste auto's met per
sonen goed waren, totdat zij hem arresteerden. 
De S.D. te Groningen heeft hem gepijnigd om 
hem te dwingen, de namen van zijn mede
werkers te noemen. Klaas heeft stand gehouden 
en niets losgelaten. Hij heeft liever zijn leven 
voor zijn vrienden willen geven dan ze te ver
raden. 

B ERT 

r 

Egberl Snijder 

Gefusilleerd 13 Febr11ari 1945 

Reeds in de eerste jaren van de bezetting 
verrichtte Bert, hoewel hij niet bij een bepaalde 
organisatie aangesloten was, illegaal werk. Het 
verspreiden van illegale lectuur en het ver
zorgen van onderduikers, behoorden tot zijn 
eerste bezigheden. Hij weigerde zich in 1943 
te melden als krijsgevangene en dook onder 
op de boerderij van Klaas de Boer te Purmer
end. 
Vandaar uit werd het verzet nog meer ge
activeerd. Al spoedig werd de K.P.-Waterland 
opgericht en na de gevangenneming van den 
eersten commandant, was Bert, die getoond had 
een onverschokken en begaafd leider te zijn, de 
aangewezen persoon, om het commando over 
te nemen. Onder zijn bezielende leiding breid
de de KP.-Waterland zich uit en het werd een 
goed getrainde militaire organisatie. 
Hoewel aanvankelijk oprichter van. de O.D. 1e 
Edam, toonde hij zich later een fel tegen
stander van deze organisatie, welke enerzijds 
beoogde eerst na het uur "U" in' actie te komen, 
anderzijds zich erop voor liet staan eel) ver
zetsorganisatie te zijn. 
Bert was een echte K.P.-er en het behoeft 
geenszins te verwonderen, dat er vele speci
fieke K.P.-acties, zoals het kraken van dis
tributie- en bevolkingsbureaux en overvallen 
op politiebureaux, onder zijn leiding tot een 
goed resultaat werden gebracht. In September 
1944 organiseerde hij de droppings in Water
land, welke ten behoeve van de K.P.-Amster
dam plaats vonden. De K.P.-Waterland kreeg 
hiervan ook een gedeelte mee en zo kon het 
gebeuren, dat alle K.P.-groepen in Waterland 
reeds voor 1945 volledig bewapend waren. 
Kort voor zijn arrestatie werd Bert benoemd 
tot K.P.-vertegenwoordiger in de Staf van Ge
west 11. 
Zijn arrestatie was een gevolg van verraad 
van een inwoonster van Purmerend, die in
middels de doodstraf teg<m zich hoorde eisen. 
Bert's gehele wezen kwam in opstand tegen 
het onrecht dat de bezetter over ons land 
had gebracht. Hij vocht voor de zaak der 
rechtvaardigheid, voor een betere toekomst .• 
Hoe vaak heeft hij niet tegen de jongens ge
zegd, dat het onrecht van voor 1940 niet 
terug mocht komen en dat ze daarvoor moes
ten vechten. 
Op 13 Februari werd hij te Haarlem, te- 1 
zamcn met Klaas de Boer, die tegelijk met 

I
hem gearresteerd was, gefusilleerd. 
l let Waterland dankt Bert voor wat hij ge
daan heeft en het zal hem niet vergeten. 



535. Familie Scholten, wonende in N.-Holland,'
nader adres onbekend, wordt verzocht zich
in verbinding te stellen met Mevr. Gaas
beek-Venema, wonende te Doetinchem,
Kruisberg K 21.
De familie Scholten heeft een zoon wonen
in Grand-Rapids (U.S.A.) State Michigan.
De kleinzoon heet Jacob Scholten en is
gehuwd met Grace Reinders, eveneens
wonende in Grand-Rapids.

536. Klaas Schuttinga, geboren 16 November
1920, te Assen, gearr. in Arnhem tijdens
de evacuatie wegens spionnage, vervoerd
naar Neuengamme, gevangennummer 709
(24) of (22). .

537. Court Ludolf Goswijn van Deutekom, oud
34 jaar, Cand. Notaris te Haarlem. Was
eerst in Vught, daarna Venlo en is van
daar in September 1944 naar Oranienburg
gebracht, Heinckel, later grote kamp
Sachsenhausen. Eerst verpleegd, later ver
pleger in Revier 6. Begin Februari 1945
naar Bergen-Belsen. Is daar 24 en 27
Februari nog gezien. Nadere gegevens
ontbreken.

538. Johan Blokker. Al diegenen, die in de
concentratiekampen Amersfoort en Neuen
gamrrie contact hebben gehad met Johan 
Blokker, geb. 25-4-1898, wonende Kerk
laan 61 te Heiloo, sign. lang ongeveer 
1.60 m, blauwe ogen, blond haar, ver
weerd gezicht, trekt met linkerbeen. Ge
arresteerd op 2 September 1944, worden 
verzocht zich met ons in verbinding te 
stellen. 

* 

Aan � eeden de!t 

K. P.-ROTTERDAM

Begin 1946 zal een vriendschappelijke voetbal
wedstrijd worden gespeeld te Antwerpen tussen 
de ?Vitte Brigade te .Antwerpen en X.P.-Rotter-.
dam. 
Leden van de Rotterdamse K.P., die hieraan 
wensen deel te nemen, kunnen zich aan 
onderstaand adres schriftelijk opgeven, onder 
vermelding van naam, adres en of gegadigde 
lid is geweest van een erkende voetbalclub. 
Zo ja, van welke club en in welke klasse 
hij heeft gespeeld en op welke plaats. Tevens 
wanneer hij voor het laatst speelde. Aanmel
ding vóór 20 December a.s. 

Afwikkelingsbureau L. K. P. 
Provincie Zuid-Holland 
Kralingsche Plaslaan 156 - Rotterdam 

* 

u.an 

deX.�.eu uit Y':.,J,edand 

De K P.-ers uit Friesland organiseren op Dins
dag 18 December a.�. een feestavond in een 
zaal van P. de Jong, Lange Marktstraat 26 te 
Leeuwarden. Aanvang half acht. 
Het prográmma is voorlopig vastgesteld als 
volgt: 
t. Opening.
2. Muziek en zang.
3. ? ? ? Vermoedelijk uitreiking legitimatie

bewijzen door den Provinc. K.P.-leider P.
Kramer.

4. Toneel, zang en declamatie.
5. Pauze (verloting en consumptie).
6. Film uit de Friese illegaliteit.
7. Koude maaltijd (Flai:,rwe bijt).
8. Polonaise, enz.
9. Sluiting. De Feestcommissie. 
N.B. Bij hoge uitzondering kunnen wij voor 
slaapgelegenheid zorgen. Indien U dit wenst, 
spoedig berichten. 

de illegaliteit hier en daar nog iéts te doen 
heeft, 

dit blijkt uit het optreden van een L 0. me- \ 
dewerker en een P.0.D. rechercheur die hun 
uitnoodiging voor een dansavond be�utten om 
de aanwezige moffenmeiden te verwijderen en 
de aanwezige militairen hlerover in te lichten, 

het gezelschap dankbaar was voor dit in
grijpen, • 

een eenvoudige weduwe in bezettingstijd 10 
onderduikers bleek te herbergen, 

zij weigerde bonkaarten voor hen te ontvan
gen, omdat ze wist dat die ten koste van men
schenlevens in beslag gen,omen en bezorgd wer
den, 

zij na af109p van het onderhoud met haar 
f 2.50 aanbood om in de boeken van het verzet 
ook bij te dragen, 

f 2.50 soms meer waard is dan f 100.- om
dat de intentie van den gever de waarde be-
(:?aalt, 

stakende spoorwegmannen in Rotterdam ex
tra levensmiddelen eischten, 

dit geweigerd werd, omdat ook aan princi
pieele onderduikers, die al drie jaar in plaàts 
van 3 maanden ondergedoken waren, extra's 
onthouden moesten worden, 

van ·het hoofdkwartier van het Centraal Voor
zieningsbureau der Spoorwegen het be
richt 'kwam: ,,Worden we niet voorzien van 
spijsolie, boter, bloem etc, dan stellen wij ons 
onmiddellijk ter beschiking van de Duitschers 
en zullen wij ons werk weer normaal hervat
ten!" 

een boer klaagde, bij den plaatselijk LO.
leider in een Fries dorp, dat. hij geen bon
kaarten voor zijn onderduikers had gekregen. 

op de vraag, of hij ze dan niet per post had 
ontvangen, hij ontkennend antwoordde. ,,Maar 
heb je dan niet zo'n blauw dienstenvelop ont
vangen met "Omzetbelasting" er op?" ,,Ja, 
dat wel, maar die dingen leg ik altijd zo opzij, 
ze weten je toch wel te vinden." Toen de enve
loppe opgezocht werd en de bonkaarten eruit 
te voorschijn kwamen, ging hem een licht op. 

de gevangenen uit de Wrnem II-kazerne te 
Gorinchem met een gevonden 'N.B.S.-band ge
kleed in overall, sigaretten en eetwaren gingen 
kopen in Gorinchem zonder door de wacht te 
worden aangehouden en er net zo weer terug
keerden ...... ? 

Een N.S B.-boer-burgemeester aan den secre
taris der evacuatie-commissie ten behoeve van 
de leden een' aantal blanco nacht- en fietsver
gunningen gaf.. ..... 

die secretaris (Plaatselijk N S.F.-man) al zijn 
medewerkers van een dergelijk bewijs voorzag, 
zodat zij zonder gevaar voor vrijheid of fiets 
gedurende dag en nacht hun illegaal werk 
konden doen; 

de chef van de P.T.T.-dienst voor Luister
vergunningen een kaart met o a. de volgende 
inhoud rondstuurt: ,,Op grond van de aan U 
verleende vrijstelling van de inlevering van uw 
radiotoestel tijdens de Duitse bezetti11g is U 
een nieuwe Luistervergunning uitgereikt dan 
wel medegedeeld, dat U moest voortgaan met 
het plakken van radiozegels op de in uw bezit 
zijnde Luistervergunning"; 

deze kaart ook aan N S.B.-ers gestuurd werd, 
die nu dus in het kamp zelfs nog zegeltjes moe
ten plakken. 

bij de begrafenis op het Eregrafhof politie
officieren rondliepen, die het "padje" nog op hun 
kraag hadden, dat ze van de Duitsers ont
vingen? 

het is voorgekomen dat uit de kampen 
ontslagen N .S.B.-ers vergunningen ontvingen 
voor de aankoop van kleding, welke door de 
gemeente betaald 'worden. 

dat de Stichtingscollecte in de gem. Mole
naarszraaf-Brandwijk (totaal circa 1400 in
woners) het enorme bedrag van f 16.680,- op
gebracht heeft, dit is bijna f 12,- per in
woner of ruim f 47,- per gezin!! 

Enige ke11nïsgeving. 

Tot onze grote droefheid overleed ,4, 
December aan een beroerte, te Davos, 

Dr. F. ). KROP 
in de ouderdom van 70 jaar. 

Namens de familie: 
A. Krop-Seignobos
en kinderen. 's--Gravenhage, 

Frankenslag 181 
Geen bezoek 

H. VAN VELDHUIZEN
(Uy�erwijk, Landzaat, Kees)

en 
A. VAN VELDHUIZEN-VEENTRA

(Nel, Koos) 
hopen D.V. 21 December a.s. met hun kinderen 
�enée en Netty, hun 121h-jarige trouwdag te vieren. • 
Wij danken God voor Zijn goedheid, dat wij 
die dag •weder in vrijheid én in ·gezinsverband 
mogen herdenken. 
Receptie: Maandag 17 December van 3-5 uur. 
Wezep, ,,'t Heuveltje". 

). D. BOLHUIS
(Dick Boer1 Johan Polman) 

en 
M. C. RAKERS

geven U kennis van hun voornemen D.V. 14 
December te Groningen in het huwelijk te 
treden, des n.m. 3 uur. 
Kerkelijke inzegening in de Geref. Kerk, Wou
ter van Doeverenplein, des n.m. 3.30 uur, door 
den Weleerw. Heer Ds. G. Toornvliet, Ge
ref. -Pred. te Groningen. 
Arnhem: M. T. M. G., Ernst Casimirlaan 4. 
Groningen, Floresplein 20b 

Gelegenheid tot gelukwensen na afloop 
van de kerkdienst in de consistorie. 

ÀRIE VAN DER KAADEN 
en 

ANJE DIJK 
hebben de eer U, mede namens wederzijdse 
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats hebben op Dinsdag 18 December a.s. 
Kerkelijke bevestiging des namiddags 3 uur in 
de Geref. Kerk (Parklaan) te Groningen, door • 
den Weleerw. Heer Ds. A. van der Ziel. 
Groningen, Ver!. Visscherstraat 19a. 
Sauwerd, Schoolstraat. 

Receptie: 
18 December van 5 tot 6 uur 
in Hotel Willems, Heerestraat. 

Wordt gezocht voor een oud-K.P.-er, die ge
wend is aan buitenwerk een plaats als tuinmans
baas, als opzichter op een kwekerij of op een 
buitenplaats. Is vollèdig op de hoogte van tui
nen en tuinderij. Leeftijd 30 jaar. 
Brieven onder nr. 94 van dit blad. 

Adjudar.t, onderofficier, administrateur, ge
duren_de de bezettingstijd leider van een ver
zetsgroep en ex-politieke gevangene, zoekt een 
hem passende, liefst controlerende, inspecteren
de· of leidende betrekking. 
Brieven onder nr. 95 van dit blad. 
BELANGRIJK 
Willen de twee personen, die kort na de be
vrijding bij Mevr. Bonninga, Bilderdijkstraat 2 
te Groningen, een boodschap hebben overge
bracht van Roelof Heidema, zich nogmaals al
daar vervoegen? 
Eventuele kosten worden vergoed. 
De Nationale Documentatiedienst der Illegali
teit, provinciale afdeling voor Zuid-Holland, 
gevestigd te Rotterdam, Burgem. Meineszlaan 
110, verzoekt opgave van de juiste naam en 
het huidige adres van den illegalen werker 
,.Bernard- Ruys uit Gouda". 
Een ieder die omtrent dezen persoon inlich
tingen kan verschaffen, wordt verzocht zulks 
met spoed schriftelijk te willen melden aan 
bovengenoemd adres. 

Direct. der N.D.D. der Illegaliteit 
voor Zuid-Holland 

G. J. v. d. WAAL Uan de Vries) 
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• ltrrttnacf)t, ,cfJonrr ban bt bagrn.,

t,or flan ,rrobre 't Hebt \Jrrbragen,
�at fu um buietrrnfHt fllinftt.,

En morbt gr\Jfrrb rn aangrflrbrn�
2jjn t.Jooomorb luistert naar urrn rtbtn,
l)oe trbd bie in 3fin orrn ftlinftt.

l)ff poogt b'•nnoo3Ir te brrnftfrn" 
•oor 't moorbrn \Jan onnoo3lr 3trlrn.,

En mrlit rrn etab- en lanbttrudjrei,
!In �rt(Jlr[Jrm rn op beu aftfttr,
En maaltt br urret ban fiac.ljrl mafdttt
•fe maren gaat boot Ctrrmb rn turt.

Van naar fJrt Dl'tttrn" ban naar 't <eoutrn. 
D'tit 3al bit brorbr morbrr troosten, 
J!u 3Ö f}aar llt\Jc ftinbrn bcrft� 
Jltu 3Ó btr 3frt in 't blorb btrsmorrn, 
»rrgaan bte nauhlrlff liu 3ijn grüorrn.,

En 30 bed 3maarben roob urbcrf�i

2ö 3f rt be mefft op bt tippen 
ban bit fJutorur· en &ldtt lippen 
�rrultt nog bere ban motbrra liorst 
2ii 3frt be tere traantjes banotn, 
Sllt b.ium, aan brupptla op bt ma-ngrn; 
2ö 3iet 3e buil ban bloeb IJemout. 

