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Op de tegels van de stoep voor mijn huis liggen kleine, donkere vlekjes  
de eerste regendruppels zijn er uiteengespat. Ze komen in steeds grooter aan- 
tal. De lichte kleur van de tegels wordt langzaam weggevreten; het worden 
grillige eilandjes, waaraan het water onvermoeid knaagt. Het duurt niet lang 
of' de donkere vochtvlekken zijn ineengevloeid; ze hebben alle lichte tinten 
uitgewischt. Ik peins erover, hoezeer dit beeld overeenkomt met dat van ons 
vaderland  Is alle licht niet verdwenen? Opgeslurpt door de staag neer- 
druppelende wandaden van den vijand? 't Heeft er alle schijn van. Heeft 
het eigenlijk nog wel zin je te verzetten tegen krachten, die toch sterker zijn? 
Zo mijmer ik, bij het zien van den regen. 
De klok slaat. Ik tel mee  vijf, zes, zeven. Tjonge, zoo laat al? 't Wordt 
tijd voor de expeditie. Alle herwaren worden opzij geschoven. De plicht 
roept. 
Ik schiet mijn overall aan en rep me naar buiten naar de garage van Fred. 
Wat is die Fred nu eigenlijk? een pechvogel of een gelukskind? Hij was 
een van de eersten, die gelegenheid kreeg de celwanden van de Wetering- 
schans in zijn geheugen te prenten. Maar hij kwam er heelhuids weer uit. 
Later viel hij de S.D. weer in handen, toen hij bij vrienden wilde waar- 
schuwen voor een'overval. Amersfoort en transport naar Duitschland volg- 
den.  Maar in het kamp heeft hij  geoefend  in  het  springen    met den 
kop naar voren van je brits af op den grond. Toen ze hem in den trein 
zetten voor de reis naar Duitschland, nam hij de proef op de som. Hij 
sprong uit den trein en kwam weer thuis. Maar je verrader sluimert nooit. 

Op een morgen staat de S.D. weer met 
tientallen menschen voor de deur. Fred 
is toevallig vroeg op, ziet uit het raam 
S.D.-ers aan weerszijden bij de buren het 
erf opgaan. Er is nog maar één kans: in 
de schuilplaats. Op de bovenverdieping 
is een kast met een uitneembare zolde- 
ring. Daarboven ligt de schuilplaats. Hij 
zit er nog maar amper of de S.D. is al 
boven. Ze stevenen regelrecht af op één 
der kasten en probeeren of er beweging 
in het plafond te krijgen is. Als het in de 
eéne kast niet lukt, dan maar in de an- 
dere. Verraad! Verraad! 

Er schijnt wel beweging in te zitten, maar niet genoeg om het open te 
krijgen. Wat een wonder. Fred staat er bovenop, zijn beenen ter weers- 
zijden op het luik en zijn handen schoor tegen de dakspanten. Het luik 
beweegt even onder zijn voeten, rriaar blijft gesloten. Hij hoort ze praten 
daar beneden. Er moet gereedschap komen om het luik open te breken. 
In de werkplaats is gereedschap genoeg. Ze trekken af om het te halen. 
Toon begrijpt, dat hij moet handelen. Nu of nooit. Hij opent het luik. Ze 
zijn allemaal naar beneden, de stommelingen. Hij vliegt naar de waranda, 
klautert erover naar de buren en even later wandelt hij rustig langs een 
paar Groenen, die buiten op post staan. Ze mogen nog naar zijn P.B. vragen 

ook, want dit is prima in orde, d.w.z. er staat juist niet op, wat ze graag 
zouden  willen weten. 
Maar Fred zit nu eenmaal in het hoekje, waar de slagen vallen. 
Er is weer bezoek gewees*- bij  Fred en de S.D.   heeft het  voornemen  alles 
wat er nog in zijn bedrijf aanwezig is, weg te halen. We waardeeren het 
echter buitengewoon, dat ze de zaak eerst ge-inventariseerd hebben en later 
de  spullen  zullen  komen  ophalen. 
De eene dienst is de andere waard. "WV] zullen wel helpen met weghalen. 
Want het is altijd nog wel de moeite waard: 8 spiksplinternieuwe motor- 
fietsen  en  een  fonkelnieuwe  garage-uitrusting. 
Vanavond moet het er uit. Alles staat klaar. We hebben de beschikking 
over enkele paarden en wagens. En met zijn twaalven slepen en rennen we 
om alles er zoo vlug mogelijk uit te krijgen. 
Het huisraad is er al uit, de garage-uitrusting is ook vlug verkast. Nu moet 
de derde wagen met de motoren weg. Die staan boven. Aan een -takel 
rutsen ze achter elkaar naar beneden. Daar staan ze al op den wagen. 
Ëea zei! erover. Jammer, het is iets te kort. Je kunt aan de zijkanten duide 
lijk zien, dat er motoren onder staan. Niets aan te doen. Vooruit er mee. 
Rijden. 
Zoo, 't belangrijkste werk is gebeurd. Nu nog een vrachtje met wat minder 
kostbaar spul. Nog even  aanpakken, jongens, dan zit het  erop. 
   Daar komt  Fred  binnenrennen.  „Maak dat je wegkomt,  de  S.D.!" 
We hebben alle deuren opengelaten en rennen nu allen een kant uit, om 
dan zoo onopvallend mogelijk verder te wandelen. Het is gelukkig maar een 
klein autotje met een paar lui. Maar ze krossen door. Wat is dat? Ze 
hebben den wagen met de motoren in het vizier gekregen en gaan daar 
achter aan. Jammer, die zijn we kwijt. 
Vlug naar huis en mijn winterjas over mijn overall aangeschoten. En dan 
maar weer eens poolshoogte gaan nemen. 
Daar rijdt de wagen met de motoren alweer: richting Amsterdam, richting 
Duitschland. Het S.D.-autotje volgt op een meter of tien. Ik loop er werk- 
tuigelijk achteraan, zonder te weten waarom eigenlijk. Als ik bijna het 
dorp uit ben, komt een van de andere lui van de ploeg, die er met de 
fiets op uit is geweest, vertellen, dat de S.D.-ers zijn doorgereden en dat 
ze den voerman van den wagen gelast hebben zijn vracht naar Araster- 
dam te brengen. „En dat doet hij ook, de gek." Ik heb nog tegen hem 
gezegd, dat hij terug moet komen met zijn vrachtje, maar hij is zoo over 
zijn zenuwen heen, dat hij alles doet, wat die lui hem vertellen." 
Ja, maar dat is te gek. Ik vorder een fiets van een kennis, die juist 
passeert; met zijn tweeën racen wij er achter aan. Gelukkig, dat die af- 
tandsche knol niet zoo erg hard meer loopt. Halverwege den straatweg 
naar Amsterdam hebben we hem te  pakken. 
— „Zeg, Willem, wat ga je nu uithalen, jongen? Ga je die spullen bij 
de S.D. brengen? Ben je simpel geworden?" 
— „Wat moet ik anders doen? Ze hebben mijn persoonsbewijs afgenomen 
en me beloofd, dat er niets gebeurt, als ik alles netjes aflever. En als ik 
het niet doe, dan pakken ze mij en mijn heele gezin op." 
— „En jij gelooft alles, wat die boeven je vertellen, hè. Dacht je, dat 
ze je lieten gaan? Je gaat naar Amersfoort en straks naar Duitschland. 
Er is voor jou maar één kans. Dat is onderduiken, met den -wagen èn de 
motoren. Laat ze dat persoonsbewijs van jon maar houden. Je krijgt van 
ons een veel mooier." 
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— „Maar waar moet ik dan blijven? En mijn vrouw, en kinderen?" 
— „Daar zorgen wij voor. Jij 'krijgt wel een plaatsje en je vrouw en 
kinderen halen we vanavond nog uit huis." 
— „Ik doe het  toch maar liever niet." 
— „Je hebt niks te willen. Je moet." 
En nu handelen. 
Waar moeten we  heen   met  dien  wagen.   Hij  moet  zoo  snel   mogelijk  van 
den weg. 
Even Verder woont een goede kennis. Die moet er maar aan  gelooven. We 
vertellen  hem kort  hoe  de  zaak  staat  en  zeggen,  dat  het  noodzakelijk  is 
die  motoren voorloopig bij hem op te slaan.  Hij heeft een pracht van een 
schuur er voor. 
In twee minuten is alles geregeld.  De motoren worden afgeladen, paard  en 
wagen even verder bij een boer ondergebracht en er wordt voorloopig voor 
een   nachtlogies   voor  Willem  gezorgd. 
Nu als een haas naar het huk van Willem. 
Zijn vrouw zit al angstig op hem te wachten. 

