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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. 

' 
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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 

I 
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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-
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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 . 

.. 
1 
1 
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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 
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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.

* 
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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. 
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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-
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Het adres van het Bureau Herstellingsoorden is 
thans, Oosteinde 13, Amsterdam, 'Je1. 31066, dus 
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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. 
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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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lage� in de
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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. 
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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.
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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-
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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, 