'ft'lt tnrnftflraum brftt nu mrt 3ijn ltoogJrt 
ff,rJoffrn rn grrn ladJtnbt ooujre. 
cOit etraatbrn tot i11 'e morbrn ftarr" 
� la or.trrrn, bft mrt l}a :r ortnrmrl 
l)rt aanschijn ecf}frprn tot rrn {Jtmrl. 
Etr 't mtt ttn mist bttrolifttn 1uttb. 

ll9ft ft,m b. tllrnbr rn jc1mmrr normrn, 
En ttlltu 3obrtl jongr bloemen 
'li'it torn brrmrlfttrn, rrr 3r nou 
f>aar frfest blabtn:n ontfolitn" 
En lftftlijfr boor trbrr roftrn. 
En 't morgrn, bronfltn 't ttntt 3ogi 

2o brlt bt 3rfn bt florenaren. 
2o 11rf)ubt tL·n fmt be ororne blaren" 
Wannrtr htt t1tonnt in · t tnllbr \noub 
•ar ftan bt fllhtbt t1taat3ucl}t flroutntn
Wannrrr 3e uaot uit misbrrtroumrn
•ar tuibt 30 1cbtnbig bat {Jlilar roumti

�tbrufttr ffadjd, ud)ort bft \uartn: 
llm lihtbrrs tttrbrn marrrlarr11, 
En rrr1tr1fngrn ban het 3aab, 
�at uft utu blorb brgtnt re orotfrn, 
En fJrrrlfjft tot �obe rrr 3al. lilorfrn, 
En hoor gun tnrerbfJtib rn \Jeraaat. 

joost ban brn »onbtl 



.Cue. 2 1 1 - .w. 
En bet gescbiedde in dfe dagen, dat er een �evel uitging vattwege keizer .Augustus, dat 
bet gebele rijk moest wordc ingescbreven. 
De inscbrijving bad voor bet t:e.rst plaats, toen Quirinus bet bewind over Syrië voerde. 
En zij gingen allen op reis om zicb te laten inscbrijven, ieder naar zijne eigene stad . Ook 
Jozef trok naar Çalilea, uit de stad '.Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die 
Bethlehem beet, omdat hij uit het buis en bet geslacht van David was, om zich te laten 
inschrijven met '.Maria, zijne ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. 
En bet geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoti, 
en zij baarde baren eerstgeborenen zoon en wikkelde hem in doek.en en lef}de bem in 
een kribbe, omdat voor ben geene plaats was in de berberg. 
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des 
nachts de wacht hielden over bun kudde. 
En plotseling stond een engel des 'J-leren bij ben en de heerlijkheid des '}-leren omstraalde 
ben, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot. ben, 'Weest niet bevreesd.,. 
want ziet ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel va11en. 'U is 
beden de 'J-leiland geboren, namelijk Cbristus, de 'J-lere, in de _stad van David. En dit zij 
u ten tekrn, yij zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in ene kribbe. En 
terstond was er bij den engel ene grote hemelse legermacht, die Çod loofde, zeggende, 

Ere zij Çod in den boge, en 
·, vrede op aarde voor mensen des welbebagens. 

En bet. gescbiedder ·. toen .de engelen van beti beengevaren waren- naar áe bemel, dat de 
berders· tot elkander spraken, [aten wij naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen ge
scbied is en ons door den 'J-lere .is bekend gemaakt: En zij_ gingen baastig et( vonden 
'.Maria en ïozef en bet Xind, liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maak
ten zij bekend hetgeen tot ben gesproken was over dit kind. En allen, die ervan boor
den, verbaasden zich over hetgeen door de berders tot ben gezegd werd. Doch 7Ytarla 
bewaarde al deze woorden, die overwegende in. baar hart. En de herders keerden terug, 
yod lovende en prijzende om alles wat zij badden geboord en gezien, gelijk bet bun 
gezegd was. 

Want Gij weet de Genade van Onzen 
Heere Jezus Christus, dat Hij om onzent· 
wil arm Is geworden, daar Hij rijk was, 
opdat gij door Zijne armoede rijk zoudt 
worden. 

2 Cor. 8: 9. 

Ik zou U zo graag eens wlllen bezoeken 
en met U praten, maar dat gaat niet. 
Ik kan U allen wel in een brief bereiken. 
Elke avond, wanneer we spreken, den
ken we aan jullie en wordt er over het 
leven en sterven van Uw geliefden ge· 
sproken en wordt er door honderden voor 
jullie gebeden. 
Er wordt elke avond erg veel gegeven 
uit dank voor het werk van "onze jon
gens en meisjes". 
Ja, er is grote dank voor dit prachtige 
werk. 
Jullie denken misschien wel eens, dat ze 
tevergeefs gestorven zijn, maar het is 
niet waar. 
Zij hebben getoond, wat de mens kan, 
als hij bezield wordt door de offergeest 
van onzen Heere Jezus Christus. 
Die bezieling werkt door in de harten 
van honderden jongens en meisjes. 
Ze zijn niet alleen tot grote zegen ge
weest: ze hebben niet .olleen honderden 
gered, maar ze zijn nog na hun dood vele 
duizenden ten zegen en redden en helpen 
nog, nadat ze gestorven zijn. 
De zegen van de illegale actie was lieel 
groot, en is nog heel groot. Jullie meent 
misschien van niet, maar ge vergist û. 
Heldenbloed vloeit nooit tevergeefs, want 
wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus 
dat houdt zijn waarde en blijft. eeuwi� 
bestaan. 
Ik [!loet jullie dat eens op het h�t bin
den, omdat velen menen, .,och het is alle's 
voor niets geweest". 
Maar dat is gelukkig niet waar. 
De zegen van hun leven en sterven is 
vandaaq nog geweldig groot. Maar nu 
naderen de Kerstdagen en dan denken 
Jullie aan vorige jaren. 
Anderen zitten �ezellig met elkander om 
de haard, en bij jullie is zo'n grote lege 
plaats, zonder Man, Vader, of Moeder, 
broer of zuster of verloofde. 
Zij komen niet weer. 
Je weet je zo eenzaam en zo arm. 
Ik kan het me begrijpen, en ik wou, dat 
ik jullie kon helpen. 
Armoede is toch, iets niet kunnen missen 
en toch te moeten missen. 

* 
7,,tijn meditatie is een brief aan de weduwen en wezen, aat1 de ouders en ver� 
loof den van onze gevallen kameraden, 

Het is zo moeilijk, vooral op Kerstdagen, 
Oud- en Nieuwjaar. 
Toch is er een ontzettend grote troost ln 
dit verdriet. 
Het is dezelfde troost, die onze kamera
den ervaren hebben in de cel, bunker en 
in het concentratiekamp. 
Ze hadden het soms erg mo�ilijk, maar 
dan kwam "Onze Vader" met Zijn gena·
de in de cel, en dan jubelden ze. 
Dan gevoelden ze zich niet arm meer, 
maar rijk en ze wisten het, die rijkdom 
dankten ze aan de armoede van Onzen 
Heere Jezus Christus. 
Hij werd arm, zo arm, zo eenzaam, zo 
verlaten door God en mensen, als nooit 
een mens is geweest. 
Het voorspel in de kribbe, maar het vre
selijke eindspel van de armoede in Geth
semané en aan het kruis. 
Hij kon Zijn Vader niet missen en Hij 
inoest Hem missen. 
Terwijl Hij miste de Vaderliefde, presen
teerde de Vader Hem de beker vol van 
de toorn Gods om onze zonden. 
Da\ is de armoede, de eenzaamheid ge
weest. 
Hij stierf ln de angst der hel, met de 
volle liefde in het hart voor Zijn Vader· 
en voor ons. 
Om onzentwil werd Hij arm, om ons rijk 
te maken. 
En die rijkdom omringde hen in de don
kere cel. 
In de jaren 1940-'45 is uitgekomen, hoe 
groot de rijkdom is, die Christus ons ver· 
worven heeft, door Zijn komst op aarde, 
door Zijn lijden en sterven. 
En nu kan ik die rijkdom samenvatten in 
één woord en wel in dit woord: ,,Vader". 
De armoede van den mens bestaat daar
in, dat God niet meer zijn Vader is. 
Nu moçren we weer "Vader" tegen God
zeggen, en Hij omringt ons altijd met Zijn 
Vaderliefde, als wij er hem om vragen. 
Hij wil U ook op de Kerstdagen rijk ma· 
ken met Zijn Vaderliefde. 
En als ge die ervaart, dan jubelt ge, zo
als zij in de "cel" gejubeld hebben. 
Jezus kwant op aarde, om ons rijk te. 
maken. 

En op grond van Gods Woord en erva
ring geloof ik, dat niemand zo arm is. 
zo eenzaam, zo bedroefd, of God kan 
hem rijk maken, de leegte vullen, troos· 
ten. 
Gods Genade is onbeperkt groot. . :! 

Wij denken maar al te vaak "God kan 
mij niet helpen; mijn man is weg, of mijn 
vrouw, mijn kind, mijn verloofde." 
Het is ontzettend zwaar. 
De Kerstdagen, Oud en Nieuwjaar alleen 
te moeten doorworstelen, terwijl zij er 
niet zijn. 
Maar vergeet dat niet, het Kind in de 
kribbe kwam, om ons rijk te maken. 
Hij alleen kan jullie helpen. 
Dat heeft Hij toch wel bewezen in de ja
ren 1940-'45 in cel en concentratiekamp. 

· Vergeet dat toch niet.
Maar denk erom, het is Genade, onver
diend.
Onze zonden zijn zo groot, God moet op
ons toornen, maar de toorn heeft Zijn
Zoon.
Hij stelt zich in onze plaats, en nu staat
de weg naar het Vaderhuis open.
Onze jongens werden gegrepen door de
grote liefde en genade van Jezus Chris·
tus en zo hebben zij zich opgeofferd voor
Gods zaak.
Dat is het mooie van de jaren 1940-'45.
Laat die geest van Christus U bezielen.
Daar staat in onze tekst: Gij weet de
Genade, d.w.z. gij hebt het geproefd, ge
smaakt.
Wanneer ge smaakt de genade van Kerst
mis en van het Paasevangelie dan springt
Uw hart 6p van vreugde.
Genade ervaren is de grootste vreugde.
die een zondaar kan genieten.
Mijn beste vrienden en vriendinnen: wi}
leven in de komende dagen met U mee.
Wij bidden, dat God U heerlijke Kerst·
dagen geve.
Het kan, als ge gelooft, dat God Zijn
kinderen niet iets geeft om hen armer,
maar wel om hen rijker te maken.
Kerstvreugde is ervaren de genade van 
Onzen Heere Jezus Christus, Die arm 
werd, opdat wlJ door Zijn armoede rtJt
zouden worden. .,FRITS DE ZWERVER".
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AFSCHEID VAN DE L.K.P. 

Het einde van de oorlog bracht ook het einde van onze organisatie 
L.K.P. De organisaties, die na September langzamerhand opging in
de B.S. had de haar opgedragen taak volbracht en velen hebbén
zich aanvankelijk afgevraagd, waarom nu nog zoveel drukte bij de
afwikkeling der L.K.P.i Achteraf zijn wij allen echter dankbaar dit 
werk te hebben aangepakt. Gezamenlijk hebben we onze moeilijk
heden, ook de individuele, trachten op te lossen en ons naar ver
mogen gekweten van de ereplicht tegenover de nabestaanden van
onze gevallen vrienden.
De afwikkeling is nu in een zodanig stadium gekomen, dat we ge
meend hebben hieraan een andere vorm te moeten geven. Geza
menlijk met de L.O. is de Stichting L.0.-L.K.P. opgericht en heeft
de organisatie L.K.P. dus opgehouden te bestaan. In het nieuwe
verband zullen we voortgaan ons werk "af" te maken, en zal ten
slotte de reunie-gedachte blijven bestaan. 

Zo rust dan op mij, als Voorzitter der L.K.P. de taak een afscheids
woord te wijden aan de mooie organisatie die wij "hadden", en 
veel herinneringen komen daarbij op. 
Vanaf Mei 1943 verhuisde het beste deel der militairen, studenten 
en mannelijke personen van de lichtingen 1922, 1923, 1924 in op
dracht der regering naar "ergens in Nederland". Honderdduizen
den weerlozen verbleven in stad en land, bedreigd door S.D., Grü· 
ne Polizei, Landwacht en .... verraad. De totale oorlog werd voor 
hen bittere werkelijkheid. 
In deze nood werd de bundeling en versterking van bestaande en 
vorming van nieuwe gewapende verzetsgroepen noodzakelijk, en 
zo werd onze organisatie der Landelijke Knokploegen geboren. Met 
weinige pistolen werd de strijd aangebonden tegen een overmach
tigen vijand en de inze! was totaal. 
Een ieder van ons wist dat die strijd totaal was. Want velen onzer 
vielen en de organisatie was slechts enkele honderden menschen 
sterk. Zwaarder werden daarentegen de opdrachten, meer bon
kaarten, meer gevangenissen, meer bevolkingsregisters moesten 
worden gekraakt en meer sabotage moest worden gepleegd. Toen 
was van toepassing het gedichtje dat ik onlangs las: 

't Zijn gevouwen handen. 
Dus geen kracht van staal. 
Dat is onze Weermacht. 
GOD IS GENERAAL. 

Inderdaad, velen onzer voelden dit sterk. Vaak werd er dan ook 
gebeden op besprekingen en vóór overvallen. Ieder deed dit op de 
hem eigen wijze. Zo mocht de K.P. strijden voor ons vaderland 
maar bovenal ter verdediging van onze hoogste geestelijke waar
den. 
Bij het werk gaven de K.P.'ers zich zoals zij waren, rond en eerlijk, 
zonder enige franje, gewend zich geheel in te zetten. Er werd een 
onderlinge geest van vriendschap, opoffering en vertrouwen ge
kweekt, die onverbrekelijk was, de K.P. geest. 
Door deze K.P. geest was het mogelijk honderden gevangenen te 
bevrijden, tientallen bevolkingsregisters en ten slotte 140.000 bon
kaarten per maand te kraken. 
Met volle kracht wierp onze organisatie zich na eptember in B.S.· 
verband op de sabotage, hierbij versterkt door burgerverzetsgroe
pen en illegale werkers uit andere organisaties. Dankbaar kunnen 
wij zijn in dit verband een steentje te hebben bijgedragen aan de 
bevrijding van ons land. 
Wij brengen hulde aan die gezinnen die ons huisvestten en ver
zorgden! Zonder hen zou ons werk onmogelijk zijn geweest. 
Dankbaar en met eerbied herdenken wij vooral onze gevallen 
vrienden, die meer leden en meer offerden dan wij. Zij waren ons 
voorbeeld en hen zullen, ja kunnen wij nimmer vergeten. 
Na de bevrijding zijn velen onzer teleurgesteld, omdat zoveel za
ken anders zijn gelopen dan zij zich hadden voorgesteld. Er zijn 
veel moeilijkheden en problemen gerezen, die niet op de oude K.P.· 
wijze opgeruimd kunnen worden. Moeilijk is het je te bedwingen, 
wanneer een bureaucraat of baantjesgast je een voet dwars zet 
bij je pogingen om Nederland snel te doen herrijzen. Toch gaat het 
niet aan om de moed te laten zakken. Wij blijven voortgaan, trouw 
aan onze idealen, bouwend aan het welzijn van ons vaderland, nu 
op legale wijze bestrijdend wat krom en onrecht is. Onze vrienden. 
band blijft en wordt voortgezet in de Stichting L.0.-L.K.P. 
Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle vrienden, 
K.P.'ers, koeriersters en medewerkers prettige Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Het is Kerstmis maar niet voor
allen vrede op aarde en wij weten niet wat het Nieuwe Jaar ons
zal brengen. Vol vertrouwen gaan wij echter de toekomst tegemoet,
wetend dat wij kunnen �alen,

echter God blijft onze Weermacht 
Hij is Generaal. 

BOB. 

VERSLAG DER G.A.C.-VERGADERING 

MAANDAG 10 DEC.19"5. 