— „Ik heb het wel gezegd. Dat kon nooit goed afloopen," klaagt ze. „Had 
hij  dat nu maar niet gedaan." 
We stellen haar gerust. Alles komt voor elkaar. Ze moet de kinderen wak- 
ker maken en wat verder op den dijk bij kennissen intrekken. Enkele ver- 
trouwde buren worden gewaarschuwd en dan sleepen we, in den tijd, dat 
niemand zich meer op straat mag bevinden, alles wat van waarde is, uit 
het huis. 
Laat de S.D. nu maar komen. Ze vinden het nest leeg en de vogels ge- 
vlogen. 
Na korten tijd kunnen vrouw en kinderen wel weer naar huis terugkeeren, 
maar Willem blijft nog wat onder water. Hij is erg zenuwachtig. U had 
hem eens moeten zien, dien Zondagmiddag, toen ik hem vertelde wat er 
op zijn nieuwe persoonsbewijs zou komen te  staan. 
— „Denk er om, Willem, dat je de gegevens ervan vlot uit je hoofd kent, 
want ze hebben bij P.B.-controle wel eens de aardigheid om je zelf te 
laten vertellen, wat erop staat. En wee je gebeente als dat niet klopt met 
de gegevens. Dan ben je zuur, jo." 

Willem kijk eens naar het papiertje voor hem. En dan herhaalt hij aar- 
zelend: Gerrit Zondervan, geboren 12 April 1903 te Breskens, gehuwd met 
Maria de Beste, Ooievaarstraat 13, tuinder van beroep. En dan prevelt 
ie maar aan éJn stuk door zijn lesje, nu en dan zich vergewissend of het 
wel werkelijk klopt. 

Ik heb moeite me goed te houden, als ik 
hem daar zoo zie zitten; als een school- 
jongen ingespannen zijn lesje leerend. 
Kleine zweetdruppeltjes staan hem op 
het voorhoofd. 

«f      —^   -^^>«*__ü^' Tjong6/   tjonge,  dat   heeft  ie  nooit  ge- 
w droomd, dat je voor onderduiker ook al 

examen moest doen. 

't Is begrijpelijk, dat Willem zich niet prettig voelt. We zullen hem er 
zoo goed mogelijk doorhelpen. Maar wat mij betreft, ik voel me zoo heer- 
lijk voldaan. Als je de S.D. iets kunt afsnoepen en het lukt, dan zie je alle 
dingen  plotseling  anders. 

Ik kijk weer naar buitep. De natte straten zijn opgedroogd. Al die regen- 
druppels bij elkaar zijn niet bij machte geweest de tegels voorgoed van 
kleur te doen veranderen. Waarom zouden de Moffen, alle S.D.-ers en 
Groene incluis, dan in staat zijn ons levensbeeld voorgoed van kleur te 
doen wisselen. Het oogenblik komt — en het is gekomen — dat hun macht 
verdampt   als   waterdruppels   op   een   gloeiende   plaat. 
En het waren de verzetters — en in de Meer waren dat vrijwel allen L.O.- 
ers — die zorgden,  dat de plaat gloeiend bleef. 

ïïlaed houden!! 
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De in de nacht van i op 2 Oct. '44 tot zinken gebrachte sleepboot [motrix) 
in het Aarkanaal nabij Papeveer te Ter Aar waardoor de scheepvaart 
bijna 4 weken gestremd geweest is. 

Dagelijks dreigt onze gemoedsrust 
verstoord te worden door de aspecten 
van ons verminkte vaderland. 
Dagelijks dringt het meer tot ons 
door, dat Nederland geestelijk en 
.materieel door de oorlog is geslagen 
tot een land waar de diepste nood 
heerst. 
De mogelijkheid is niet uitgesloten, 
dat pessimisme en opgekropt verdriet 
om wat verloren ging ons te pakken 
krijgt en wij een houding gaan aan- 
nemen van: laat komen wat komt! 
Deze gemoedsgesteldheid mag echter 
niet de oogst zijn van vijf jaren ver- 
zet en een jaar bevrijding. 
24 September van het vorig jaar heb- 
ben we de Stoottroepen opgericht. 
Tot mijn spijt is er geen commandant 
geweest, die dit feit heeft herdacht. 
Het is te vergeven; drukke bezig- 
heden en verdiende ontspanning mis- 
schien deden deze datum vergeten. 
Maar de geest mag niet verloren 
gaan. 
Stoottroepers toch waren mensen, die 
zich meldden bij hun Commandant- 
Zuid, toen Nederland nog oorlogs- 
gebied was en we doen niet te kort 
aan andere instanties, als we dat feit 
hier vastleggen. 
ledere Stoottroeper stond bloot aan 
de mogelijkheid door zijn Comman- 
dant naar de linies gestuurd te wor- 
den. 
Toch tekende hij dat onnozele gele 
papiertje en verbond zich tot drie 
maanden na de bevrijding van Neder- 
land, blij zich te kunnen geven, zoals 
hij zich gaf, tijdens de bezetting 
voor K.P. en L.O. en R.V.V. 
Ik heb het geluk gehad avonden te 
kunnen confereeren met Frank en 
Peter en ben zo in staat te getuigen, 
dat de geest der Stoottroepen reeds 
lang in embryo aanwezig was. Die 
geest was het, die ons in deze lei- 
ders deed zien een kracht, in staat 
Nederland op te heffen na de vlucht 
van den vijand. 
Maar nu is deze geest nog de bron 
van de kracht, waardoor Nederland 
herrijzen zal! 
Was niet Franks woord: „Ik vecht 
door"? 
Was het niet Peter, die bij tegenslag 
beweerde: „Kan me niet schelen". 
Maar     beiden     hebben     gevochten, 
toen  het -ging  om  land  en  volk  en 
troon. 
En daarom hadden velen hen lief. 
Voor mij staat het vast, dat niets 
Nederland redden kan, dan de geest 
van die twee, uitgedrukt in die korte 
zinnetjes: „Kan me niet schelen" en 
„Ik vecht door". 
Het is hen om de drommel niet voor 

de wind gegaan, maar „het kon hen 
niet schelen, ze vochten door". 
Dat betekent het offer! 7iu niet meer 
het offer van zijn leven — misschien, 
heel misschien — maar het offer van 
het dienen, het servus zijn, servus 
servorum, van ons volk, van Neder- 
land! 
Laat de prijs van onze bevrijding 
voor ons toch niet bestaan in wat 
materiele kleinigheidjes: sigaretten, 
drank, militaire uniformen, sterren! 
Mijn hemel! vergooien we onze 
stoottroepengedachte toch niet naar 
dergelijke bijkomstigheden. 
Geef Uw ogen de kost en ge zult 
zien; dat Nederland plat ligt op ieder 
terrein. 
Sta ook nu pal, nu daar voor velen 
niet meer is de interesse van de 
lichamelijke strijd, maar nu mogelijk 
van U een geestelijke inspanning 
wordt verwacht, die meer van Uw 
krachten vergt. 
Moge het een ieder gegeven zijn het 
object te vinden, waaraan hij zijn 
krachten kan geven in de geest van; 
„Ik vecht door en het kan me niet 
schelen". 
Beschaam de woorden van den Mi- 
nister-President, waarmee hij aangaf 
de omvang van haat en nijd in ons 
land. 
Beschaam de zwarte handel-gedachte 
door Uw offer. 
Ik zie jullie gaan, jongens van de 
Stoottroepen, een jaar geleden, in 
stromende regen, gekleed in je over- 
all  en  oude  soldatenjas,  maar  
met een stengun en bij jullie zie ik 
je Commandant, met zijn licht sjofel 
regenjasje, maar met een grijns van 
voldoening op zijn gezicht. 
Als Nederland wordt gered, dan is 
het door het offer. 
Trap alle kleinzieligheid van je af 
en logenstraf het gezegde, dat wij een 
land zijn van kruideniers. 
Klem je tapden opeen en zeg het de 
bouwers van de Stoottroepen na: „Ik 
vecht door. Het kan me niet sche- 
len". 
Dan zal geen pessimisme of verdriet 
onze werkkracht stukknagen; dan 
zal onze moed niet verminderen, ook 
al zien we, dat Nederland niet op 
een dag herbouwd kan worden; dan 
zullen we lachen om het klein gedoe 
van egoïsten — de zwarthandelaren 
van na de bevrijding — dan eerst 
zal een Stoottroeper het recht heb- 
ben onder het portret van Frank te 
schrijven: „Den Vaderland getrouwe"; 
dan, ja, dan zullen we blijven, die 
we waren in bezettingstijd: Strijders 
voor God, Oranje en Nederland. 

JORIS 
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 helaas de voordeur stond open. Geen mi- 
nuut tijd om benzine en lucifers in het bureau 
met papieren te gooien, zoals was afgesproken,- 
geen seconde om de wapens te verbergen; alleen 
een. vlucht over de daken en het vermoorden 
van mijn lieven vader...... 

VluchtI Js dit angst! Verbrand ieder papier 
zei hij altijd — maar nu zijn ze al hier — 
Qeen woord, een vlucht-, mijn man, mijn vrind, 
TJu ik nog — en wie de wapens vindt 
Schiet me neer — gooi, ze weg, te laat daar zijn ze — 

Vlucht!!! 
Een sprong in de lucht . . . 

Mijn geest blijft helder. 7k weet meteen-. 
Enkel gekneusd — gebroken been. 
Alleen een mof die nu nog schiet. 
Schiet dan maar raak, verdomde barhaar! 
5V« kom je niets- meer te weten'van haar! 
Buren beduiden: je man zit goed, 
Maar ze zoeken nog, ze ruiken bloed! 
Verroer je niet, maak geen geluid — 
Als ze mij meenemen is het uit. 
Maar WJ is weg! — waar zou hij zijn? -r- 

HEM hebben ze niet!!! 

.. .ik krijg zo'n pijn. 

Mevr. J. de B. 
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Het regent klachten op onze redac- 
tietafel: wij zijn niet fel genoeg, wij 
maken bij felle ingezonden stukken 
bestraffende of verzachtende opmer- 
kingen. • 
Zo bijv. over het uitkleden van dien 
agent in Meppel, waarover wij ons 
afkeurend uit lieten. Dat zint onze 
vrienden niet. Wij moeten de trom 
roeren over de schreeuwende mis- 
standen in ons land. En met name 
verwacht men van ons als exponent 
der oud-illegaliteit een felle actie 
tegen het onrecht, dat overal door 
autoriteiten gesanctionneerd of zelfs 
bevorderd  wordt. 
Het moet ons in de eerste plaats van 
het hart, dat dit alles geen criterium 
voor ons is om een bepaalde schrijf- 
trant aan te nemen. Het zou voor 
de redactie inderdaad de minst tijd- 
rovende manier zijn om het blad te 
vullen, wanneer ze alle binnengeko- 
men klachten opnam. En het zou zo 
nog een interessant blad worden ook; 
voor velen bevredigender van inhoud, 
vrezen wij. 
Vergeef de redactie, dat zij zich 
een hoqer ideaal stelde! 
Er wordt onrecht gepleegd in ons 
land, schreeuwend onrecht, meer dan 
in de laatste honderd jaar gepleegd 
werd. Het is ons voldoende 'bekend. 
Wij hadden niet anders verwacht. 
De Duitschers zijn hier niet voor 
niets geweest Ze hebben een erfenis 
achtergelaten. Ze hebben ons ge- 
leerd hoe maklcelijk het is onrecht te 
plegen, als men de macht heeft. En 
er is niets wat de mens zo makke- 
lijk leert als de zonde. 
Zij hebben ons achtergelaten in een 
gezagschaos, d.w.z. in een toestand, 
waarin het gezag, dat de uitwerking 
der zonde binnen de perken houdt, 
verdwenen is. Zo is de mens dan 
buiten de normale orde gesteld en 
zoekt naar eigen wet, zijn „recht". 
De historische continuïteit van het 
gezag is voor een wijle verbroken. 
Zo komt het, dat hetx recht struikelt 
op onze straten, dat we ons op bijna 
ieder steen aan het onrecht stoten. 
Dat politie-autoriteiten hun perso- 
neel, dat onderdook, omdat het wei- 
gerde Joden te arresteren, niet terug 
nemen en collaborerende ambtenaren 
laten promoveren, dat hoge posten in 
de staat bezet worden door man- 
nen, die collaboreerden, ja, door 
mannen, die openlijk de illegaliteit 
aanvielen, dat officieren, die zich als 
schapen ter slachtbank lieten leiden, 
i.p.v. de krijsgevangenschap te wei- 
geren, langzaam het heft in het leger 
in handen willen nemen, dat fabri- 
kanten, die gedupeerd werden door 
hun weigering voor de Duitsers te 
werken, door hun illegaal werk, er 
naast staan, terwijl zij die zich be- 
ijverden voor de Duitsers te werken, 
op het paard zitten, dat benzine, 
hout, auto's, ja, wat niet al voor 
zwartehandelaren is en niet voor om 
principiële redenen gedupeerden, dat 
flinke kerels, die schade in hun op- 
leiding leden door hun verzet, ver- 
geefs aankloppen en knullen uit de 
vrijwillige „Arbeitseinsatz" overal te- 
recht kunnen,  dat  
Wilt U nog meer horen? 
U kunt het vervolgverhaal zelf wel 
schrijven. Wij weten het, wij wisten 
dat het komen zou en de vraag is 
alleen maar, wat wij eraan moeten 
doen! 
Ons mag geen zucht naar sensatie 
of demagogie drijven. Wij laten dat 
graag aan anderen over. Het is onze 
plicht de zaak van ons volk te die- 
nen, en dat geschiedt alleen door 
waarheid  en tact. __ 
Ja, vrienden, ook tact. Als we een 
minister, door hem persoonlijk te be- 
naderen, kunnen bewegen een ver- 
keerde toestand of zelfs onrecht te 
herstellen, terwijl zijn deur gesloten 
is, wanneer we de feiten zonder 
meer, dikwijls tendentieus en gericht 
tegen    zijn    beleid,   publiceren,   dan 