Minister Beel had de wens te ken
nen gegeven, om in de vergadering 
van de GAG eens ronduil te ko
men pralen over verschillende 
brandende problemen belr. zuive
ring en wat daarmede annex is. 
Om het verloop van deze verga
dering vruchtbaar te doen zijn en 
het geheel niet een te officieel ka
rakter te çieven, had de GAG beslo
ten alleen de leden van het Bureau 
en de Sectie zuivering bijeen te 
roepen. 
Prompt om drie uur verscheen de 
Minister vergezeld van Dr. Prinsen 
in de vergaderzaal. Deze bijeen
komst duurde tot zes uur. Het is dan 
ook niet mogelijk om over alles wat 
ter sprake kwam ,verslag te geven. 
De Minister gaf op de eerste plaats 
een overzicht van de hele gang van 
zaken in de zuivering vanaf de be
vrijding van het Zuiden, en een dui
delijk beeld van de ongewenste 
toestanden, die door stakingen en 
schorsingen waren ontstaan, zon
der dat een definitieve uitspraak 
werd gegeven. 
Men was het er over eens, dat aan 
deze rechtsonzekerheid zo spoedig 
mogelijk een einde moest worden 
9emaakt. Over de circulaire van 31 
Oct. aan de commissarissen der Ko
ninqin is veel misverstand ontstaan. 
Speciaal over het feit, wat men nu 
ei9enlijk moet verstaan onder een 
"licht 9eval". De Minister deelde 
mede, dat daarom op 16 November 
van Binnenlandse Zaken aanvullen
de richtlijnen zijn uitgegaan, waar
in o.m. naar voren komt, dat de Mi
nister de beslissinq over het herbe

·noemen of ontslaan van burgemees
ters aan zichzelf behoudt, en tevens 
wat men onder een "licht geval" 
moet verstaan, zowel wat betreft 
burçiemeesters als het prov. ge
meentepersoneel. 
Het onderzoek blijft echter zijn ge
wone verloop hebben. Mochten dus
onjuiste beslissin9en worden geno
men, dan zullen deze later worden
hersteld. Deze oplossing is mis
schien niet altijd even gelukkig, 
maar daar staat ook teqenover dat 
vele personen, die qestaakt zijn, en 
nu ten koste van de Staatskas "niets 
doen", rondlopen, weer aan het
werk kunnen gaan. De Minister
hield zich aanbevolen voor klach- • 
ten, welke in den lande naar voren
mochten komen. En wij moeten er
kennen, dat Z.Exc. en ook Dr. Prin
sen van vele individuele gevallen, 
die naar voren werden 9ebracht, 
precies met naam en toenaam op
de hooqte waren. 
De Minister zeide niet te kunnen 
dulden, dat wanneer door hem een 
beslissinq is qenomen, na de rap
porten en het advies van het Cen
trale Oraaan, en in ontslaakwesties 
de commissie Scholten te hebben ge
hoord, dat op 9ezaqsondermiinende 
wiize teaen de betrokken ambtena
ren wordt · opaetreden, omdat eni
ge personen of een proep van per
sonen het met deze beslissing niet
eens is. 
Op de vraa9 of het Centrale Or
aaan. nu er een directeur aan het
hoofd staat, volkomen onder de in
vloed van het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken is qekomen, ant
woordde de Minister zeer perti
nent, dat dit niet het aeval was, te
we�r daar het Centrale Orqaan niet
alleen ten behoeve van Rinnenland
se Zaken, maar voor alle Departe
men•en adviseert. Het was hii som
miae kwesties zeer duidelijk. dat
aebrek aan voorlichtinq en Publici
teit vele misvattinaen heeft doen
ontstaan. En dat door de uiteenzet
tinnPn van den Minister de ver
schillende bearippen ten zeerste 
waren verouderd. Wil kunnen dan 
ook niet anders ze·qqen, dat tijdens 
de veraaderlnq open en eerlijk met
wederziids beariP voor elkandP.rs
standpunt en moell!ikheden de din
aen werden besproken en dat het
ahsoluut de becto"linq is van den
Minister zijn richtlijnen in zijn be-

kende radiorede vastgelegd, in de 
practijk tot uitvoering te brengen. 
Wij moeten echter niet uit het oog 
verliezen, zoals de Minister zeide: 
dat Hii uiteindelijk de verantwoor
deliikheid draagt. 
La critique est a!sée et l'art est 
difficile. 

* 

nieu� 1946 
"Voorwaarts Vaderland" is de
strijdkreet ui1 het gedicht, dat 
een onzer vrienden in de ver· 
zeLSlijd maakte. 
We aachten toen "voorwaarts 
Vaderland" tot aan de bevrij· 
ding en dan vrijheid, vrede, 
rust. 
We weten nu, dat deze strijd
kreet nog net zo actueel is, dat 
ze zelfs nog belangrijker is nu, 
nu de teleurstelling als een mist 
op ons neerzijgt. 
"Voorwaarts Vaderland" is de 
Nieuwjaarsgroet, die goede va
derlanders elkaar toe moeten 
roepen. 
Als er zoveel schuim is boven 
komen drijven in onze natie na 
de bevrijding, als men zich ver
rijkt ten koste van de staat, als 
men corruptie pleegt als nooit 
te voren, als men collabora· 
teurs bevoorrecht, als steekpen
ningen alle deuren voor louche 
figuren openmaken, als er on
recht gepleegd wordt op grote 
schaal, als illegale werkers en 
onderduikers nQg een extra 
duw krijgen na de bevrijding, 
maar ook als vele van onze 
vrienden zich misdragen, als de 
Duitse practijken in onze kam· 
pen herleven, als er uit onze 
kring door het verzet een po· 
sitie kregen, die te veel was 
voor hun zwakke benen, zodat 
ze niet alleen hun verleden ver
gaten, maar ook door hun hou
ding, de naam van het verzet 
in discrediet brachten, dan is er 
maar één antwoord: Voorwaarts 
Vaderland! 
Er is geen andere we9. Kon ons 
volk er niet boven uitstijgenî 
Welnu dan moet het er door 
heen. Dwars door de modder 
heen, zullen we ieder op zijn 
plaats het onrecht bestrijden 
en het leed helpen verzachten. 
Zwak zijn we, in getal en in 
kracht? Maar waren we dat de 
afgelopen jaren ook nieH 
De vergissing, die we maakten 
was, dat we dachten klaar te 
zijn met de bevrijding. We zijn 
er nog lang niet. Uit de chaos 
in Nederland moet eerst weer 
een soort kosmos gemaakt wor
den. 
Dat betekent, Herstel van orde 
en recht, afromen va11 het 
schuim. 
De neiging van zich terug te 
trekken en op een denkbeeldig 
eilandje te leven moet bestre
den worden. 
Christus plaatst ons in het volle 
leven, in dit Vaderland. Zijn Ko· 
ninkriik komt dwars door alle 
geweld heen. Hij draagt ons 
op naar Zijn wet te leven. En 
Ziin wet spreekt bovenal van 
Liefde en van Recht. 
Liefde tot den naaste, liefde tot 
dit land. 
Recht doen aan den naaste, 
recht herstellen in dit land. 
Niemand maq zich aan die op
dracht onttrekken, niemand 
maq zich .,!soleren". 
Ziet aii het hopeloos in, lezer? 
Herinnert U hoe hopeloos de 
strijd in het verleden soms 
scheen. 
Maar bedenk vooral dat we niet 
verplicht ziin succes te hebben, 
maar verplicht zijn naar Zijn 
wet te leven. 
Daarom is onze Nieuwjaars-
wens: 
"Voorwaarts 
Hem. 

Vaderland", met 
H. v. R. 



W
IT is de wereld, rein 
en blank, rond het 
kleine huisje midden 
in een land van pol

ders en plassen en lage boerderijen. 
Het is of er vrede heerst na de 
bulderende storm van gisteren. 
Een doodse stilte ligt over de 
wijdheid van die witte wereld 
en stilte in het kleine huisje, 
waar Joop op haar man zit te 
wachten. Joop, zo noemt Gert 
haar altijd, omdat hij vindt, da� 
die naam zo gezellig kame
raadschappelijk klinkt. 
Zij wacht hem nu al de hele 
dag. Vandaag zou hij terug
keren. Hij vertelde nooit, waar
heen hij ging of wat hij doen 
moest. Dat deed hij pas na zijn 
terugkeer als alles goed gegaan 
was. 
Steeds weer met de regelmaat 
van de klok waren er de ver
gaderingen die hier in hun 
huisje gehouden werden en 
waar alle plannen besproken 
en vastgelegd werden. En na 
iedere samenkomst ging Gert een 
paar nachten weg. Het was 
wel eens gebeurd, dat ook zij 
weg moest, omdat er gevaar 
voor een inval dreigde. Toen 
had Gert snel een heleboel in
gepakt en haar meegenomen. 
Maar later bleek alles toch vei
lig te zijn en waren zij weer 
in hun huisje gaan wonen. En 
er waren weer vergaderin· 
gen geweest en Gert was weer 
vele nachten weggegaan. 
En altijd als hij terugkwam 
floot hij en als hij wegging 's 
avonds in het donker, bracht 
zij hem tot aan de dijkbrug en 
dan keek zij hem net zolang 
na tot hij niet meer te zien was 
en dan liet hij met regelmatige 
tussenpozen zijn fluitje klin
ken, heel lang, wel tot aan het 
eind van de Vaart en even 
veel keren floot zij terug. Het 
fluitje, de wijs van het Oranje 
Boven, - - . - streep, 
streep, punt, streep, punt. 
Hij was haar zo dierbaar ge
worden, die afscheids- en wel
komstgroet. En altijd wanneer 
die tonen zo uitdagend van 
over de vaart naar haar toe 
kwamen, voelde zij zich ver
drietig, want zij kende de moei
lijkheden en gevaren. Dan klonk 
haar eigen fluitje als een 
angstkreet, een noodkreet, die 
vroeg, smeekte om toch terug 
te keren. Maar toch, wanneer 
Gert niet meer te horen was, 
klonk het vertrouwde fluiten 
nog door in haar gedachten als 
een troost, een onzichtbare ze
kerheid, dat hij terug · keren 
zou En zo, was hij eergisteren
avond ook weggegaan. Rustig 
als altijd had hij haar gezegd 
niet bang te zijn en hij had 
haar gewaarschuwd, dat er 
;torm zou komen. Maar zij was 
niet bang voor harde wind, ook 
al moest zij alleen blijven. De 
vrouw van Gert moest eigen
lijk nergens bang voor zijn. Hij 
wist altijd wanneer er storm op 
komst was! En nu ook. Hij had 
geheimzinnig gelachen, want 

ruw weer, zo zei hij, zou hem 
te pas komen. En zijn fluitje 
had weer langs de vaart ge
klonken. Oranje Boven, en zij 
had geantwoord, plotseling als 
een snik, een afscheidsgroet 
van een eenzame figuur op de 
hoge dijkbrug, eenzaam in de 
wijde sneeuwverten ... 
En de storm was gekomen, een 
zware Noord-Wester met veel 
sneeuw, direct 's nachts al en 
gisteren de gehele dag door, 
loeiend en bulderend, van over 
de plassen en trekgaten en zo
den opstuivend tegen de sid
derende huizen. 
Zij had de gehele nacht liggen 
luisteren naar het kraken en 
breken buiten en onderwijl 
dacht zij telkens het fluitje te 
horen van Gert, die nu bezig 
was met de jongens ergens ver 
weg, buiten in het razen van de 
wind. Oranje Boven. Maar in
eens had zij stil moeten glim
lachen . . . want als de jongens 
aan het werk waren, een spoor
lijn opbliezen of zo, dan zou-

- den de moffen hen niet horen, 
dan kwam de wind hen te 
hulp. En met die gedachte had 
zij begerig geluisterd naar het
aanwakkeren van de Noord
wester. 
De gehele dag ook was het 
bar weer gebleven. Soms wa
ren de windstoten zo hevig, dat 
de enkele mensen op de dijk 
zich maar met moeite konden 
staande houden en bij iedere 
stap wankelden. Woest was het
buiten met die over het ijs ve
gende storm. De mensen waren
angstig en overal kletterden 
de pannen van de daken en 
stoof het hooi uit de bergen, 
terwijl de sneeuw wild opwar
relde. De schoonheid van dit 
norse natuurspel was onzeg
baar, wat zou Gert genoten 
hebben, als hij thuis was ge
weest. 
Oranje Boven! Het was een 
grommen en fluiten over het
kale land zo, dat de woeste 
verlatenheid als tastbaar werd. 
Hij was niet langer onper
soonlijk die verlatenheid. Hij
werd een persoonlijke vorm 
van eenzaamheid en stormge
raas ineengesmolten, terwijl je 
daar boven uit de armoede van 
de omgeving aanvoelde als de 

armoede van de wereld. Ja, de 
armoede, die de oorlog had 
gebracht, waartegen Gert zo 
vocht, Gert en zijn jongens. 
Maar vandaag is het weer stil. 
Zo vredig met al die sneeuw en 
vlakke wijdheid, met die boe
renhuizen onder een donzen 
vacht en het dromen van de 
gemutste wilgen langs de on
dergesneeuwde sloten. 
Gert zal nu wel gauw thuis zijn. 
Dan zal hij weer vertellen hoe 
het gegaan is, terwijl hij zal 
lachen om de storm, die hen zo 
hielp. 
De storm, Oranje Boven, - - . 
Joop zucht, terwijl ze stil door 
het raam zit uit te zien. Ach er 
is oorlog, verzet. Ze heeft vaak 
zo'n stille angst. En altijd dat 
hevig verlangen naar het eind 
van dit alles, naar een rustig 
blij leven samen met Gert. Dit 
hele leven is toch voor een 
ieder een leven van voorstel
len en verlangen, van wachten, 
herinneren. In de stilte van deze 
dag, zoals ze nu zit te wach
ten op zijn fluitje en waarin je 
de mensen op de dijk ziet 
voorbijgaan, al glijdend en 
glissend, zoals je ze altijd al 
zag gaan, kan je je niet voor
stellen, dat het oorlog is, dat 
Gert nu zal terugkeren van 
een gevaarlijke tocht, 't is alle
maal zo ongerept buiten en 
vredig ... 
Maar toch . . . heel in de verte 
gromt het geschut, onheilspel
lend, als wil het jaloers op het 
vredige, dat overal rondom 
heerst, de harmonie van die 
wijde rust verstoren. Altijd zal 
er wel de dissonant blijven, 
ook in haar leven, de disso
nant van de angst om Gert ... 
De vreugde van alles te win
nen, met de gedachte het ook 
te kunnen verliezen. 
En zo zit zij voor zich heen te 
peinzen en denkt, weer terug 
aan eergisteravond, dat rus
tige afscheid . . . Er zou storm 
komen, had Gert f_.?zegd. Zij 
had hem lang na kunnen zien, 
want het was zo licht geweest 
vanwege de sneeuw. Oranje 
Boven! 
Joop zucht en kijkt met een 
lange blik het raam uit qye_r de 
wijde, toegevroren plas, waar 
in de verte een troep water-

vogels een groot wak open 
houden ... 
Maar plotseling keert haar blik 
weer terug naar het hoge brug
getje aan het begin van het 
laantje, dat naar haar huisje 
voert. Want er komt iemand 
van de dijk de brug op, terwijl 
hij met een fiets aan de hand 
zich snel naar beneden laat 
glijden. 
Zij kijkt, maar neen, dat is Gert 
niet, dat is ... , dat is Peter. Pe
ter is één van Gerts vrienden. 
Maar . . . die zou toch ook met 
Gert mee geweest zijn? Gert 
nog niet thuis en Peter wel? En 
plotseling schiet de angst als 
een veer recht in haar, terwijl 
als een storm de mogelijkheden 
door haar brein jagen en een 
benauwende druk zich om haar 
hart klemt. 
Zij gaat naar de deur en ziet 
het vreselijke in Peters droeve 
gezicht. 
.,Jo", zegt hij, en durft haar bij
na niet aan te zien, maar Joop 
beduidt hem meer naar binnen 
te gaan. ..Peter", zegt zij 
vreemd, .,Peter, vertel alles". 
En Peter vertelt, hoe zij met 
hun vieren op weg waren om 
een kleine spoorbrug op te bla
zen, een object, dat Gert al zo 
lang had willen vernietigen, en 
hoe alles goed was gegaan, 
want de storm was gekomen 
met veel sneeuw en niemand 
was er in de buurt gewe.est. Zij 
hadden wel veel moeite gehad 
met de lading, want de grond 
was hard bevroren en zij had
den met hun betel.en gaten moe
ten hakken. Maar eindelijk wa
ren ze toch klaar gekomen. 
En Gert had het vuurkoord aan
gestoken, terwijl de anderen 
zich al wat terug getrokken 
hadden om de wacht te houden. 
En daarna was Gert ook naar 
hen toe komen rennen, toen hij 
klaar was. Op een afstand had
den ze de explosie <:dgewacht, 
maar hij was niet gekomen, er 
gebeurde niets. 
En Gert was ongeduldig gewor
den en had gezegd, dat de wind 
het vuur waarschijnlijk gedoofd 
had en dat hij het koord weer 
ging aan steken. De jongens 
hadden geprobeerd hem tegen 
te houden, want je kon nooit we
ten. Het was te gevaarlijk. Te
vergeefs, Gert was weer naar 
de lading toegelopen, en 
toen . . . ze hadden hem nog 
vaag zien bukken, maar plot
seling was hij opgesprongen, 
te laat, een ontzettende explo
sie was er geweest en daarna 
niets meer ... , alleen het bulde
ren van de storm . . . De storm 
had het voortkruipen van het 
vuur tegen gehouden en de tijd 
gerekt ... 
Joop huivert en staart met een 
blekê strakke blik langs Peter en 
ziet zichzelf staan op de ho
ge dijkbrug en de glimlach van 
Gert, want ruw weer zou hem 
te pas komen. Storm, Oranje 
Boven! Zijn fluitje van over de 
vaart . . . Alles verloren ... 
Oh, God, Gert . . . In de verte 
gromt het geschut. 

DO UWE. 



* 
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DE KONINGIN SPRAK 

Te midden van de onzekerheid, van den wereldnood, te midden van den 
strijd tegen de booze machten, klinkt de kerstboodschap door de wereld 
als het éénige bestendige, zekere in dezen voor ons zoo troosteloozen tijd. 
In dien nood en in die worsteling roept alles in den mensch om innerlijk 
houvast, roept alles in hem om God en grijpt hij naar God. 
Dan vindt hij geen ongenaakbaar God, die veraf is en hoog boven hem 
troont, doch God midden in het practische leven en in zijn persoonlijk 
leven; indalende in de diepte van zijn ellende en nood en dood. 
Die tot een ieder zegt eens en voor altijd: 

"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven".
Dit ,nu juist is het geheimenis en de heerlijkheid van het kerstevangelie. 
Dit is het eenige dat tegemoet kan komen aan den geestelijken honger 
van dezen tijd, want dis is waarlijk spijs. 
Het kerstfeest sluit zich inderdaad aan aan de practische problemen 
van ons leveri en aan onze beproevingen, omdat het vóór alles getuigt van 
Gods ontfermende en helpende liefde, getuigt van Zijn komst op aarde 
om ons te verlossen en ons vrij te maken van den booze. 
Naast verschillende berichten die mij bereiken omtrent uw stoffelijke 
nooden en uw prachtigen weerstand, zijn er ook die getuigen van geeste
lijken groei; 'van de standvastigheid van uw geloof, van uw doelbewusten 
strijd tegen de booze machten die zich overal en langs allerlei slinksche 
wegen, schier onmerkbaar trachten in te dringen bij ons volk, die het 
met hun voosheid en verderf zouden willen vergiftigen en niets liever 
zouden willen dan het van zijn rein en zuiver geweten berooven. Berichten 
die spreken van uwe overtuiging dat Christus u geheel voor Zich op
eischt op ieder terrein van het leven. 
Van Uw vast besluit Hem gehoorzaam te zijn, ook al beteekerit dit voor 
u een kruis en vervolging; dit kruis op te nemen en achter Hem aan te 
dragen. 
Met millioenen, uw lot deelende volgelingen van onzen éénen Heer, on
verschillig tot welk ras of welk volk zij behooren, strijdt gij met Hem 
samen Zijn strijd, welke leidt tot één en hetzelfde doel: de vernietiging 
van onzen geestelijken vijand. 
Want even noodzakelijk is deze overwinning als die over de strijdmacht 
van onzen tegenstander, wil een betere toekomst voor ons dagen waaraan 
wij den eisch stellen vrij eri onbelemmerd God te kunnen dienen naar de 
inspraak van ons geweten. 
Het is niet de eerste keer dat Hij van ons vraagt, vóór alles en boven 
alles, Hem en ons geweten te gehoorzamen; eeuwen geleden gaf dit ons in 
ons dagelijksche leven den Bijbel terug, en opnieuw den onbelemmerden 
toegang tot onzen Hemelschen Hoogepriester zonder bemiddeling van wie 
dan ook. 
De tijd is niet ver meer, waarin wij de vruchten zullen kunnen zien welke 
de jongste beproeving en loutering van uw geloof en van uw leven voor 
u hebben af geworpen .. 
Want van begeerte naar loutering spreken tevens ook de door mij ge-
noemde berichten. 
Wie heeft niet zelf ondervonden, hoe vaak men in de practijk van het 
leven onzen Heiland verloochent en verlaat en door een andere levens
houding aan te nemen, zelf de blijdschap die het geestelijk leven ons 
brengt, verwoest heeft? 
Van heeler harte tracht ik in ootmoed u langs dien louteringsweg te 
volgen, die voert langs steile, moeitev(Jlle en gevaarlijke paden tot de 
hooge lichtende bergtoppen van uw geloof. 
Wij weten ons daarheen geleid door één en denzelfden Gids: den Heer 
van ons kerstfeest. 
Het lijkt een schrille tegenstelling op dit kerstfeest te spreken van de 
boodscha/J van de groote blijdschap, die er onafscheidelijk aan verbonden 
is; maar wie door de diepte heengegaan is, voor dien is boven de donkere 
schaduwen van het dal, de ster van Bethlehem opgegaan, die heeft juist 
daar die groote blijdschap gevonden. 
Gij, die het voorrecht hebt te midden van het eigen volk te tierkeeren, 
draagt met groote en diepe overtuiging de boodschap van die groote 
blijdschap uit! 

(Radio Oranje) 

* 

* 
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Ilter�tltebt 
0, wat zon is komen dalen 
in den :Maegbdelijcken schoot! 

* 

Ziet, boe schijnt ze met beur stralen 
alle glanssen doof en doot ! 
.Jly, 11oe schijnt dit hemelscb kint, 
aller zielen licht en hoeder, 

--k zo11 en maen en starren blint 
11it den schoot der zuivre moeder 1 
Englen, daelt. van 't Paradijs: 
zingt det1 hemel eer en prijs, 
en met vree de harten kroont, 
daer een goede wil in woont. 

* 

Ziet, boe staroogbt daer ern Oude, 
achter deze maeght, op 't pant, 
dat de hemel bem betroude, 
dat de kroon van ootmoedt spant. 
Salomon, vol majesteit, 
rijk van diamante straelen, 
magh het in zijn beerlijckheit 
bij yods nedrigheit· niet haelen. 
Englen, daelt van 't Paradijs: 
zingt den hemel eer en prijs, 
en met vree de harten kroont, 
daer een goede wil in woont. 

* 

Komt, gby Xoningen en heeren, 
u bier spieglen in dit licht·: 

--k Jesus zal u ootmoedt leeren, 
die zijn bof in stallen sticht. 
Ziet de '.711oeder, ziet den Zoon, 
ktist de windsels, kust de doecken, 
buigbt uw boofde11, buigbt uw kroon, 
zwijg/Jt, vernuftigen en kloecken ! 
Englen, daelt van 't Paradijs: 
zingt den beme1 eer en prijs, 
en inet vree de harten kroont, 
daer ee11 goede wil in woont. 

JOOS'J 'V.Jl'N DE'N 'VO'NDE.C 

* 

* 
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* KERSTFEEST EN OUDEJAAR 1944

DE g=dijbte wint« ,� de oodog, de bangste winte, sinds tt-en in '"' 
land doorgemaakt. 
De bittere ontgoocheling na Septetnber 1944, dat de bevrijding nog niet 
aangebroken was. De hoop in ieder hart, die onverwoestbare, dwaze, maar 
heerlijke hoop, dat het iedere dag uit kon zijn. En tegelijkertijd, o wonder van 
menselijke gedachten en verlangens, het gevoel, dat er nooit een eind aan 
zou komen. 
Duitsers, overal op de weg. En in die tijd al ontwijken we ze, gaan langs 
zijwegen en over fietspaadjes, stappen weer af op het gefluister: Razzia, en
keren om, om langs andere wegen erdoor te komen. 
Bombardementen, nu hier, dan daar. 
Vrienden, die gevangen genomen worden, bijna iedere dag vallen slacht
offers. 

'J\JUU · UUUUUUfL.,1.,.. 

En opgejaagd als wild door al dit geweld, komt het volk van Nederland 
aangezicht tot aangezicht te staan met haar ergste beulen: 

HONGER EN KOUDE. 

Zie het volk in drommen langs de besneeuwde wegen gaan, fietsend, lopend, 
struikelend, zich afbwlend om een zware handkar te duwen, in een dikke 
sneeuwlaag, bij een ijzige wind, soms sterven ze langs ze weg. 

Dagen trekken ze, aan de genade van hun landgenoten, aan de wreedheden 
van hun vijanden overgeleverd. Wee de bloedzuigers, de gieren uit eigen 
volk, die op deze kudde neerstreken en zich verzadigden aan deze ellende. 
In de bossen drommen de mensen samen, hakkend en sjouwend aan zware 
bomen, vehtend voor hun leven. De straten in de steden kennen geen bomen 
meer, hekken, alles wat brandbaar is, verdwijnt, in de buik van die veel
vraat: de kachel. 

En .. daar tussendoo:. sti:ijd een kleine groep mannen en vrouwen een ongelijke
stnJd met den VIJanct. Ze broeden plannen uit, ze saboteren, overvallen 
distributiebureaux, gevangenissen, bevolkingsbureaux. Ze leggen geheime 
telefoonlijnen aan, ze maken valse papieren, ze _drukken illegale bladen, ze 
onderhouden verbindingen onderling over het land, dank zij moedige jonge 
me1s1es, die met hun gevaarlijke vracht, dag in, dag uit, het land door
kruisen, soms uren lopend met een lekke band, soms bezwijkend van kou 
of wanhopig van een scherpe Noordooster storm. Ze verzorgen honderd
duizenden onderduikers, joden, spoorwegmannen. Ze yz?rven voedsel en 
vervoeren en distribueren het onder de ogen van den vijand. 
En als het: ,,Hände hoch" geklonken heeft, dan wachtten ze verder een
zaam in de cel de dag af, waarop ze zonder waarschuwing voor een vuur
peloton komen. 

,, 

Zo staat ons volk voor Kerstmis 1944. yeslagen door verschrikkelijke ram
pen maar niet verslagen. Onverwoestbaar is het optimisme van dit volk. 
Nergens was dit zo duidelijk als in de kring der illegale werkers. 
Gemopperd werd er wel, niet omdat het werk te zwaar was, maar omdat 
er niet harder en beter gewerkt werd, omdat het apparaat soms stroef was, 
de machine hier en daar stokte. 
Geen aanval van den vijand of de tegenaanval werd minitieus uitgewei:kt 
en de gehele illegale machine in actie gebracht om de vijandelijke actie lam 
te leggen. 
Op twee fronten woedde de strijd in die dagen het hevigst. 
Het bongerfront. 
Het "Arbeitseinsatz• -front. 
Als ik door de stukken uit die tijd de toestand bij U laat herleven zal U 
één ding frapperen. 
Het ziet eruit alsof de illegaliteit werkte als het legale voedselapparaat, als 
de Duitse vorderingsinstructies zelf. Alsof de strijd openlijk en met een 
perfecte organisatie onzerzijds gevoerd werd. En inderdaad wij behoefden 
niet onder te doen voor de legale instanties. 
De legale voedselwerving gescbiedde wel op groter scbaal, maar zeker niet 
perfecter dan de illegale werving. 
De "Arbeitseinsatz• Januari 1945 mislukte, 
dank zij de illegale tegenactie volkomen. 
Maar laat ik thans de stukken laten spreken. Op 17 December 1944 stelde 
de vijand een "Bekendmaking• op, waarin o.a. het volgende voorkwam: 

Alle mannelijke '}Jederlanders en staatlozen beborende tot de licbtingett 
1905 tot en met 1928, die tba11s bun woonplaats of vaste verblijf plaats 
bebben in de provincies 7'Joord-1-lolland, Zuid-1-lolland en Utrecbt, ziitt 
verplicbt te werken in bet kader van de arbeidsinzet. De inscbakeling in 
de arbeidsinzet gescbiedt door een bijzondere oproep. 
'Het nemen van maatregelen op bet gebied van de Sicberbeitspolizei bliift 
cmaangetas�. 1-luizen of gronden, waarin of waarop zicb een opgeroepen 
man verstopt, worden met inbegrip van de meubilering verbe11rd ver
klaard. 
De bepalingett van deze bekendmaking treden on,niddellijk in werking. 

De R. 1<. voor bet bez. 7'Jed. yebied. 
De .Alg. yem. voor de totale oorlogsinspanning. 

fJESE. 
's-yravettbag_e, f4 December f 944. 

Enkele dagen later hadden wij dit stuk in handen en bereidden de actie 
voor in de Contact-Commissie der illegaliteit (het dagelijkse bestuur der 
G.A.C.). Zij gaf op 19 December de volgende richtlijnen uit: 

'}Jamens de Contact-Commissie der illegale groeperingen wordt u bet 
volgende medegedeeld: 

. 
.Bi1rnenkort zal door de Duitsers een Beke11dmak111g worden gepubliceerd 

waarvan 11 bierbij een afscbrift ontvangt. 
. .Uit deze bekendmaking blijkt dat alle mannen van 16 tot 40 1aar, die 

wonen i11 de provincies '}Joord-1-lolland, Zuid-'.J}olland en Utrecbt: .. opge,
roepen zullen worden voor den "Arbeitseinsatz . Bepaalde categonen t'aJ1 

personen zullen kunnen worden vrijgesteld. 
'Het betre� bier een juridiscb gecamoufleerde vo.ortzetting der razzia_'.s
en mannendeportatie, waartegenover de illegaliteit een volst�ekt afiv11-
zend standpunt in dient te nemen, dat tevens moet worden uitgedragen, 

Derbalve luidt advies: 
t. '}Jiet melden.
2. yeen bewijzen van vrijstelling aanvragen, nocb áoor werknem_ers� nocb· door werkgevers . .'.Met name dienen z.g ... Rü�kstell_ungsantrage 

(vrijstellingslijsten) niet door werkgevers te wor4en. ingediend.
3. De bevolking dient gewezen te worden op baar pl1cbt, op. all� moge·

lijke wijzen steun en bijstand te verlenen aan degenen, die z,cb aalt
deze deportatie-act-ie tracbten te onttrekken.

4. De illegale organisaties dienen zicb met spo.ed voor te . bere,áen op
contr1vactie en massale sabotage der voorbereide deportatie. 

Overwogen zijn de grote moeilijkbeden, waarvoor een radicale afwijzing 
en sabotage ons zullen plaatsen. Desalniettemin dient zo gebandeld te 
worden, 
1. omdat zowel bct zicb melden als bet aanvragen van 1,rii�·�lfinqen

medewerking betekent aan de mensenroof, deze v�rgemakkeli1kt, .zo
niet mogelijk maakt, 1nedewerkmg daarenboven door onze Rcgenng
uitdrukkeliJk. verboden.

2. omdat bet noodzakelijk is, dat bet '.Nederlm�dse ?o1k tegeno_ver deze
maatregelen zijn geweten zuiver boudt en z1cb met laat spl1tsen: 1n
dien een gedeelte der mannen vrijsstellin4sbewijzen aanvaardt, wordt
de meerder beid juist daardoor bet slacbtoff er.

. . 

De Co11tact-Com1t11ss1e der Çj.A.C. 

De actie werd verder centraal geleid door het E.anáelijk 'Werk C�mité (dat 
een maand later in zijn geheel werd gearresteerd) Vandaar mt werd.c� 
regelmatig orders richtlijnen en wenken het land in gestuurd. Het comite 
vergaderde dagelijks. 