moeten we het eerste kiezen! Als we 
een ambtenaar kunnen bewegen een 
auto aan een bonafiden handelaar 
te verschaffen en de vergunning van 
een zwarten handelaar in te trekken, 
terwijl hij zich inkapselt als wij hem 
verwijten, dat hij zwarte handelaren 
voortrekt, dan wordt tact van ons 
gevraagd en geen sensatie. Dan 
schrijven we niet, ook al zo'u dat 
den lezer slecht bevallen. Zo alleen 
kunnen wij medewerken om orde en 
recht te scheppen. 
Een stroom van klachten komt bij 
ons binnen. * 
Het wordt alles verwerkt, maar zel- 
den in ons blad. 
En dan de waarheid. Want dat is 
de tweede reden, waarom wij niet 
alles schrijven. We bedoelen waar- 
heid, niet als tegenhanger van de 
leugen, zoals die in onze prille jeugd 
in verband stond met onze operaties 
in de suikerpot. De klachten, die 
binnenkomen, zijn aan oprecht ver- 
ontwaardigde harten' ontsproten. 
Toch behoeft daarom nog niet waar 
te zijn, wat er in die klacht staat. 
Over het algemeen is het zo, dat 
men het een en ander opgevangen 
heeft .en dat onmiddellijk signaleert. 
Zelden neemt men de moeite de in- 
formaties op hun waarheidsgehalte te 
onderzoeken. Dat betekent n.1. een 
zeer omvangrijk werk. Men moet dan 
alle partijen horen en niet rusten, 
voordat de „feiten", die niet klop- 
pen, door echte feiten vervangen 
zijn. Het is zelfs dikwijls onmoge- 
Ijk dit onderzoek volledig uit te voe 
ren, omdat men niet door kan dringen 
bij de instanties, die oorzaak zijn 
van het ontstaan der gelaakte toe- 
stand. 
Maar er is nog een tweede. Ook 
een beperkte waarheid is geen 
waarheid. Van belang zijn de over- 
wegingen, die tot het besluit leid- 
den. Overziet men die niet, dan 
worden verkeerde conclusies getrok- 
ken. 
Beoordeelt men een deel der situatie, 
dat men kan overzien en komt men 
tot de conclusie van gepleegd onrecht 
of verkeerd beleid, dan kan het zeer 
wel zijn, dat men bij kennisname van 
het geheel tot de tegenovergestelde 
conclusie komt. Vanzelfsprekend kan 
deze redenering geen ongerechtig- 
heden  dekken. 
De enige methode, die door ons te 
volgen is, moet dan ook zijn, het 
verzamelen van feiten over toestan- 
den, die men onjuist vindt; signa- 
leer' deze feiten bij ons, maar niet 
dan na persoonlijke controle van de 
juistheid ervan. Geen algemeenheden, 
maar feiten, met naam en datum. 
Wij zullen dan deze feiten bij de be- 
voegde instanties ter sprake brengen 
en U kunt ervan verzekerd zijn, dat 
we niet zullen rusten, voordat de 
problemen opgehelderd zijn en mis- 
standen opgeheven worden. En slagen 
we hierin niet, dan publiceren we, 
als tact en waarheid betracht zijn, 
daar kunt U even zeker van wezen. 
Zo was tot hiertoe onze methode, zo 
zal ze blijven. 
Aan de lezers om ons het feiten- 
materiaal te verschaffen. Wij kun- 
nen de lezers verzekeren, dat aan 
dat laatste bijna alles ontbreekt. 
Klachten genoeg, maar zelden ge- 
fundeerd en meestal in algemene be- 
woordingen. 
Hie'rmee kunnen wij niets doen. wij 
hebben de indruk, dat concrete klach- 
ten meestal plaatselijk aangepakt 
worden en soms nogal drastisch. 
Plaatselijk initiatief hierin is in het 
algemeen aan te bevelen, maar vóór 
alles moet men ons in staat stellen, 
de zaak hogerop aanhangig te maken. 
Alleen zo kunnen wij gezamenlijk mee- 
helpen om de gezagschaos te overwin. 
nen. .... 
Wij   wachten    Uw    inlichtingen    in 
spanning   af. ,,        r> 

H. v. K. 

Itati KV.-eï., W&.-Vi ioi... JJ 

SJ 

In   Mei   1945   werden   enige   leden   van   de   K.P.    Hoorn,   die   als   zodanig 
tijdens   de  bezetting  aan  diverse  overvallen,  eliminaties  van  S.D.-ers,   Ges- 
tapo-agenten  en  Landwachters  hebben  deelgenomen,  alsmede  op  grond  van 
hun verdiensten (?)  inzake andere  illegale werkzaamheden,  aangezocht  hun 
medewerking te verlenen aan de Politieke  Opsporingsdienst te  Hoorn. 
Gezien   deze uitnodiging mag men  dus  aannemen,  dat deze  personen- door 
het Hoofd van de P.O.D.  (een commissaris  van  Politie)  acceptabel  en be- 
kwaam  werden   geacht  voor  de   functie   van   rechercheur. 
Zij  zijn   dan  ook  vol  goede  moed  aan  het werk  getogen. 
Volledigheidshalve wordt vermeld, dat de bezetting van de P.O.D. te Hoorn 
voor  de  helft  is  gerecrufeerd  uit  politiemannen  en  de  andere  helft   hoofd- 
zakelijk   uit   oud-illegale   werkers.   De   ploegen   zijn   samengesteld   uit   twee 
rechercheurs,   bestaande   uit   een   politieman   en   een   burger.   De   politieman 
heeft,  gezien  zijn  meerdere  routine,  bij   onderzoeken   de  leiding,  terwijl  de 
illegale werker  door  zijn  kennis   van  vele—   en  speciale  belangrijke   zaken 
veelal nuttige wenken kan geven.  Vele belangrijke  moord-  en verraadaaken 
werden  dan  ook in   de  beste  samenwerking volledig  opgelost. 
Zo   kon  het   dan  ook  gebeuren,   dat  twee  rechercheurs   (een  wachtmeester 
der Koninklijke  Marechaussee  en  een oud-K.P.-er)  naar A.  togen,  teneinde 
in  een  lopend  onderzoek  enige  bekende  S.D.-ers  te   horen.   Aangezien  dit 
reeds  meerdere, malen  was gebeurd,  gingen  zij  op de voorgeschreven wijze 
voor dit verhoor toestemming vragen bij  een Procureur-Fiscaal. 
Na uiteenzetting der redenen werd de toestemming door den P. F. verleend, 
doch,  geachte   oud-illegalen,  schrik  niet    alleen   voor   den   wachtmeester 
der Koninklijke. Marechaussee. 
We laten nu den P. F. aan het woord. ,     ,     , ,    ^ 
„Bent   U   politieman?"   De   wachtmeester   beantwoordt   dit   bevestigend.   De 
oud-K.P.-er antwoordt:  „Ik ben rechercheur bij de  P.O.D." 
De P. F.: „Dan wordt U bij het verhoor niet toegelaten". 
De oud-K.P.-er, voor het eerst sinds vijf jaar onthutst, vraagt naar de rede- 
nen van deze weigering. '      ,.        ,     .  ,. 
De P. F.: „Ik wil er geen koekebakkers bi] hebben. 
Na de mededeling, dat reeds meerdere malen met goed succes dezelfde S.D.- 
ers door hen gezamenlijk waren verhoord, was het antwoord van den P. F.: 
,Dan is dit niet met zijn toestemming gebeurd. Het betreft hier vakmensen 

en dat moet door vakmensen  geschieden." .     .    i -j 
Op een laatste poging door de mededeling, dat de verhoren worden geleid 
door den wachtmeester, volgde het antwoord: „Dan behoeft U er dus met 
bii te zijn." EIj het vertrek, bij wijze van kinderwondzalf, nog de volgende 
wiorden tot de' oud-K.P.-er': „Ik wil niets te kort doen aan Uw bekwaam. 
heden in politieke zaken, maar ik neem geen enkel nsico - ?7???? < 
Hetgeen er dus op neerkomt, dat de oud-K.P-er, thans „koekebakker hoe- 
wel reeds meerdere malen grote zaken mede hebbende opgelost, als volkomen 
overbodig en ongewenst wordt beschouwd. ■,,-.<-,-. i 
Geachte  lezers,  stelt  U   zich   toch  eens  voor,  dat  éen  der  SD-ers   m  de 
gaten zou krijgen, dat hij mede verhoord werd  door een  „koekebakker    en 
dat hij in zijn glorietijd zoveel tijd heeft verspild aan deze „krentenmikkers . 
Welk een blamage zou dit zijn voor het Nederlandse volk. 
Met verbittering vragen wij den P. F. vanaf deze plaats: ..     ,    ,, 
1. Waarom   hebt   U   de   oud-illegalen   dit   met   eerder   verteld,   doch   hen 

daarentegen als rechercheurs aanvaard? . .     ., „ ,       j     j 
2. Waarom hebt U deze mensen dan zolang, „misbruikt    en hen daardoor 

uit hun normale werkkring gehouden? ,.„/-. T>. KT- *  J 
De bedoelde KP.-er loopt vanaf de instelling der P.O.D. mee. Niet ter 
wille van een baan! Alleen om mede te werken aan de zuivering van ons 
Vaderland, zoals hij ook heeft gestreden als L.O.-er en K.P.-er gedurende 
de gehele bezetting, hoewel dii alles gaat en ging ten koste van z.jn beroep 
als zelfstandig zakenman. Dit laatste geldt-toch zeer zeker wel na de be- 
vrijding, nu een zakenman zijn tijd feitelijk bitter nodig heeft voor het weder 
in contact treden met zijn clientèle, alsmede voor zijn herbevoorrading. 
In het algemeen kan men toch wel gerust aannemen, dat vele burgers, die 
hun medewerking verlenen aan de P.O.D. dit doen ten koste van bekwaraing 
in hun eigen vak, waarin zij door hun langdurige illegale- en onderduik- 
periode toch al zijn achtergeraakt, afgezien nog van het feit, dat het wefk 
der P O.D. thans, slechts vijf maanden na de bevrijding, om diverse on- 
naspeurlijke redenen niet de' onverdeelde instemming geniet van Jan Publiek, 
zelfs van „Hooge Gerechtelijke Autoriteiten   W'jkbaar met. '        .„    . 
Welaan, mijnheer P. F, U hebt enige „koekebakkers weer een desillusie 
meer bezorgd, doch ook deze „pil" zullen wij als K.P.-ers slikken. Evenwel, 
nimmer kunt U ons de illusie ontnemen, dat wij, hoewel koekebakkers, steeds 

'hebben getoond, ook in de moeilijke achter ons iggende tijden, actieve 
koekebakkers" te zijn, zonder zoete broodjes te bakken en zonder bang te 
zijn voor de stuntelige indruk, die zij dan vermoedelijk bij deze geslepen 
Offiziere" hebben gemaakt (?), doch daarentegen aan soortgelijke Heren 

ook   „pillen"   konden  uitdelen,   hoewel  van  niet  zo   „opbouwend    karakter, 

■ De dreedIctiedvnanRhet' „Koekebakkerblad" dankend voor de plaatsruimte en 
den P. F. voor het door hem in ons gestelde vertrouwen, verblijven wij m at- 
wachting en beleefd aanbevelend, 

H. C. Dijkstra, K.P.-er/koekebakker, 
H.   Kleipoel,   K.P.-er/chef-koekebakker, 
J. Vet, K.P.-er/bij tijds gedeserteerde koekebakker,' 
W.  Tonneman, K.P.-er/koekebakker, 
A. Vortman, K.P.-er/bij tijds gedeserteerd koekebakker, 
J.   Oosterwijk,  K.P.-er/politieman, 
R.  Wols,  K.P.-er/politieman. 

EEN KOEKEBAKKER 
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Ik ben al wat ingeburgerd b il 
den boer. Hij v ertrouwt mij z elf-
standig werk toe. Er vind\ ze lfs 
geen na-contröle meer plaats. 
Ja, ja, zegt de boer z o v aak, d ie 
s tadsmensen d enken maar altijd 
dat b ij die s tomme boeren alles 
vanzelf gaat. Mesten, omspitten, 
zaaien of poten, wieden en dan 
doodgewoon oogste n. Maar dan 
zijn ze er toch vlak naas t. Ook 
een boer is een vakman in z ijn 
soort. maar er z ijn er nog niet 
veel, d ie dat door hebben. Van· 
uit de hoogte z ien ze op ons 
neer, v inden ons nogal achterlijk 
en denke n : boer wordt mens. 
Maar, aldus mijn boer, ik zeg 
maar zo1 mens wordt boer. 
En helemaal ongelijk heelt-ie 
niet. 
Zoala gezegd, Ik word al wat 
zelfstandiger. Afgesproken is nu, 
dat ik d e hele tabaksoogst 
(eigen bouw) zal gaan verzor· 
gen, van p lant tot p ijp. En het 
gaat goe d. He t gaat zelfs prima. 
De rijpe bladeren worden ge-
plukt, een inkeping in de mid-
dennerf wordt gemaakt, ze wor-
den aangeregen en opgehangen 
gedroogd. geprepareerd,• ge-
broeid, ontnerfd, gerold, geb un-
deld, gesneden, weer ge rold, t en-
slotte gedroogd en het product 
Is klaar. En wit voor product. De 
boer is t evreden, zijn zoons ook 
e n de buurjongens nog meer. En 
dra komen de opdrachten los. 
Het wordt bekend, dat d ie nieu-
we knecht van boer Jansen zo 
goed tabak kan maken. 
En zo ga ik de ene dag naar 
boer Pietersen, de volgende dag 
naar boer Kleuver enz. Me t v olle 
kos t ·natuurlijk. Te nue: overa ll, 
klompen, pet. En het ~uurt niet 
lang, of ik kan het werk niet 
meer al, want het snijden vergt 
te veel tijd . Een sn ijmachine moet 
er komen. Na ' veel zoeken en 
rondneuzen lukt dat Inder daad 
en zo ontstaat het grootbedrijf: 
Tabakske rverij fa. Onderduik &. 
Co. met alle consequenties van 
natuurlijk te veel aandacht op 
mil gericht, te veel bezoek van 
wachtende klanten. te veel be· 
langst elling. van aanstaande 
cliëntèle. 
Maar het g evaar is niet z6 groot. 
Ik ben n .l. ondergedoken in het 
h ol van den leeuw. Een p a ar 
honderd meter achter de b oer· 
d erij staat een radioverbindings-
post v a n de moffen. Je kent ze 
w el: radiomasten, luister s tations 
zoeklichten, luchtafweergesch ut, 
mitrailleuropstellingen, een hon· 
derdtal moffe n me t b ijbehoren-
d e vrouwelijke hunnebedden. Re-
gelmatig is er jacht op onder-
duikers , maar rond de moffen-
atelling wordt niet gezocht. De 
terroristen zullen heus niet zo 
dichtbij komen, zo da chten blijk-
baar d ie Übermenschen. Maar 
dat d eden d ie terroris ten juist 

wel en war en zodoende vrii 
v eilig. 
Tol op een a vond .. " .•.• 
De ta baksnijmachine staat In 
een vrijstaande s chuur. En druk 
d a t h et is. Er moe t overgewerkt 
worden. Drie zoons v an d en boer 
assisteren. Het licht wordt op· 
ges token en zo goed mogelijk 
wordt verduisterd. Re gelmatig 
zoemt de ma chine, met een 
sche rpe klik wordt telkens weer 
een smal strookje ta bak a fge-
sneden, d e grammen e igenbouw 
vermeerd eren. Tevredenheid al· 
omme. Plotse ling zwaar voetge-
dreun, gemompel van manne n-
stemmen, wapengekletter. De 
deur wordt opengetrapt en " Ier 
Hitlerproleten met gevelde ba· 
jonet stormen binnen. Wie sprak 
daar van tevredenheid alommcf 
Beduchtheid a lomme, d e lucht Is 
vervuld van ner"oslteit. 
"Was w lrd denn bier gemacbn" 
is de eerste brullende vraag, ge-
volgd doori Hi nde boch. 
Menscb", enz. enz. Enfin Ie kent 
dat w el. De sup er-bandieten 
gaan b rallend door Europa en 
ook de Achterhoek verrijken ze 
met bun vunze gevangenia·men-
taliteit. Na veel g escheld e n ge-
stomp trekken zij a f, be t verblil· 
dend beri~ht a chterlatend : "Soli 
nicht mebr passiere n, sonst wlrd 
sofor t gescbossenl" 
Een onderzoek onzerzijd s wees 
uit, dat w ij vergeten hadden om 
é <'.n z ijde v an de schuur, ("roe-
g er een g root kippenhok) te ver-
duisteren en d it was juis t d e zif· 
d e d ie naar de stelling lag ge-
keerd , zodat d e uitkijkpos t van 
d e radiotoren natuurlijk het uit· 
stralend licht had gezien. 
Die a vond werd niet meer ge· 
werkt. Strengere verduisterings-
maatregelen werden Ingevoerd. 
Maar na twee dagen was ieder-
een het gebeurde allang weer 
vergeten. En zo kwam het twee-
de mollenbezoek. Dat g ing a ls 
volgt: 
Ik was met de drie zoons van 
den boer 's avonds op d e deel 
bezig met het Inpakken van 
clandestien gekarnde boter, ver-
zendbaar maken van gemalen 
rogge à f 0.06 p e r pond (la , er 
zijn nog w è l goede boeren"n Ne-
der land) enz""". Het is nog geen 
8 u ur . Heel in de v erte beg int 
een licht g eronk. Nader en na-
der k omen d e geallieerde ma-
chine~. Sterker w ord t het geluid 
van d e brengers van he t aan· 
staande vuurwerk, het hoogte-
punt van het Ble nheimcon.:ert 
nadert. En wat doe je dan, je 
gaat k ijken. En je ge niet van h e t 
op h a nden zijnd e fe stijn. Zeer· te-
v red en mompel je: g o ahead 
boys, gooi ze maar dood dat 
tuig. Maar gaan kijken betekent, 
de schuurdeur op enen. En dat 
terwijl het licht brandt e n d e 
schuurd eur ook aan de zijde va n 

HJET NJEDJERLA 
Resumtie : 
Hoofdstuk 1 : Duitschbnds greep naar de wereldmacht. 