De .'.Mededelingen der E..O. geven op 23 December het volgende voorschrift: 
1. 1edere medewerker en iedere belangrijke gci;iteresseerde moet een

exemplaar van bijlage 1 hebben.
. .2. Alle werkgevers en werknemers (maar nooral de eerste, want ZIJ zullen

de verzoeken om .Ausweise moeten inclie,ien) moeten bewerkt wordc11
in 1/w rayon.

3. Zoek recbtstreeks, of door middel 11an ons, contact me� 'J.C. of
p B C. teneinde het vervaardigen van Ausweise voor te bereiden st-uur
stempelafdrukken op.

4. 'Houd ook ons voortdurend op de hoogte van áe gebem:tenissen .. 
5. 'Verscbaf Ausweise aan il1e4ale werkers en aan ben die ze dringend

nodig hebben (bet voedselapparaat moet . bl(i1:en functioneren). .Alle
anderen moeten maar onderduiken. yeen wtreiktng e;i masse. 



En de mededelingen rond Nieuwjaar berichten over dit punt: 

a. Wij zijn teleurgesteld, maar niet verwonderd over de wijze, waarop
gereageerd wordt op de nieuwe Duitse slavenjacht. Men begint hier
en daar al weer Ausweise aan te vragen of beter men bedelt er om.

Wordt dan thans nog niet begrepen, dat alle halfheid onzerzijds
winst voor den bezetter betekent? Wordt dan nu, nu de nood zo hoog
is. nog niet begrepen, dat on� laqd geplunderd .zal worden, dat we
u,tgehongtrd zullen worden, dat alle weerbare mannen weg moeten
en dat onafhankelijk van onze medewerking aan deze nieuwe jacht
zal geschieden; dat we het de Duitsers dus makkelijk maken om zijn
d,ensten te laten functioneren, als we Ausweise aanvragen en dat we
het hem moeilijk maken, als we niets aanvragen, want dat de bezetter
dan bij iedere greep, die hij doet, wanorde bij ons en bij zichzelf
teweeg brengt?
Dit Ausweisen-gebedel is geen opportunisme meer, er is bij de chaos
die in ons land toch ontstaat, geen fatsoenlijk motief meer voor.
Jlet is kortweg egoïsme, het zichzelf beveiligen, ten koste van den
mede-'Nederlander. Jleb de moed nu nog de weg te gaan, die bon
derdduizenden voor 'U gegaan zijn, duik onder, ook gij hoogwaardig
heidsbekleders en laat de moffenwagen vastlopen.

b. 'Wat zal er gebeuren na deze bekendmaking) ( 
Er zullen oproepingen plaats vinden via de bevolkingsbureaux, mis
schien via de arbeidsbureaux. Maar dat is niet belangrijk. Jlet geheel
is maar een poging tot juridische en morele rechtvaardiging van de
roof. 1edere man tussen 16 en 40 jaar zal op de straat. voortaan on
veilig zij11. 'We veronderstellçn zeffs, dat huiszoeking-en voor de beren
niet van belang zullen zijn. De buit op straat zal groot genoeg wezen.

c. Er zal daardoor een tijdelijke' belemmering in ons werk plaatsvind,en.
bereidt 'U er daarom op voor, vanuit 'Uw buis het werk te leiden.
Breng de verbindingen nu reeds tot stand met meisjes en laten de
mannen boven de 40 jaar zich gaan instellen op bet wer-k in vergade#
ringen en langs de straat.

Met allerlei drogredenen proberen dan verschillende vooraanstaande figu
ren het standpunt te rechtvaardigen, dat personen, die met de voedselvoor· 
ziening verbonden zijn, een Ausweis zouden mogen vragen.
Dit zou de genadeslag betekend hebben voor onze. actie. 
Met de uitzonderingpositie voor de voedselvoorziening zou iedereen zich 
wel op een of andere manier tot onmisbaarheid kunnen promoveren. 
Gelukkig was de druk, die op dit plan, vooral vanuit Engeland gezet werd, 
zo groot, dat de heren bezweken. Er werden (van hogerhand althans) geen 
Ausweise aangevraagd. De laatste "Arbeitseinsatz• mislukte volkomen. De
Duitsers riskeerden geen revolutie en ze hadden ook geen middelen om hun 

voorschriften te doen nakomen. 
Hen restte slechts de razzia, het schrikbeeld van het laatste halfjaar der
oorlog. 

Ook de honger werd door de illegaliteit met name door de L.O. bestreden.
Zij had het apparaat voor een illegale voedselvoorziening. Sprekend hier
voor is een stukje uit de Mededelingen van die tijd: 

'Voedsel. Zo langzamerhand komen resultaten binnen over de voedsel
wcrv,ng. '1 er inspiratie en voorlichting delen we hier enkele feiten mc:de.
Bovenct,en zijn er nog wat I!Jisvers,,muen, die opgehelderd moeten worden. 

1--. In Friesland zijn kaas, tarwe en aardappelen in grote hoeveelheden 
te krijgen. Uok vlees is er voldoende. Boter kan niet geleverd wor<len. 
Het vervoer per schip was reeds ter hand genomen en leverde al belang, 
rijke resultaten op. lJe inge,reden vorst be1emmert dit werk zeer ernsng. 
liet vervoer per auto, hoewel minder e(fectief, zal nu geïntensiveerd 
moeten worden. Aan brandstof ·voor schepen is dringend behoette. Men 
geve ons door waar nog stookolie aanwezig is. Help met deze opgave de 
honger bestrijden. Zodra de schepen weer vrije vaart hebben, mag er 
geen belemmering meer zijn. 
ln één plaats van 8U.UOU inwoners werden 1700 pakketten verdeeld on
der de meest behoeftigen. 
In een kleine plaats wierf de L.0.-man om zich heen aan voedsel van 
allerlei soort wat hij kon. Hij stelde een naburige stad op de hoogte, die 
een en ander per auto afhaalde. In een andere plaats leefde de gaarkeu
ken door de L.0.-actie weer op. Elders kon een extra bon gehonoreerd 
worden. 
In het Noorden van N.-H. vindt overal illegale werving plaats. Het ve!'
voer naar de steden geschiedt regelmatig. 

2. We moeten goed blijven ond�rscheiden tussen legale en illegale wer-
ving, vervoer en distributie. De eerste is die welke normaal altijd ie-
sch,edde. Zij kan in verschillende vormen geschieden.
71/u moet men in het oog bouden, dat bet .functioneren van beide goed 
moet geschieden. legale en illegale instanties moeten elkaar ooeral de 
band reiken. 

g e e n v I i e g e n a f v a n g e n 'Wie de beste kansen buft, 
moet werven, vervoeren en dislribueren. Om voorbeelden te noemen. 
Er zijn boeren, die huiverig zijn voor illegale werving. Daar moeten wij 
ingrijpen en met steun der legale instanties vervoeren. Er zijn bevolkings
groepen, die wij veel beter kunnen bereiken dan de distributie. Dat is 
dan ons terrein. 'Wij moeten anderzijds bevracbtingscom111issies en agen
ten overtuigen van de goede samenwerking tussen de Centrale voedsel
rederij en bet 'V.'V.O. enerzijds en de illegaliteit, met name de L.O. 
a11derzijds, zodat Int legale vervoer geen strubbeling ondervindt . 
.'.i\!en boude overigens in bct oog, dat W_Elt de LO. doet een druppel in de 
e111111er is en dat de legale distributie Int leeuwenaandeel beeft in het 
werk . .'.i\,taar die druppel moet dan een s p e c i a I e druppel zijn. 11/at 
gewornen wordt moet niet anders te werven zijn, de vervoersgeleqenbeid 
111oet er één zijn, waarover wij speciaal beschikken en in de distributie 
moet met die druppel iets speciaals gedaan worden. 
"Welke eisen stelt dit aan den l.0.-man) 

a. Dat bij in de L.O. over t1 i t s t e k e n d e v e r b i n á i n,
g e n  bescbikt. Zijn ze slecht, herstel ze dan. Een zwakke of ontbrekende 
schakel in de ket-en moet de gebele keten onbruikbaar of anders het werk
waardeloos maken. 1edereen draagt hierin een g r o t e v e r a n t
w o o r d e I ij k b e i d .

b. De plaatselijke l.0.-man ,v e r v e in zijn dorp w a a r b ij
k a n . Jleeft bij voldoende voor een autovracbt, dan stelle bij den
districtsleider op de hoogte, die voor vervoer naar een stad in nood
moet zorgen.

c. De distributieleider moet, bij grotere boeveelbeden of voor bet geval
· zijn gebele district redelijk van voedsel is voorzien, de l.0.-mannen voor

voedsel in de provincie op de hoogte houden van de werving. 'Wij be
ogen een w e k e I ij k s o v e r I e g van deze mannen per provincie, 
waardoor bet werk beter zal verlopen en bet voedsel beter verd.§eld
wordt.

d. 1s het voedsel iu de bedreigde streek aangekomen, dan zijn er ver#
schillende wijzen van distributie. Oorspronkelijk was onze taak voor de
'N.1JS. t·e zorgen. Er is naast de 'N.B.S. v e e I m e e r e 1 1 e n d e
e n b o n g e r . Onze zorg moet daarnaar uitgaan. 
'Via doctoren en diaconiën zijn de gezinnen waar honger geleden wordt
te vinden. Daar moet eerst voor gezorgd worden. 
Dat1 zijn er de gezinnen van onze gevangenen en va11 zeelieden, waar
de hulp der mannen zo sterk gemist wordt. Ook daar moet·en wij hel
pen. 'Vervolgens zijn er de illegale werkers en bun gezinnen, voorzover
ze voedselbulp nodig bebben. De mannen kunnen ook in die gezinnen 
niet meer helpen. 
Dmi zijn er onderduikers, waaronder de joden, die niet op straat mogen 
komen. Er is voedselnood in die gezinnen. (De laatste árie categoriën 
kunnen we meestal zelf geheel helpen. 'Veel van dit werk wordt reeds 
gedaan naar we boren, maar er zijn districten die achterblijven). 
'Vervolgens kunnen we van bet restant aan de distributie leveren. 
Maar tenslotte zal er koste wat bét kost, enige vo.orraad gedecentrali
seerd en bewaakt opgeslagen moeten worden, �ant de nood is nog lang 
niet op bet boogst gestegen. 

e. De prdblemen van bet vervoer zijn wel bekend. :Men werve overal 
schepen en vracbtaut-o's. Er is nog voedsel te krijgen, maar stee4s stokt
bet werk op het v e r v o e r. J.:aat geen transport zonder toez,çbt. van
een l.0.-man gescbieden.

Deze uiteenzetting bevatte uiteraard geen concrete informatie. De S.D. 
las ons blad ook De concrete informatie ging per geheime koerier of mon· 
deling op de voedselvergaderingen. 

Om het beeld van de illegale actie eind 1944 te voltooien volgen hier nog 
enkele citaten uit de Mededelingen: 

D e 'N.B.S. 'Uit de verwarde toestand, die er oorspronkelijk in deze 
organisatie heerste, is langzamerhand meer klaarbeid gekomen. 'Vele f..0.
mensen bebben bier aan van harte meegewerkt. 'Waar 1<.P. ontbrak, nam 
de l O een belangrijke plaats in. 1n verschillende plaatsen vervult de 
J:..0. 

0

tb�ns nog de 1<.P.-taak en elders werkt ze volledig onder de 1<.P.
leiding mee 

B e s t u t1 r s e n cf u é t e .  Er zijn langzamerband naar wij boren 
vele enquête-staten over bet burgerlijk . b�stu�r samen4est:eld. YW�ar men
zit er op, als een kip op baar eieren. Dit ts 111et de bedoelmg. 'W11 hebben 
hier een goede broedmachine. 
Door bet snel inzenden der staren, kunnen vertr�uwensmann1:n reeds 
tbans aan de band daarvan beslissingen nemen, die z_o,ider d,� staten 
veelal op losse schroeven zullen staan. Jlelp dus mee rn 7:'w e19en {fe
meente een goed bestuursapparaat te vormen door snelle 111zendmg der 
gegevens. 

•



Honger, :koude, ,,Arbeitseinsatz", razzia, bombardementen gevangenissen 
concentratiekampen, dat waren de knooppunten in het beeld onzer ellend� 
eind 1944. En daar tegenover een groep mannen en vrouwen, die worstelen 
om ons volk voor zinken te behoeden. 
Is dat een voedingsbodem voor Kerstfeest? 
Ja toch, vooral. Schrijft niet Lucas: 

"En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitgin� van den 
keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden '. 

En was Augustus njet de bezetter van het land, waar Jezus geboren werd? 
En dat is de buitenkant nog maar. In de wereld der geesten gaat het nog 
anders. Lees maar in Openbaringen 12, hoe de draak klaar staat om het 
kind Oezus) te verslinden, dat de vrouw (de Kerk, de gemeente) baren zal. 
Onderdrukking, geweld, strijd overal. Daarom staat Kerstfeest 1944 zo vlak 
bij de geboorte van den ·Christus. Zegt Hij niet later zelf: ,,Komt allen tot 
mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust geven". 
Heeft dit volk het beleefd, dat Kerstfeest, heeft het die rust gevonden, toen 
het zo onzegbaar gekweld werd? 
Ja, zij die Jezus gevonden hebben, toen Hij aan de deur klopte, zij hebben 
rust gevonden. Voor hen is het mysterie werkelijkheid geworden, dat "Hij 
ons doet nederliggen in grazige weiden, dat Hij ons zachtkens voert aan 
zeer stille wateren", werkelijkheid geworden, zwoegend op een fiets in 
sneeuw en storm, zeulend met een lege maag langs onbarmhartige boerde
rijen, stervend op lompen, boven achter in Amsterdam, uitgehongerd in con
centratiekampen, eenzaam in een cel, staande voor een vuurpeloton. 
Want deze weiden en wateren zijn van een andere orde, ze vagen de orde 
van honger, koude, razzia's en geweld weg. Ze heersen van binnen en 
van boven. 
Maar hoe staat het dan met onze successen?
De honger bestreden,· de "Arbeitseinsatz" verslagen. Passen die in dit raam? 
'Neen, als het in eigen kracht gebeurde. Hoe dikwijls begonnen we op onze 
knieën en eindi{Lden we met op onze borst te slaan, ons op de machtige L.O. 
te verheffen, op mensen te zien. Laten we elkaar toch eerlijk bekennen, d�· 
we in de mooiste fasen van het verzet, nog moesten strijden om van ons zelf 
Jos te komen, als we tenminste geen blinddoek voor hadden. 
Maar ook is het antwoord hierop Ja, als we in de strijd leed wilden ver
zachten, honger wilden stillen, geweld wilden stuiten, onrecht bestreden. 
Zo wilde Christus het van ons, zo deed Hij het eens zelf, zo maakte Hij 
ons tot Zijn werktuigen, ook al moesten we de opdracht aanvaarden met de 
belijdenis: ,,Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens". 
Kerstfeest 1944. Als het in ons gezonken is, dan is Nieuwjaar 1945 een 

.. 

echt nieuw jaar geworden. En midden in de teistering van honger en koude 
slavenjacht en vuurpelotons, kon daarom in ons Mededelingenblad het 
vorig jaar staan : 

J..ls be! oude jaar, met zij11 moeitet1 en zorget1 van ons beeti zal gaai, en 
het 'Nieuwe Jaar, met grotere moeiten en meerdere zorgen zich zal aan
dienen, past het ons in alle stilte te gedenken, het vele werk dat we 
in alle eenvoud gedaan hebben. 'We zullen er ni_et trots op worden, 111am 
het zal ons opwekken t-ot groter activiteit. 
J"waalf slagen zullen galmen. 
'.Het oude jaar luidt uit, een nieuw begint. 
'We gedenken met weemoed onze gevallen vrienden. 
'We gedenken met eerbied onze gevangen kameraden. 
'We gedenken met medegevoel hun verwanten. 
'We gedenken met saamhorigheidsgevoel alle medewerkers. 
'.Het meisje, dat uren fietst om de berichten weg te brengen. 
De man achter het bureau, de gastvrouw van de onderduikers. 
'.Het meisje achter de telefoon, de chauffeur van de voedselauto. 
1n 't kort, een ieder die op zijn terrein, ons L.0.-werk dient. 
'We gedenken ons gehele 'Nederlandse volk, dat hjdt en strijdt, bet polk, 
dat ons lief is. 
'We gedenken de soldaten van de verbonden volkeren, die nrer h1111 bloed 
onze vrijheid betalen. 
'We gedenken de helden van ons eigen verzetsleger. 
'We gedenken ons Vorstenhuis, en onze Regering. 
'.Het 'Nieuwe Jaar gaat in. 
En op deze ure voelen wij ons verbonden met alleti ,die gedreven doo, 
die warme liefde van ons volk, een liefde die van geen cctmpromis weet, 
een liefde die leidt tot slechts.#n woord: 
'Verzet/ 
Laat die brandende lief de ons drijven tot groter . activiteit, tot meerdere 
saamhorigheid, tot groter offervaardigheid. 
Zo vinden we ons. vereend op de grens '44 en '45 en ons gezamenlijk 
gebed moge doordringen tot onzen 'Vader in de '.Hemel: 
'Vader, wees met ons land en ons volk. 
Vader, maak onze gevangenen vrij. 
'Vader, troost onze bedroefden. 
Vader, maak onze stervenden bun afscheid licht. 
'Vader, maak ons sterk, om voort te gaan op 011s moeilijk pad. 