" 2: Het Wereldverzet. 

" 3: Nederland onder de duitsche verdrukking. 

H OOFDSTUK 4 : GROEI EN VORMEN VAN ONS VERZET (slot). 

Maar niet eindigen wil ik dit hoofdstuk, zonder nog een der karakteristieke 
erv;i ringen uit het leven in den verzetsk ri ng speciaal te noemen. 

\Vie meewerkte, wist zijn leven in wel zeer bijzonderen zin "elk oogenblik 
in gevaa r" . Dat maakte op zichzelf niet onrustig, dat hoorde er nu eenmaal 
bij . Hooger leiding werd hierbij . soms bijna als vanzelfspreken'd , ervaren en 
genoten. Kwam er bijzonder acuut gevaa r, d::m moest dienovereenkomstig ter-
stond gehandeld, - de meditatie was eerst later aan de orde. 

Wat echter permanent beseft werd, was de onderlinge b:md: soms in plot-
seling fel uitschietend wantrouwen, wanneer de arrestaties grepen in de 
naaste kringen en "het bijna niet anders kan" dan d;it een steeds volkomen 
vertrouwd medewerker verraad moest hebben gepleegd. - regelmatig echter 
in het ongebroken vertrouwen jegens wie men als medewerker had aanvaard, 
met wie men zich zij aan zij voelde staan in de onafzienbare rij van het 
onder~rondsch verzet. 

De binding, d ie hiermee ontstaan is, omvat veel meer dan het noemen met 
schuil-voornamen, met "Oom dit" of "T ante dat", met "je" en "iouw". H ef 
heeft een diepere saamhoorigheid tot levenswerkelijkheid doen worden. Dat is 
niet slechts tot (negatief) verzet tegen mof en s.d., - dat is tot een waarde 
voor heel het leven ~eworden ! 

Met wie men in het verzet heeft saamgewerkt, met d ie voelt men zich 
voor het leven ~fo. 

H OOFDSTUK 5: DE O N DERGRON D VAN HET ONDERGRON D· 
SCH E. · 

Deze artikelenreeks bedoelt om in historisch verband te komen tot een 
beoordeeling van het ondergrondsch verzet in Nderbr.d, als deel van het 
wereldverzet, tegen het duitsche streven naar wereld-overhecrsching onder 
leiding der nazi's. 

Op het overzicht der verzetsvonnen in opzichzelf staande daden en in 
groepsverband (hoofdstuk 4) moeten wij nu eenige karakteristiek van het 
verzet hier te lande zien (hoofdstuk 5), om zoo tot een beoordeeling te 
komen (hoofdstuk 6) en ten slotte ons iets te realiseeren van het heden en 
de toekomst der illegaliteit (hoofdstuk 7). 

Onder~rondsch was het verz.et, Qmdat liet voor den bc"tcttcr verbo~cn 
moest worden gehouden voorzoover het niet in zijn resultaten in de open· 
baarheid wilde treden. 

Dat dit noodig was, besefte iedere "werker" vanzel f en algemeen (ondanki 
sommige fouten) handelde men d ienovereenkomstig. 

De kerkelijke protesten werden openlijk bekend gemaakt; het beroep op 
Christelijke gerechtigheid en barmhartigheid, het protest tegen sanatische 
wreedheid geschiedden openlijk, mondeling en schriftel ijk, - in het aangezicht 
van Seyss en zijn traw;inten, op <le kansels, in de pers. Maar het vooraf· 
gaand overli;g, de verdere voorbereid ing, de verspreiding, moesten onder· 
gronds geschieden. 

D e protesten en verklaringen van artsen, schoolbesturen, en anderen, 
evenzoo. 

Zelfs wie zichzel f in de macht van den vijand en ten doode béstemd wis-
ten, betrachtten dit gebod der ondergrondschheid door hun zwijgen over 
relaties en adressen, soms zelfs ook over hun motieven. 

Waarom dit? Waarom geen volledig openli jk optreden? 
H ebben niet de martelaren openlijk getuigd van hun geloof en juist daar· 

door den naam en de eere van 111artel11ren, dat is getuigen, verkregen? 
Velen hebben deze mogelijkheid zelfs niet eens in hun gedachten gehad, 

omdat zij martelaars slechts als slachtoffers en lijders beschouwden. Maar 
dit geld t niet voor allen en er zijn er wel degelijk geweest , die dit verschil 
hebben gevoeld en bewust of onbewust daarnaar hebben gehandeld. 

Niemand wil ik te kort doen als ik hier twee noem, van wie ik den 
overgang naa r het martelaarschap in dien vollen zin van 11etuige-zijn heb 
meegemaakt: '.Henk '.Hos, toen hij op de t~rechtzitti ng, ondanks zijn voet-
wond en koorts, maar met een aangezicht "als het aangezicht eens Engels", 
de getuigenis van zijn geloof aan de gerechtigheid der Nederlandsche zaak 
en dat de nazi-onderdrukking geestelijk reeds verloren was ondanks de uiter· 
lijk schijnbare successrn, ui tsprak tegenover den president van het als son<ler-
gericht zetelende obergericht, met zoovecl overtuiging en glanzende. blij· 
moedigheid, <lat d ie pres1d,•nt met tr illende vin~ers vergeefs den weg 1n de 
bladeren van d~n procesbundel zocht en toonde , geestelijk verslagen te zi jn ! 
Jan Poslma, die in de laatste woorden vóór zijn veroordeeling getuigde, dat 
hii, die als communist jZedagvaard was, hier stond als N ede rlander voor de 
N ederlandsche zaak, maar tevens de bevrijding van het Duitsche Volk had 

de s telling ligt. "Hier soll v er· 
d ûnkelt werden," ben je natuur-
lijk allang weer y ergeten. Onze 
aanstaa nde b evrijders zijn in de 
luçht e n die rotmoffen lcunnen 
de p"" krijgen: het rambam voor 
mijn part. 
Maar vanu it de s telling hadden 
ze de door de schuurdeur v er· 
oorzaakte lichtflitsen gezien en 
nauwelijks waren we wee r rus-
tig aan h et werk getogen, of 
daar kletterden de glasscherven 
al naar binnen. Me t armen e n 
bene n, g eweerkolven en veel ge-
schreeuw, w erd en alle ruite n in· 
geslagen. 

En daar staan weer vier mollen, 
tha ns in de keuken v an d e b oer-
de rij, Ra zend, tierend en b loe-
d end. Er wordt g esla gen, g e-
stompt en gescholden. Daarna 
worden na men . genoteerd 1net 
d e bedreiging: "Und jetzt ist e s 
Schlu ss; Morge n zum Bûrger· 
meister." 
Wij op de deel hebbe n intussen 
het licht uitgedaan, d e boter 
met d e rest in veiligh eid ge-
b r acht e n ik zit rustig de koeien 
te melken, in 't pikkedonker. Het 
koebeest d oet w a t onwennig op 
d it ongewone uur, maar reg el-
matig spuiten d e melltstralen in 
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g~zoc~t ; - een getuig~.ni.s dat den president zoo v~rwarde, dat hij met 
z11n bete vroeg: de bevnidmg waarvan? zelf het slotgetuigeins van Jan Post· 
ma uitlokte: van deze natiooaal -socialistische toesta nden! 

Ware getuigen, zij en zoovele anderen die zich uitspraken, ondanks het 
dreigend lijden, voor de gerechtigheid der Nederlandsche zaak en der onder-
dr.~kte e~ gepijnigde menschheid, en d ie door dit ware en (•,ndanks hun lijden) 
bh1moed1g aanvaarde martelaarschap meewerkten tot de geestelijke over-
winning, reeds op het oogenblik van hun getuigenis behaald in den geeste· 
lijken strijd tegen wie zich als hun rechters ten onrechte gedroegen. Zij 
werkten mede aan de geestelijke overwinning, die, bij het einde van den 
strijd met de militaire wapenen, openbaar werd in de geestelijke ontredde-
ring van het eeuwenlang door heerschzucht en jarenlang door het nazi· 
dom vergiftigde duitsche volk. 

Hun strijd kan in realiteit en waarde worden vergeleken, evenals het 
front waarin zij streden kan worden vergeleken, met den strijd en het 
front waarin tanks en machines, granaten en bommen, moesten gebruikt 
worden. Maar evenals ook daar bij de brute kracht zich verstand, ziel en 
hart moesten paren om de overwinning te verkrijgen, zoo was ook hij hun 
strijd door middel van de materie der illegale pers en zooveel meer hun 
bezielde . geestkracht, die in deze getuigenissen tot uitdrukking kw~men, 
een beslissend en voor den vijand doodelijk wapen. 
"Niet ieder, die als offer viel , n iet ieder d ie onder de verdrukking te 
ltiden had, werd tot zufke uiting van zijn geestelijke drijfkracht geroepen 
of kreeg daarvoor ook maar de gelegenheid, gelijk ook niet de stem van 
iederen ma rtelaar in die arena of vanaf den brandstapel kon doordringen 
tot de moordemiars en folteraars. 

Ook zonder woorden echter kon dat getuigenis aanwezig zijn en zijn wer· 
king doen. 

Het eerst heb ik de gevolgen daarvan gemerkt, toen in November ' -41 
een of twee . dagen na de executie van het viertal Agterkamp, Besselink, 
Brouwer en Van der Leek, een der soldaten van het executie-peloton 
met tranen in de oogen en een gezicht waarin de ondergane ontroering 
opnieuw duidelijk uitgedrukt stond, mij sprak van de verheerlijking die in 
hun houding en gedrag voor hun vijanden gebleken was bij hun laatsten 
gang, toen zij hier op Hollandschen bodem zichtbaar aan den ingang van 
het hemelsche land gekomen waren. 

En evenzoo toen ik enkele maanden later onverwacht de kamer binnen· 
trad, in het oude Burgerwachts-gebouw aan 't Singel bij de Munt, van 
den duitschen officier, die /"uist teruggekeerd was van de m;issa-executie 
der O .D -groep. Hij z;it, o beter: h;ilf lag hij, in een stoel tegen zijn 
bun:a.u a jln. En toen ik hem izezegd had. dat ik naar het lot van Jan 
Wo1t1er kwam inlormeeren, excuseerde hij, tegen all e regelen van aas 
militär in, de inderdaad verslagen houding waarin ik hem (voorjaar 1942!) 
had aangetroffen, met de mededeeling, dat hij juist teruggekeerd was van 
de executie van d ie 0 D -groep, waarbij hij zelf (ter vervull ing van zijn 
rol als officier der administratie) had moeten tegenwoordig zijn. En zwak, 
heel anders d;in anders, klonk naar stemvolume en betoogtrant zijn poging 
tot verded iging van zulk optreden. ' 

Die executies, hoezeer zij moesten dienen voor versterking der uiter-
lijke duitsche macht door cie abschreckung die men er van wilde verwach-
ten, bereikt en die abschrcckung niet, maar mergelden bij veel duitschers 
de eigen geestkracht uit""" door het executeeren-zelf van zooveel geestelijk 
gave personen, al die ganz anständige leute, - maar tevens door de wijze 
waa rop de slachtoffers juist ook onder d ie omstandigheden zich gedroegen. 

Wij zeggen dikwijls: zij zijn niet tevergeefs gevallen. Maar wie zich 
deze bijzonderheden realiseert, ziet daarin in concreto de juist heid v;in dit 
algemeen gezegdé en de waarde van ook deze offers, die voor anderen 
soms nutteloos schenen, maar in werkelijkheid zelfs directe winst op de 
geestkracht van den vijand bezorgden. 

Het bloed van. deze martelaren, .. die door hun gedrag getuigenis gaven, 
was. zaad, waaruit meerder geestc1 11k en materieel verzet ontsproot. 

N iet ieder was door verstand en . intuïtie terstond in 1940 tot de juiste 
verzetshouding gekomen. 

Maar meer dan eens heb ik het beleefd, dat wie tevoren het verzets-
werk als "principieel onjuist" had afgewezen, juist door deze ba rb;iarsche 
pogingen tot v.erzets-onderdrukking, tot het inzicht rn de beleving kwamen, 
dat met het mterste verzet gereageerd moest worden tegen het regiem, dat 
tot zulke barb:trismen zijn toevlucht, langs consequente toepassing der onder-
drukkingsmethoden, had genomen. 

(Wordt vervolgd) 

mijn emmer. 
Na een kwartiertje Is alles rus-
tig en zijn de moffen v e rtrokken. 
Huiszoeking is er niet gedaan. 
Even wordt er nagebabbeld en 
dan zegt de boer heel rustig: 
Jan, het is al lang kwart over 
a cht geweest, zet gauw Radio 
Oranje aan. 
Ja, zo zijn ze, de goede boeren 
van de Achterhoek. 

en waarvoor een schoonzoon en 
een buurjongen werden gehisil-
leerd. En in de zijkamer stond 
h et radiotoestel zo maar voor 
h et grijpen. En daarachter was 
d e kamer van den onderduiker. 
En er werd boter g ekarnd en 
rogge verkocht en clandei>tien 
geslacht en twee zoons hadden 
zich onttrokken aan de Arbeids-
d ienst e n fa, wat niet al. 

Vier moffen in d e keuken. Ze 
hebben met hun v ette ruggen g e-
staan tegen een kast, waarin 
nog de uniformen hangen van 
de twee Engelse piloten, die in· 
dertijd veilig zijn overgebracht 

En toch Radio Oranje galmt weer 
door he t huis: 
Er is maar é.én n ieuw e orde, de 
orde van het verzet. 

TONNT. 

Ik zou met een Canadese piloot 
van Noord-Brabant naar Amers-
foort reizen. Van hieruit zo•J de 
verdere reis geregeld worden. 
Voor het vertrek had hil dl! no-
d iqe instructies ontvangen, om 
e ventuele moeilijkheden te ver-
miJden. 
Het eerste deel van de rel3 ver-
liep zonder moeilijkheden . Cu-
lemborg lag achter ons en Ut-
recht kwam reeds in h e t zicht. 
Plotseling hoorde ik achter m~ 
een scherpe stem: "Deutsche 
Staatspollzel, Ausweis fertig h a l 
ten" . • Een man in burger gevolgd 
door twee S.D.-mannen In uni-
form liep door de trein en con-
troleerde nauwkeurig alle P.B.'s. 
Van de tegenovergestelde kant 
naderden ook twee mof!en in 
wiiform. Ik dacht dat ik door de 
grond ging. Uit de trein sprin-
gen of op een andere manie r 
ontsnappen was uitgesloten. De 
toestand was hopeloos. Ik was 
de enlqe, die als begeleider In 
aanmerking kwam en kon geen 
enkele verklaring geven omtrent 
mijn aanwezigheid In de trein. 