H. v. R.

MOJEDo BJELJEKD JEN TROUW 
Niet alleen in onze kringen - LO en LKP -
heeft men de laatste tijden horen spreken over 
onderscheidingstekens. Het heeft de gehele ille
galiteit bezig gehouden en a.h.w. in "beroe
ring" gebracht. 
Oppervlakkig gezien vergt het onderwerp "on
derscheidingstekenen" niet zo bijster veel aan
dacht, doch wanneer men zijn oren eens goed 
te luisteren legt, dan blijkt, dat dit onderwerp 
reeds veel "voeten in de aarde" heeft gehad.
Van verschillende zijden en in onderscheidene 
commissies is de laatste tijd veel aandacht aan 
dit onderwerp geschonken en een bevredigende 
oplossing is - naar wij weten - nog steeds 
niet gevonden, ondanks de vele argumenten, 
waarmee het voor en tegen is bepleit. 
In onze kringen is men in het algemeen positief 
tegen het uitreiken van "lintjes". Men ziet te
recht de kroon van ons werk beroofd, wanneer 
dit werk zou worden "beloond" met het verle
nen van een decoratie. Anderen zijn echter van 
oordeel, dat - na het gedurende vele jaren uit
reiken van onderscheidingstekenen aan hen, 
die, krachtens hun practijken in de bezettings
tijd, hiervoor nooit in aanmerking hadden mo
gen komen - thans de tijd is aangebroken om 
hen te decoreren, die zich dit ook metterdaad 
hebben waardig gemaakt. 
Het argument, dat door de toekenning van on
derscheidingstekenen, het Nederlandse volk 
duidelijk zal komen te weten, door wien inder
daad illegaal is gewerkt, kan o.i. ook niet vol
doende bijval oogsten, daar het den echten il
legalen werker van voorheen niet te doen is om 
door middel van een "lintje" uit de massa naar 
voren te komen. 
De illegale werker treedt in de regel niet graag 
op de voorgrond, althans niet met zijn illegale 
,,verdiensten". Er zijn stemmen die betogen, dat, 
wanneer tot uitreiking van onderscheidingste
kenen wordt overgegaan, alleen en in ieder ge
val in de eerste plaats zij, die hun leven voor 
het vaderland gaven, hiervoor posthuum in 
aanmerking komen. Weer anderen zijn van me
ning, dat alleen de werkelijk actieve verzets
man - d.w.z. zij, die door openlijke actie ver
zet pleegden - met een onderscheidingsteken 
mag worden getooid. Vooralsnog sluiten wij 
ons graag aan bij het door onze G.A.C. inge
nomen standpunt, dat absoluut niet tot uitrei
king van decoraties moet worden overgegaan. 
Wij spreken de wens uit, dat zij, die ten op
zichte van deze materie het laatste woord 
hebben, het door de G.A.C. en daarmee door 
de gehele illegaliteit ingenomen standpunt zul
len weten te respecteren. 

In 'dit verband is het te betreuren, dat intus
sen reeds "lintjes" zijn toegekend aan enkele 
lieden. Hierover heerst ook - afgezien van het 
feit of alle gedecoreerden werkelijk verdien
den te worden onderscheiden - in verzets
kringen behoorlijke ontevredenheid. 
Wij laten echter thans het probleem rusten en 
willen alleen een ogenblik stil staan bij de 
historische bijzonderheden van de meest 

. waardevolle en hoogste onderscheiding, die 
een Nederlander te beurt -kan vallen, n.l. de 
Militaire Willemsorde. 
Is het vaak moeilijk de eerste gebeurtenissen 
in een geschiedenis op te sporen, voor de 
M.W.O. gaat dit vrij qemakkelijk. Er bestaat
een wet op onze populaire en mooiste Neder
landse ridderorde. 
Deze wet werd ondertekend door Koning Wil
lem 1, op 30 April 1815, in een voor Nederland 
.. historische tijd". 
De qrote veroveraar Napoleon, was in 1815 in
Frankrijk, van het eiland Elba teruggekeerd. 
Er tekenden zich sombere dinqen aan de ge
zichtseinder. Opnieuw dreigde Europa in vlam 
en vuur te komen. Ook het Nederlandse leger 
schaarde zich ten strijde. In die periode - en 
het was inderdaad een gunstig geboren tijdstip 
- werd door den toenmaligen Minister van
Oorlog, Generaal Joustens, het voorstel inge
diend om een decoratie in te stellen ten be
hoeve van hen, die ten oorlog qingen. 
De M.W.O. werd gesticht en in roemrijke, voor
het vaderland vruchtdragende veldslagen bij 
Quatre-Bras en Waterloo werden de eerste rid· 
derorden verdiend. 

De eerste M.W.O., door Koning Willem I bij 
besluit van ·8 Juli 1815 verleend, was het Groot
kruis der Orde aan Z.K.H. Prins Willem Frede
rik George Lodewijk, erfprins der Nederlanden. 
Deze onderscheiding prijkt dus als No. 1 in het 
register der Grootkruisen. Na den Prins van 
Oranje volgden in het register der Grootkrui
sen, Prins Wilhelm van Pruisen, zwager van 
den koning, en de vier veldmaarschalken, die 
zo krachtdadig bijdroegen tot de bevrijding 
van ons vaderland - te weten de Hertog van 
Wellington, Ned. veldmaarschalk en Prins van 
Waterloo, Prins Blücher van Wahlstadt, graaf 
van Bülow Dennewltz en de graaf van 
Gneisenau. 
De jongere broeder van den Prins van Oranje, 
Prins Frederik, ontving bij hetzelfde K.B. met 
vijf generaals het kommandeurskruis, terwijl 
voor de dagen van Waterloo bij dit en latere 
Koninklijke Besluiten in totaal een 1000-tal rid
ders in de Militaire Willemsorde werden be
noemd. 
Bij K.B. van dezelfde 8 Juli 1815 benoemde de 
koning bovendien voor vroeger bewezen dien
sten een aantal ridders. 
Zodoende werd de luitenant-admiraal Van 
Kinsbergen, een onzer helden van de zeeslag 
op de Doggersbank (1781) nà den Prins van 
Oranje, de eerste Nederlander, versierd met 
het Grootkruis der Militaire Willems Orde. 
Op 30 Juli 1815 had de eerste plechtige uitrei
king der eretekenen plaats door den Prins van 
Oranje. Ingevolge het voorschrift werden alle 
ridders door den Prins aan zijn tafel genodigd. 
Ook de ondergeschikten. Het voorschrift wilde 
n.l., dat de onderofficier of soldaat, die met de
M.W.O. onderscheiden is, de gast zal zijn
van de officierstafel van zijn corps, of aan de 
maaltijd van zijn chef. 
Sedert dien heeft het ereteken voor moed, be
leid en trouw de borst van vele helden ge
sierd, die, hetzij in Europa, hetzij aan de west
kust van Afrika, het zij in de Japanse wate
ren, maar vooral in Nederlands Indië, hun le
ven hebben gewaagd voor vorst en vaderland. 
De Molukken, de expedities naar Palembang, 
çle oorlogen op Bali, de expedities naar Bor
neo, Boni, Bandjermasin, Lombok, Atjeh, heb
ben staaltjes van heldenmoed opgeleverd, zo
als de meest bekende heldendichten er maar 
weinige verhalen. 
In een volgend nummer hoop ik terug te ko
men op dit onderwerp en nader stil te staan 
bij de met de M.W.O. gedecoreerde vaandels 
enz. en bij de vorm van dit versiersel. 

FRITS. 



OUDEJAARSNACHT* 1945 

Het is stil, deze Oudejaarsnacht, erg stil. Ik ben alleen thuis en zit diep 
gedoken in een fauteuil, quasi verdiept in een boek. 
Maar het boeit me niet. Mijn gedachten dwalen regelmatig af en steeds 
weer opnieuw denk i'k aan het vervlogen jaar, het jaar dat ons de bevrij
ding bracht. Allerlei gebeurtenissen doemen in je gedachten op, de uren
dagtn-maanden-jaren tlitsen als een stomme film aan je voorbij. Het is 
afwisselend ontroerend, huiveringwekkend, vol van vreugde, intens van ver
driet. 
Ik leg mijn boek neer en loop naar mijn bureau, de verzamelplaats van al 
wat hef en heilig is uit de afgelopen jaren: En ik begin te bladeren in dat 
verleden. Het eerste dat ik tegen'kom is de Nièuwjaarswens van 
Z.K.H. ·prins Bernhard per 1 Januari 1945: ,,Ik reken erop dat U Uw taak 
bij de verdere bevrijding van ons Vaderland en het verdrijven van den 
vijand, op voorbeeldige wijze zult uitvoeren�'. 
Bidprentjes en overlij�_!!nsberichten bij tientallen. 
"Vrienden, en allen die mij kenden, vergeet niet, dat men altijd moet blijven 
strijden voor hoge idealen". 
Oude, veel gebruikte persoonsbewijzen, politie-legitimaties, P .T.T.-Ausweise, 
vrijstelling voor rijwielvordering, spoorwegabonnement, controle-zegels enz. 
En daar zijn nog de briefjes uit kamp Vught, afkomstig van een vroegere 
medewerkster, thans gelu'kkig weer vrij. Vàn Yvonne. 
,,Met mij gaat het goed. Ik ben jong en sterk, ik kan er tegen. Ik zal dap
per zijn, maar als het gaat, haal me. Maar waag onze jongens er niet aan. 
Jullie hebben ze zo nodig". Dappere meid. 
In een volgende brief: 
"Ik heb net zo lang gemodderd, tot ik in bed lig, waar vanuit ik op dat 
mooie weilandje zie. Als ik er 's avonds in lig, is het zo mooi. Ik verlang 
soms naar een zacht bed met twee lakens en een echt kussen. Nu heb ik 
een deken die stinkt". 
En vandaag at ik zuurkool met worst en vond het niet lekker. Schaam je, 
man, schaam je. 

,,Wij zijn zo moe van te lang wachten, God, 
Zo moe, van te lang strijd en te lang smeken, 
Maar zo Gij ons alsnog verlost, 0 God, 
Geef, dat wij vóór die dag niet zijn bezweken" 

En daar is ook weer die mooie advertentie: 
Wie van de Binnen!. Strijdkrachten of M.G. kan ervoor zorgen, dat ik bij 
de K.P. kom of als bommenopruimer. Wil liefst gevaarlijk baantje. 
Onnoozle hals. Zucht naar avontuur zonder achtergrond. 
Tot slot is daar ook nog mijn Oudejaarsproduct 1944. En ik zucht en ik 
schrik. Wat is daar in 's hemelsnaam van terecht gekomen? 
Een gedeelte wil ik voor U overschrijven. 
Zie ze daar gaan, de jongens van ik-weet-waarom-ik-het-doe. Eén zijn_ z7,één in geest en streven, één in daad, en woord. Zal het vandaag een d1stn-
butiekantoor, een bevolkingsregister of een gevangenis zijn? 
Is het gevaarlijk, riskant, avontuurlijk of is het te doen. met eén handom
draai? Het doet er immers niet toe, illegale collega, het 1s voor het Vader
land voor onze mooie Nederland. Nooit geven wij het op, de gehate in
dringer heeft de strijd gewild, hij heeft ons getart en gesard en uit�elokt, 
hij heeft de besten van ons geslagen, geschopt, getrapt, gebeuld, m1sha�: 
deld, doodgeslagen, platgetrapt, opgehangen, doodgeschoten, welnu: WIJ 

nemen de handschoen op en zullen vechten, als het moet tot den laatsten 
man. En onze kracht is groot, want wij zijn één, één en nog eens éen ! 
Godsdienst? Wordt niet naar gevraagd. Politieke richting? Niemand, die 
het interesseert. Stand? Kennen we niet! Boerenjongens naast kantoor
man, dokter naast werkman, mevrouw naast dienstmeisje, één voor allen, 
allen één. Zijn er moeilijkheden? Samen worden ze op?e.lost. Is er v7:·
driet? Het wordt samen gedeeld. Is er vreugde? All�n 1mchen mee. Z

,1
1n 

er zorgen? Wij staan allemaal naast je en zullen Je helpen. Want een 
zijn we, één, één en nog eens éen. 
Zie ze daar gaan, de jongens van "ik-weet-wat-ik-wee!"· Wat zal_ het 
vandaag zijn distributiekaarten en geld voor onderdmkers; of piloten 
wegbrengen, �f belangrijke besprekingen? Is het �oeilijk, zijn er o�over
komelijke bezwaren, is er veel controle op de stations, worden de fietsen 
gepikt, loert de S.D. op je, strekt de provocateur zijn _sat�nsklauwen naar 
je uit? Wees voorzichtig, illegale collega, we:s voorz1�httg zo�de: bang 
te zijn. En zet door, want Nederland mag nooit een Duitse provmc1e wor
den en wij samen kunnen daar wat aan doen. 
Zier daar gaan de jongens van "ik weet wat ik wil". Wat zal het van
daag zijn, een telefoonkabel kapot, of een spoorlijn de lucht in o� spijkers 
op de weg? Kijk goed uit je ogen, illegale collega, want de sad1stenlaars 
zweeft boven je hoofd en zal je verpletteren als hij de kans krijgt. Is je 
P.B. in orde, zijn je valse papieren echt, weet je wel heel precies wanneer 
je moeder geboren is en of je getrouwd bent? Heb je je smoesje bij de 
hand als er soms toch eens wat mocht gebeuren en zijn je papieren goed 
opgeborgen? Gà dan je gang maar, steun niet op eigen kracht en kom 
veilig terug. Wij kunnen je namelijk niet missen, want één zijn we en willen 
wij blijven. Eén, één en nog eens één. 
En na enige tijd heb ik vervolgd: 
Ja, ja, illegale collega (want dat ben je toch nog altijd en ik bid je blijf 
het a.u.b. altijd), daar staan we nu. Is die bevrijding het eind van alles? 
Maar welneen, het is juist het begin, mits je één met ons wilt blijven. Als je 
met mij gevochten hebt in de bezettingstijd met goede geest bezield, dan 
kan het niet anders of ook nu is al je handelen op eenheid gericht. En 
is <lit niet het geval, dan heb je je zelf vergist en dan heb ik je abusieve
lijk voor een illegale collega aangezien en dan is het mis met je, hopeloos 
mis en dan is het beter voor ons allemaal, dat je verdwijnt. 
Om dan te eindigen met: 
Moge 1945 ons het einde van de oorlog brengen in volkomen, onlosmaak
bare, onwrikbare gesloten eenheid. Dan kunnen wij groot zijn en blijven, 
dan kunnen wij onze kracht blijven ontplooien, die in illegale tijd ge
groeid is, dan kunnen wij trots zijn op hetgeen werd gepresteerd, al doen 
anderen ook wel eens alsof zij het de moeite niet waard vinden. Maar 
laat de eenheid vooropstaan, want één moeten wij zijn, één, éen en nog 
eens één. 
De klok slaat 12 uur. Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw 
geworden. Zuchtend sluit ik mijn map en ga 1946 in met de vraag, die 
ik ook U dringend v9orleg: Wat is ervan terecht gekomen. Al het heden 
wordt verleden, · schoon het ons toegerekend blijft. En juist daarom nog
maals: Wat is er van .terecht gekomen? 

TONNY. 

* "o' wrijheÏd" 
De Knokploeg speelt de ondergrondse strijd. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat 
Ds. Slomp en Pater Bleijs in Utrecht 
zijn geweest. V.ele Uorechtenaren 
uit stad en provincie, waren opge
komen en hebben genoten van deze 
avond, waarop over het werk van 
de L.O. en L.K.P. in bezettingstijd 
is gesproken. 
Op de bekende wijze is door Frits 
en Lodewijk verteld van de zorgen, 
de moeite, de spanningen, de tegen-
slagen en de teleurstellingen .. . ..... . 
maar ook van de successen en de 
overwinningen op het illegale front. 
De toehoorders hebben een juist 
beeld gekregen van de worstelingen 
waarmee dit illegale werk is ge
paard gegaan en zij hoorden uit de 
monden van onze eigen mensen 
van de geloofsmoed en van het ge
loofsvertrouwen, die velen der onzen 
heeft bezield in de strijd voor 
waarheid en recht. 
Deze avond heeft niet nagll!aten e_en 
diepe indruk te maken op de ho.n
derden toehoorders en nog �du
rende een lange tijd is er in ver
schillende kringen over doorge
sproken. 
Een korte tijd later voert de K.P. 
een �pel op, getiteld: ,,0, vrijheid". 
Vele Utrechtenaren, nog vol over 
hetgeen zij van Frits en Lodewijk 
hadden gehoord, hebben 06� deze 
opvoering willen bijwonen m het 
verlangen nogmaals een vernieuwd 
beeld te krijgen van deze ongeken
de verzetsstrijd. 
,,0, vrijheid" ,,0, ontnuchte-
rino !" 

Eéi;' der aanwezigen, die bovendien 
als L.0.-er een vriend van de K.P. 
is, schrijft ons het volgende: 

TELEURSTELLEND! 
Nu de opvoeringen in de Utrecht
sche Schouwburg van "0, vrij
heid!" achter den rug zijn, is het 
gl!'.wenscht •hierover eenige opmer
kingen te maken in dit blad. 
Het kan onvriendelijk klinken, maar 
ik vat die opmerkingen samen in 
dit ééne woord: teleurstellend. 
Die teleurstelling is niet te _ wijten 
aan de spelers en speelsters. Over 
wat zij gepresteerd hebben, kan ik 
niet oordeelen, d.w.z. ik acht me 
niet deskundig over hun spel een 
oordeel te vellen. Naar mijn gevoe
lens was het, in aanmerking geno
men dat het publiek dilettanten op 
de planken zag en ho?rde, goed te 
noemen. Het enthousiasme, waar
mee de meeste rollen gespeeld wer• 
den valt alleen maar te prijzen! 
All;en rijst de vraag, of de vermel
ding in het tekstboekje: spelers en 
speelsters... ... illegale werkers, wer
kelijk van alle medespelenden gel-
den kon ..... . 
De teleurstelling komt voort uit het 
stuk zelf. Naar mijn . inni.�e over
tuiging is de auteur met b11 machte 
gebleken in zijn werk te gev�n _een 
werkelijk beeld van den vn1�e1ds
strijd, die toch de inzet .. der 1\lega
liteit is geweest. Ongetw11feld 1s de 
taak die men op zich neemt met 
het ontwerpen en schrijven va_n . :�n 
dergelijk stuk uitermate moe1lt1k. 
Maar wanneer men zich dit doel 
stelt: in een tooneelstuk aan het 
volk duidelijk te maken wat eenvou
dige jonge menschen, mannen en 
vrouwen dreef tot het aanvatten 
van de ' schier hopelooze taak die 
we illegaliteit" noemen, dan moet 
men 

" 
ook inderdaad psychologisch 

verantwoord in zulk een spel de 
motieven waarnit dit werk der ille
galiteit geboren werd, de geest die 
de strijders bezielde en he! . wer}< 
droeg duidelijk maken. En JUtst dat
ontbr�ekt ten eenenmale. Op dit be
slissende moment heeft 't stuk volko
men schipbreuk geleden. Ik heb me 
zelf tijdens de voorstelling voortdu
rend afgevraagd: geeft, wat hier ge
speeld wordt, nu werkelijk voor het 
publiek duidelijk weer, wat de drij
vende, stuwende kracht was van de 
L.O. en L.K P.?

De meeste menschen hebben van

de "illegalen" de gedachte van ruige 
kerels, nergens bang voor, die veel 
met vuurwapens werkten enz. Maar 
ons volk moet weten, wat de acb
tergrond was van het verzet. Wil 
er van de illegaliteit bij de wederop· 
bouw van N_ederland een blijvende 
kracht uitgaan, dan zal rusteloos
moeten gezegd worden: dit was de 
geest die ons dreef! M.a.w.: de 
geestelijke achtergrond van het ver
zetswerk moet in brandend getui
genis ons volk worden verkondigd, 
opdat dit volk van zijn futloosheid 
zich bekeere en uit zijn geestelijke 
waarden krachten leert vinden voor 
zijn strijd van vandaag. Gebeurt 
dit niet, dan wordt de illegaliteit 
voorwerp van een ziekelijke helden
vereering, een fijne kerels-cultus, 
afgewisseld met lachen over grollen 
en mopjes. 
De auteur weet toch wel, dat een 
overval in de regel in den ouden 
K.P.-tijd niet werd begonnen, voor
men zich in gezamenlijk gebed voor
God had gesteld? Zeker, er waren
van meet af aan in het verzetswerk
ook menschen, die niet leefden uit
de positief-christelijke levenswaar
den - maar ook voor ben geldt,
dat ze het verzetswerk begonnen
en deden uit een principieel, geeste
lijk motief. Daar lag ook de eenbeid
in: hoe men ook de dingen zag,
hoe men religieus ook gebonden
was, bet verzetswerk is in oorsprong
en wezen een geestelijke strijd ge
weest, een strijd voor de diepste 
waarden van ons volksleven. 
Dit niet duidelijk te vertoonen is de 
jammerlijke zwakheid van dit stuk. 
Nogeens: de diepste motieven, de 
geestelijke waarden, de stuwkracht 
van de illegaliteit, zijn hier niet 
aanschouwelijk voorgesteld. Dit stuk 
had een getuigenis kunnen zijn van 
een brandend hart op iederen bezoe
ker! Maar het publiek reageerde 
niet als op een hart.stochtelijk appèl; 
het was geen roepstem, die de ge
wetens wakker maakte, omdat het 
wezenlijke, waar het om gaat, niet
werd onthuld. 
Die armoede kan voor den op
merkzamen toeschouwer niet ver· 
borgen worden achter de voosheid 
van een roep om eenheid boven ge
loofsverdeeldheid. Die armoede kan 
niet gemaskeerd worden door veel 
schieten (één der hoofdspelers komt 
tweemaal voor het peloton te vallen 
enbij een overval wordt zevenmaal
geknald!) - die armoede maakt dit 
stuk triest. Want het had anders 
gekund! 
Twee vragen: reageerde het publiek 
dáárom zoo slecht? (gehoest, la
waai, applaudiseeren als het geen 
pas geeft). 
En: geeft dit stuk weer wat de ille
galiteit geworden is? Als dit laatste 
waar is, dan: wee den .overwinnaars! 

M. de G.

We moeten hetgeen hierboven staat, 
geheel onderschrijven. 
Het heeft vele insiders werkelijk be
droefd, dat deze opvoering heeft 
plaats gevonden. 
'.Hier is niet bet werk van de 'K..P. 
vertoond! 
'.Hier heerste niet de ecbte 'K..P.
sfeer 1 
Deze opvoering was - het moge 
scherp zijn gezegd - een leugen!
Zo was goddank 't 'K..P.-werk niet t
Het doel van deze avonden - de 
opbrengst is bestemd voor de Stich
ting 1940-'45 moge loffelijk 
zijn te noemen, dit doel verontschul
digt niet elke onjuiste voorstelling 
van de werkelijkheid. 
Weten de K.P.-ers in Utrecht niet 
beter? 
Hebben zij niet de moed gehad den 
regisseur op zijn fouten te wijzen? 
Het is jammer dat deze onjuiste 
voorstellingen h_ebben plaats gevon
den. Het publiek weet nu nog niet 
wat K.P.-werk is. 

,,FRITS". 
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� EVANGENE zijn en feestvieren, deze twee begrippen zijn lijnrecht met 
elkaar in tegenstelling, zoo zal Uw onmiddellijke reactie zijn: 
Gevangene, ver van huis, in het vijandelijk land, zonder eenig bericht, 
zonder te weten of zij, die ons zoo na aan het hart liggen, nog leven. 
Overgeleverd aan de grofste willekeur, honger en koude lijdend, gedwongen 
te werken in de oorlogsindustrie van den vijand. En zooiets combineeren 
met feestvieren? Kerstfeest vieren nog wel, het feest. van den vrede, terwijl 
dag en nacht de sirenes g:llen en de bommen omlaag gieren, oorlogsdoelen 
zoowel als weerlooze gevangenen treffend, fabrieken verwoestend en pas
geboren kinderen gruwelijk verminkend. · 

* 

Kerstfeest! Meer zou in deze waanzinnige toestand de lectuur van Dante's 
Inferno op haar plaats zijn. De troostelooze stoet van slecht gekleede, ver
magerde, in grauwe dekens gehulde vrouwen, met lappen om de voeten ge• 
bonden, door de sneeuw wadend bij J.tet licht van de felle schijnwerpers van 
het met prikkeldraad omheinde kamp, kan zoo gebruikt worden in een 
film over Siberië. 
Langs de puinhoopen van de stad gaat het, de stad, die na de bombar
dementen brandt als een fakkel, waar alles ineenstort en geen menschelijk 
leven meer mogelijk schijnt: De wind giert door de bouwvallen, soms stort 
een gedeelte van een muur onverwacht in - alleen in de kelders is nog 
eenige beschut;ing. 
Het is alsof Vondel dit beeld voor oogen heeft gehad, toen hij in één van 
zijn reien neerschreef: 

"Zoo velt de zeis de korenaren, 
Zoo schudt een bui de groene blaren 
Wanneer het stormt in 't wilde woud. 
Wat kan de blinde staatzucht brouwen, 
Wanneer zij raast uit misvertrouwen. 
Wat luidt zoo schendig dat haar rouwt?" 

* 

En toch......... er is een Goddelijk 11en toch'' in deze wereld. Ondanks 
het hoongelach van vele 11wijzen" heeft het dwaze Gods, dat wijzer is 
dan de menschen, ook in het concentratiekamp overwonnen. Wij vierden 
Kerstfeest, met elkaar. Zelfs de geschenken ontbraken niet. Nog zie ik 
de toegewijde arbeid voor me, van de vriendinnen, die voor ons allen een 
kerstcorsage maakten, van uit de fabriek gestolen 11Gitterglas", met groene 
wol omgestoken en versierd met roode besjes, waarvoor een roode driehoek, 
eereteken van onze politieke gevangenschap, verknipt werd. Het was niet 
het geschenk op zichzelf, maar vooral de liefde en offervaardigheid, waar
mee het werd vervaardigd, dat er een onnoemelijke waarde aan gaf. 

We zagen elkaar, als nieuwe menschen. Kibbelpartijtjes raakten op den 
achtergrond, want het was Kerstfeest. 
Onze eenvoudige Kerstdienst werd opgeluisterd door de statige reien uit 
Vondels Gysbreght. Ook wij waren edelingen, al waren we in lompen ge
kleed, die mochten knielen voor 11de kleene voeten, van 't kind, waarvoor 
Herodes vreest". Ook voor ons, ha velooze gevangenen, gold: 

,,Hier is de wijsheid ongeacht, 
Hier geldt geen adel, staat noch pracht. 
De hemel heeft het klein verkoren 
Al wie door. ootmoed werd herboren 
Die is van 't Hemelsche Geslacht." 

Wij mochten het ondervinden, het was mogelijk om feest te vieren te 
midden der ellenden. 
En vanzelf rijpte toen in ons het plan, ·om ook op de Oudejaarsavond een 
d:enst te houden en in dezen dienst onze gevallenen te herdenken. 
Wij hebben dit plan verwezenlijkt, gezamenlijk, Roomschen en Protestanten, 
wij hebben iets gevoeld van de Heilige eenheid, die de kerk van Christus is, 
biddend hetzelfde Onze Vader, ons geloof belijdend met dezelfde Twaalf 
Artikelen des Gcloofs. 

Op den oudejaarsavond van 1944 hebben WIJ m München onze "Herden
kingsd:enst ter gedachtenis aan onze kameraden, medestrijders, die in 1944 
gevallen zijn in ons bezette Vaderland, en ter g�dach.enis aan hun n;:.be
staanden", gehouden. 
Wij openden met het zingen van: 

Eén Naam is onze hope 
Eén grond heeft Chris:us' Kerk 
Zij rust is eénen doope 
En in zijn scheppingswerk 
Om haar als bruid te werven 
Kwam Hij ten hemel af 
Hij was 't, d·e door Zijn sterven 
Aan haar het leven gaf 

In haar Drie één'gen Heere 
Nog in haar aardschen strijd 
Blijft zij met hen verkeeren 
Wien ruste werd bereid 
Geef dat in Uw genade 
0, God, ook eenmaal wij 
Langs Uwe lichte paden 
Gaan tot der zaal'gen rij 

Daarna volgde het gebed, door een koerierster, die op den dag van de 
Priesterwijd:ng van haar broer, in de bunker zat, en waarin in eenvoudige, 
kinderlijke taal al onze nooden werden gebracht voor den Troon der Ge· 
nade, en dat eindigde met: 
"Zoo leggen wij vol vertrouwen de toekomst in Uwe handen. Niet Onze 
wil, maar Uw wil geschiede". Daarna volgde het Onze Vader en "Wees 
gegroet, Maria". 
Als Bijbelgedeelte werd gelezen Openbaringen 7 vers 9-11 en 13 + 17: 

"Daarna zag ik, en zie, een groote schare, die niemand tellen kon, uit alle 
volk en stammen en natiën en talen stonden voor den troon en voor het 
Lam, bekleed met witte kleederen, en met p:ilmtakken in hunne handen. 
En zij riepen met luider stem en zeiden: De Zaligheid is van Onzen God. 
Die op den troon gezeten is, en van het Lam. En één van de ouderlingen 
antwoordde en zei tot mij: ,,Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte 
gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?" En ik sprak tot hem: ,,Mijn heer, 
gij weet het". En hij ze:de tot mij: ,,Deze zijn het, die komen uit de grootc 
verdnikking; en zij hebben hunne gewaden gewasschen en die witgemaakt 
in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en zij ver· 
ceren Hem dag en nacht in Zijnen tempel, en Hij, die op den troon gezeten 
is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en 
niet meer dorstrn, ook zal de zon niet op hen vallen, noch een'ge hitte, 
want het Lam, dat in het midden van den troon is, zal hen weiden en hen 
voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun 
oogen afwisschen". 



• 

tn 

Na dit zoo uitermate vertroostende bijbelwoord volgde een korte herden
king, in de volgende bewoordingen vervat: 

"Wij àenken op deze Oudejaarsavond in den vreemde, temidden van· onze 
vijanden, aan .hen, die in het afgeloopen jaar met ons streden en die geval· 
]eri zijn. Zij streden voor Gods Zaak, immers tegen het nationaal-socialis
tisch Heidendom, zij streden voor Hare Majesteit de Koningin, onze wettige 
gebiedster, en voor éen vrif Vaderland. Pro Deo, Pro Rege, Pro Patria. 
Zij betoonden den moed van een goed soldaat - vrijwillig zich gevend 
voor hun naasten, vrijwillig zich wagend voor hen, die onderdrukt werden 
en die zichzelf niet konden helpen. 
Zij vielen - o�k voor hen moge gelden: ,,Ik heb den goeden strijd gestre
den, ik heb den Joop geëindigd, voorts is mij weggelegd de kroon der recht· 
vaardigen". 
Laten wij, ter hunner gedachtenis, en mede ter ged;ichtenis aan hen, die 
met ons thans nog in concentratiekampen, tuchthuizen en gevangenissen 
verblijven, staande zingen van onzen Nationalen Psalm, het eerste en het 
veertiende vers''. 

Eenvoudig werden toen de coupletten ,,Wilhelmus van Nassauwe" en 
"Oorlof mijn arme schapen" gezongen. ,,Den Vaderland getrouwe t?t in 
den doet". Wij wisten wat het beteekende; niet bezwijken bij scherpe ·ver
hoeren van de Gestápo, niet murw worden in bunkers en donkere ê:el, .tot 
geen prijs verraden! Ma.ar. dan spre_ekt ook troostend het veertiende couplet 
van "Uw Redder, die niet zal slapen, al zijt giL nu verstrooid". 

Na het zingen volgde declamatie van\ 
. ,Het Lied der Achttien dooden" door Jan R. Th. Çampert en "Het Gen- · 
zenvendel op de thuismarsch". 

Nu volgde een door twee vriendinnen gezongen lied: 

"Moeder, voor de dierb're dooden 
Die reeds rusten in het graf · 
Voor de zielen .ons ontvloden · 
Smeeken wij Uw voorspraak af 
Refrein: 

Tr90st. der droeven, hulp in lijd-�n 
Laat Uw voorbeê hen bevrijden 
0, Maria, tied're. Moeder 
0, Maria, biq voor ons. 

"Mannen, droef van ons gescheiden 
Vrienden,· door ons hart beweënd 
Moog' Maria U geleiden, 
Waar de liefd' ons weer vereent". 
Refrein: 

,,'t Zijn Uw kind'ren, d' U getrouwen 
Die verzuchten naar hun loon 
Spreek, zij zullen God aanschouwen 
Want hun Rechter is Uw Zoon". 
Refrein: 

1 • : � 

Tot slot hebben wij allen het prachtige lied gezongen: 
"Aan U o Koning der eeuwen 
Aan U zij de zegekroon 
Onsterfelijk schittert Uw glorie 
Door allen haat en hoon 
Pe volkeren verdwijnen 
Maar luider klinkt het lied 
De wereldzon blijft schijnen 
Haar glansen sterven niet" 

"Hoor juichend naderen eeuwen 
Met psalmen vol hooger gloed 
In breede koren weerklinken 
Den Koning hulde en groet 
_Hoe Jubelen hun zangen 
Langs aard en luchtgebied 
Den Koning aller Eere 
Zij leven, liefd' en lied" bis. 

bis. 

Hierna volgde nog een dankgebed van een van de Protestantsche meisjes. 

* 

.Dank zij het feit, dat ·we, op weg naar een Vernichtungslager, bevrijd wer-
den door de Amerikanen (op 1 Mei 1945) was het mogelijk de tekst van 
onze herdenkingsdienst te redden. Maar zelfs al was ook deze herinnering 
ons afgenomen, het feest kon ons nooit meer ontnomen worden. 
Ö, wij werden geen engelen. Ook wij waren jaloersch op anderen, die een 
vollere schep soep troffen dan wij, die dikkere "fabrieksboterhammen" 
hadden, maar midden in alle ellende wisten· we soms ineens weer, dat we 
,,Kinderen. des Koninkrijks" waren . 

* 

Eén ding hebben we geleerd. Te vertrouwen op Gods woord. Met eigen 
oogen hebben we gezien1 �an .onszel�n ondervonden, dat Zijn beloften niet 
falen . .De rust die de 91ste Psaln( gaf tijdens een zwaar bombardement: 
,,Gij 2:ult niet vreezen" ...... geen plage zal Uw tent n.1;der_en"; . 
De verschrikkelijke voorspelling: ,,Aan Uw zijde zullen er duizend vallen, en 
tienduizend aan Uw rechterhand, tot U zal het Riet genaken, spreekt de 
Heere, alleenÜjk zult gij .het met Uw oogen aanschouwen, en gij zult de 

. vergelding der __ goddeloozen zien!" Aan deze woorden hebben . wij, onc4inks 
onszelven, moeten �enken, als we de "Hauptstadt- der . Bewegung" zagen 
branden, . en dacht�n aa� het tartende lied; 

"Und stürzt auch von Kampf in Trümmern 
Die ganze welt zu Hauf 
Das kano uns den Teufel nicht kümmem 
Wir pfeifen d'rauf 
Wir werden weiter marschieren 
Wenp alles. in St>herben fällt

, Den heute geh_ört uns Deutschland 
Und morgen die ganze welt#. 

Hier was geen zoete Kèrst-romantiek, met suikeren, kerstboomversierselen 
en al of niet 'electrisché kaarsen - geen dierbare Oudejaarsavondstemming. 
-Wij stonden midden in een razende wereld, en beleefden den nood des tijds,
maar Code zij dank,· wij hebben ondervonden, wat Zijn offers voor àeze
wereld beteeken'de.

CLARA. 

.. 

/ 



Nooit tevoren In baar eeuwenoude hl•to
rle wa• de Oude Ned. Herv ltPrk t� Ede 
gevuld met uttslultel\d rouwdragendn • 
nooit tevoren kende zij een ,u-,w..t,ei:11,t 
voor zovelen tegelijk ala op Woensdag 
12 December 19�. 
B.ouw heer•t deze dag In Ede. Ala één 
groot gezin la men ter kerke gekomen om 
in een plechtige rouwdienst de 40 helden 
te herdenken. die, gesteund door het 
recht, vielen voor de vrijheid, welke zll 
In de verte zagen •cbemeren en die wij 
thans. na hu dood, hebben verworven. 
Als 6én groot gezin lopen de nabestaan• 
den, wlenden en deputaties de weg van 
kerk naar de laatste rustplaats voor deze 
strijden en al• één groot gezin scharen 
zll zich op de open vlakte voor het In 
aanbouw zllnde mau•oleum, dat met zijn 
massieve bouw een machtig monument 
zal worden op de Paa•chberg. 
Zo weten de nabestaanden zich opgeno
men In de harteUJlce deelname van de 
gemeente, dle de zorq voor de geliefde 
doden op zich qenomen heeft. 
De kerk vult zich 's morgens al vroeg en 
de duizend personen, dle dit lcerkgebouw 
lcan bevatten, scharen zlcb om de baar 
van één der veertig, wellce daar als sym
bool 9an al de gevallen strllders, bedelct 
met het rood-wit-en-blauw, In het midden 
der kerlc staat opgesteld. Daarvoor la 
ook reeds een ultvaartdlen•t in de B..J.t. 
kerk gehouden. 
Als de dienst een aanvang neemt zingen 
de aanwezigen psalm 103, vers 8 en 91 
.,GelUlc het qras ls ons kortstondig leven". 
Na het qebed herdenkt ds. H. A. Leen· 
mans de gevallenen met eenvoudige, 
maar gevoelvolle woorden. Dit samenzijn 
roept herinneringen op oan de verbeten 
worsteling van den enkeling, die zich 
nllwilllq meldde voor de ondergrondse 
•trild. in de wetenschap dat hier z'n plicht
lag.
BIJ bun graf. zo spreekt da. Leenman�
1taren wij naar 't be<1ln van een nieuw
1tulc leven. Zll meldden zich present uit
liefde voor Vorstenhuis en Vaderland en
wil verheuqen ons dat zij de eer van om
volle hebben booq gehouden.
In zltn herdenlclngswoord spreelct dan da.
G. F. Ha1er over ,.De weg naar 't licht
loopt lang• het krui1" en bil wijst erop,

Verloofd, 
Mres VREDENBREGT 

en 
PIETER VAN NIEHOFF 

Amsterdam Kerstmis 194S. 
Ulterwaardmstraat 222. 
Bonalrestraat 28. 

Receptie, le Kerstdag van 2-4 in.rr, 

Ultttwaardenstraat m.

Verloofd1 
HElTY R01TEVEEL 

en 
B8 VAN DER SCHAAF 

As,en, 2e Kerstdag 194S. 
Broeklaan 22. 
Oostemoutstraat 8&. 

Receptie, 3.30-S uur Broeklaan 22.. 

Verloofd, 
JANTJE HEUVlNGH 

en 
SIMON TAAI 

Nieuwe Pekela, 2e Kerstdag. 
Doomsneewcg 1. 
D 104. 
Gelegenheid tot feliciteren Dool"SftffWCg 1 

van 3-S uur. 

Wie helpt geroutineerd werktuigkundig machi
ne-monteur aan een passende werkkring in Den 
Haag of omgeving? Brieven onder Nr. 99 van 
dit blad. 

dat velen de kracht van hun Terzet put· 
ten uil het gelooL De atrlfders, die than• 
herdacht worden. zagen het al• een plicht 
niet af te wachten tot anderen die vrllheld 
zouden brengen. maar zij hebben zich zelf 
gegeven. 
Na het lezen van de Geloofsbelijdenis, 
nemen de aanwezigen 6én minuut 1Utte 
in acht. SUI Is 't in het grote kerlcgebouw, 
doodstil en ·vele paren ogen vladen rust 
bij het aan11chouwen van de eenzame 
kist, welke daar In 't midden van de kerk 
staat te wachten tot ze over enige ogen· 
blikken uitgedragen zal worden naar de 
groeve, waar het stotfeltjlc overschot van 
de andere kameraden reeds een laat1te 
rustplaats .vond. het Mauaolewn op de 
Paaschberg. 
Alvorens de baar met het stoffelijlc over
schot wordt ultgedraqen. spreken nog de 
burgemeester van Ede, de plaatselijke · 
commandant van de B.S. en de dlstrlc.ts· 
commandant van de B.S. 
Wanneer de lanqe stoet geformeerd 11, 
trekt zll onder tromgeroffel en het spelen 
van de treurmars van Chopln naar de 
grafplaats. Als allen zich om dit grootse 
monument. dat door de 7de Canadffe 
Infanterie Brigade werd vervaardigd, 
�eschaard hebben, houdt D. Wlldeboer 
appèl nominal. Eerbtedl� luisteren allen 
naar het voorlezen der namen. Het vuur· 
peleton bewijst de laatste eer. Zacht zet 
de muziek "Ases TodH in, de geweren 
worden gepresenteerd en de aanwezigen 
ontbloten andermaal de hoofden. Mei 
diepe ontroering luisteren allen naar dit 
laatste afscheid. 
En wanneer één der familieleden namens 
de nabestaanden bedankt beeft, verzoekt 
htl tot besluit van de plechtigheid het 6de 
couplet van het Wilhelmus te willen zln· 
gen. 
Indrukwekkend was deze eenvoud1ge 
plechtigheid. waar we, uitgezonderd een 
afgevaardigde van het Engelse leger. 
tedere vertegenwoordiging van offlclêle 
Nederlandse zijde ml11ten. 
Reeds nu. nog blf lange na geen jaar 
geleden. lcost het 90ms moeite te denken 
aan hetgeen we geledea hebben, tel 6én 
van de predllcanten In z'n berdenlctng9-
woord tqdem de rouwdleut in de kerk" 

Vffloofd: 

BARRY KOOIMANS 
Koerienter L.K.P. 

en 
JAN BEEKE 

Kon. Marechaussee Pol. Res. Ned. 
Escadron Rottffllam 

Rotterdam, le Kerstdag. 
Bergsingcl 215. 
Westersingd 19. 

Receptie, :Ie Kerstdag 3-S uur, Berglingel ffl 

In welk wouwenkamp kan een ex·k�tr, 
;20 jaar, v.g.g.v., P.G ,  geplaatst worden als be
waakster, reeds eerder als zodanig wcrkuam 
geweest. Dit kamp werd echter geliquidttrd. 
Liefst in het Oosten des lands. Brievm ondtt 
Nf". 96 van dit blad. 

Oud-ill. werker, 43 jaar werlu:aam tot 1 Jan. 
1946 als ass. kwartierleidtt-admlnistrate,sr bij 
het Bureau van Roettnde Coedttffl van vijan
den en landverraders te •,-Gravenhage, kwar· 
tiet G., zoekt �. onvcrséhmig waar. Hlf it 
administnt�f goed ondfflegd. BriCffn ondct
Nr. ':Tl van dit blad. 

Gezin te Schoorl, wil graag een meisje van 
plm. 13 jaar tot zich nemen, liefst ttn kind, dat 
voor goed bij hen kan blijven. Misschien zijn 
er in de geteisterde gebieden nog zulke slacht· 
offers? Brieven oader Nr. 98 van dit bad. 

S39 Gcnit Jan ten Heaw, geb. 2-2-23, te En
schede, van beroep bakker. Hij is op 8 
Sept. 1944 van Amersfoort naar Neuen
gamme gebracht en is volgens offid& 
opgave op 24 October 1944, om 3.50 n.m. 
aan maag· en darmkaurr tt Hamburg· 
Neuengammc '.Hat,.sdrkb 60, �rledm. 
Wie heeft OM9'JHg met hem gehad? 

,40 J. vaa Dam, (Jo'1nl) uit Rotterdam
1 . geb. 

1914. Was 10 Mei 1940 sergeant bij de 
grenadiers in Den Haag, Alexandcrkaztt· 
nc. Vao Joodse afkomst, was begin 1944 
nog ondergedoken in Wassenaar adres on
bekend. 

541 Antonie Koster, Kolkweg 27, geb. 23 Sept. 
1916, Deventtt. Half Octobcr 194-4 ge.. 
arrcsteerd door de S.D. en na 1 Febr. '4S 
vanaf het S.D.-lagtt , De Kruisberg• bij 
Doetinchem naar Dllitsf and gebracht. Hall 
Mei 194S bericht ontvangen, dat hij in 
April '45 naar het kamp Ravensbröck ge· 
bracht is, door het Zweedse Rode Kruis. 
Nadien niets meer vernomen. 

H2 Albert van dct" Bol, geb. 14-7-19 Dtn 
Haag, gearr. 18-+41. N.N. gevangene, 
verbleef in Amersfoort, Buchenwald, Nat• 
zweiler, Dachau en is in Nov. 1944 ge
zien te Mauthausen, zou waarschijnlijk 
op transport gaan naar Weenen. (Laatste 
inlichting). 

543 Bertus Modderman, geb. 1S Nov. 1920 te 
Drachten tewerk gcstdd in Alfeld a.d. 
Lcine d.:ama strafkamp Libanau bij Han
nover'. Eerst ven:>lecgd te AJfdd. Na de 
bevrijding overgebracht naar Harsum. Al· 
daar overleden 12 Juni t94S. 

H4 Aart Boer, geb. 13-10-1900. Ccvangeti ge.. 
nomen 24 Juni 194-4. Uit Vught (Nr. 
10629, Blok 16a) op transport gesteld 
Sept. 1944 waarschijnlijk naar Oraniën· 
burg (Heinckel). Vandaar naar Neumsam
me, daar waarschijnlijk overleden. 

Op 3 Febr. '43 is aan Mffrouw de Wil& te 
Amsterdam afgegeven Naun Alias Nicky, kind 
yan Esther Cohen. Dit kind is ftl'ffloedelljk 
door bemiddeling nn een zekere W ennink 
yervottd naar Limbut-K. Inlichtingen recht· 
strttks te :eenden aan het hoofd der P.O.D. 
te Rotterdam. 

* 

BRABANT 
Vanaf Zaterdag 1 S Dec. a.s. ui Ik voortaan 
des namiddags van 1-S uur iedere Zatmug 
spr-eekdag houdm, op het adres Eindhoven· 
scheweg 8 te Geldrop. Ik sta dan geheel ter 
beschikking van hen die moeilijkheden hebben 
of advies wensm in K.P.-vcrband. 
Het centraal corrcspondentie-adres van de 
L.K.P.-vertcgenwoordiging ui voortaan even
eens zijn I Eindhovenschweg 8 te Geldrop. 
Dus alle cOtTCspondentic voor Stcphke. Peter, 
Piet en Leo zal voortaan via dit adres moetm 
lopen, alleen op deze manier kunnen wij de 
administratie hieraan veri>ondm in het prtd 
houden. 

LELOX - STEPHKE 

Het C 8. van de Stichting 
• LO.en L.K.P. Westermarkt2

•

is van Zaterdag 22 Decem- •

ber tot en met Woensdag �

• •

� 2 Januari gesloten. � 

- - -
0.-H.J.� ... z-a..� 
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