·Bovendien was miJn eigen P.B. 
ook vals. Ik kreeg een ontzetten-
de angst voor de verhoren · en 
alle verhalen die ik w el eens ge· 
boord had, schoten door mijn 
hoofd. 
Gelukkig kreeg Ik even de tijd 
om me te herstellen en toen ik 
weer rustig was, lachta Ik eers t 
eens tegen miJn volgehng om 
hem kalm te houden ~n tevens 
beduidde ik hem, dat hil zijn P.B 
moest laten zien. Gelukkig be-
greep hij het gevaar waarin we 
verkeerden en was tameHjlc 
kalm. Van belde kanten kwamen 
de moffen steeds dichterbij. Nog 
drie nog twee nog een. Nu was 
ik aan de beurt. De man voor 
me w as grondig ond~rvraagd 
en stond nu een paar grappen 
te verkopen tegen een ·"an de 
moue n. Ik gal ondertusseil mijn 
P.B., en lachte hardop mee, hoe· 
wel ik mijn hart in mijn keel 
voelde kloppen. De ma n hield 
mijn P.B. tegen ·he t licht, en gaf 
het dan terug. · 
Ik liep snel achter hem heen, en 
sprong de tr ein uit, die lnmldclels 
het station van Utrecht binnen-
reed, en v erdween tussen het 
publiek. Gelukkig gered. Maar 
hoe zou het met mijn piloot af-
lopent 
De trein stond stil en stroomde 
leeg. Toen het perron haast ver-
laten was, kwamen er twee mof-
fen d e trein ult. Daarachter de 
Canadees en dein weer twee mof 
fen. Het leek me verstandiger 
om de benen maar te nemen. 
Plotseling zag lk de vier moffen 
lachend en pratend weglopen en 
de piloot bleef eenzaam op hel 
perron achter. 
Ve rbaasd en wantrouwend bleef 
ik staan. Wat had dat te b e te-
kenen' Was he t een val voor 
mljî De moffe n ware n echter a l 
in de koffiekamer verdwenen en 

tussen mij en den piloot bevond 
zich niemand. Ik ging naar hem 
toe en we verdwenen snel door 
de tunnel naar het andere per-
ron. 
Onderweg vertelde hlJ, wat er 
gebeurd was. Belde patrouilles 
werkten naar elkaar toe en be· 
reikten hem gelifktiJdlg. In de 
veronderstelling dat hij reeds 
aan de beurt was geweest, lieten 
b elde groepen he m met rust. 
Toen d e trein leeg liep, bleef hfl 
wachten en liep met ze mee, toen 
ze de trein verlieten. 
Ik was blij, toe n ik die avond 
mijn mannetje vellig over had, 
want bij een n ieuwe contróle 
had het wel eens anders kunnen 
gaan. 

J . v . d V. 

ÓUJaJtiltij-eJt · o.an de 
UJtOUW uan een J!,.f.!2.~ell> 
Koerierster. 
"Dag, Mevrouwl Hier ls een 
brief van T., en mag ik even 
naar het tolletr' 
Even later duwt ze me een 7 à 
800 bonkaarten in handen. 
"Mag ik het maar aan U geven1 
als er niet genoeg zfJn, heeft 
Gouda nog meer; ik wou met de-
zelfde trein w eer terug en hll 
staat hier maar twaalf minuten, 
ziet U." 
Weg is ze weer. Door het raam 
kijk ik haar na; slank en spor-
tleL In de nu ruim neervallende 
swagger; met een vaartje vliegt 
ze de hoek om. 
Maar waa r moet ik nu met al 
die bonkaarten zo lang naar 
toet Het wordt tijd, dat we d aar 
eens een apart schuilplaatsje 
voor laten maken. 
Wacht, lk stop ze zo lang maar 
in de oven van het fornuis, daar 
kijkt toch geen mens in. 

filui&e:td. 
Tingeling! 
0, die bel vanmorgen! 
"Dag Mevrouw, leve Prinses Ju. 
liana." 
Ja, dat Is in orde, bet wacht· 
woord klopt. 
"Gaan jullie maar naar boven.'' 
Ik sleep i;toelen bil in de wacht. 
kamer. Zeven zitten er nu. Ja, ja 
een drukke pracliJk heeft d ie 
ma n van miJI 
Straks· eens vragen of er ook 
eters en slapers hij zijn. Nee, ze 
gaan vanmiddag allemaal weer 
door, maar geef ze maar een 
boterham, die jongens hebben al 
zo'n tocht achter de rug. 
Een boterham! Ik inspecteer de 
broodtrommel en denk aan Ple t 
van de vorige week, çlle na z'n 
twaalfde boterham met een ver-
ontschuldigend glimlachje z'n 
çies en vork neer legde: 
"Nee, dank u, Mevrouw, als Ik 
niet werk, kan lk ook nooit veel 
etenl" 



VIJFDUIZEND nabestaanden en be- 
langstellenden vulden Dinsdagmorgen 
de St. Bavokerk te Haarlem ter plech- 
tige herdenking van de 422 slachtof- 

fers, die, bij het binnenlands verzet tegen den 
vijand gevallen, teruggevonden werden in de 
duinen. Vele tienduizenden waren getuige van 
de laatste gang van Anneke Schaft, de enige, 
vrouw die in de duinen gefusilleerd werd en 
wier stoffelijk overschot — als symbool van al 
die honderden — in de kerk had opgebaard ge- 
staan. Vijf kilometer lang was de weg welke 
de indrukwekkende stoet had te gaan en ontel- 
baren volgden te voet de baar, die door leden 
van onze landmacht grafwaarts werd gedragen. 
De • afzetting langs de gehele route werd ge- 
vormd door leerlingen van de lagere- en middel- 
bare scholen en daarachter weer hadden zich 
tallozen opgesteld om te delen in de algemene 
rouw. Want dit was meer dan een plaatselijke 
rouwdag. Uit alle provincies was men gekomen 
om aan dit nationale gebeuren een stille hulde 
te kunnen betuigen. 
Onder zacht orgelspel vulde zich, lang voor het 
aanvangsuur, de Grote Kerk. Om elf uur arri- 
veerde H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins 
Bernhard met Hun gevolg en nadat de Hoge 
gasten gezeten waren, zette het koor van de 
Koninklijke Liederta-fel „Zang en Vriendschap" 
het „Wilt heden nu treden" in. Vol ruisten de 
klanken door het grote kerkgebouw. 
Sprekende namens het Comité Eeregrafhof, ■ 
noemde dr. H, Wamsteker het een steun voor 
de nabestaanden dat H.M. de Koningin en 
Z.K.H. Prins Bernhard bij deze plechtigheid 
aanwezig wilden zijn. 
Het stoffelijk overschot van dit meisje, aldus 
spr., vertegenwoordigt niet alleen alle gevallen 
strijders, maar ook tevens alle vrouwen en 
moeders in Nederland, die ieder op hun ma- 
nier aan het verzet hebben deelgenomen. In de- 
ze graven rust de bloem van ons volk en de 
bloem van het verzet. Zij hebben gestreden 
met opzijschuiving van alle persoonlijke en 
groepsbelangen. 
^Minister-president Schermerhorn zeide, dat een 
geheime kracht deze mensen in de richting van 
het verzet had gestuurd. Zij voerden de strijd 
tegen het onrecht, tegen alle duivelse listen van 
den bezetter. Spr. concludeerde dat het goed 
is voor deze plechtigheid samen gekomen te 
zijn. Niet alleen om hen te eren, niet tot troost 
voor de nabestaanden, maar bovenal om ons 
zelf en elkander te zeggen dat hun leven, hun 
strijd en hun sterven getuigt van opoffering, en 
dat er waarden zijn die boven kracht en stof 
uitgaan. 
Als vertegenwoordiger van de illegaliteit werd 
het woord gevoerd door prof. H. van Rooy, die 
er op wees dat alle standen, alle leeftijden en 
alle godsdiensten tezamen in de illegaliteit de 
zo lang gedroomde nationale eenheid vormden. 
De bezetter stond hier tegenover machteloos. 
De verzetsbeweging, aldus spr., heeft alle aan- 
vallen op onze nationale zelfstandigheid met 
succes afgeslagen en zij bracht het nationaal- 
socialisme een slag toe, die in onze historie be- 
kend zal worden als één der grootste gebeurte- 
nissen. Hun offer is niet tevergeefs geweest en 
wij zijn grote dank verschuldigd aan deze zo- 
nen van ons volk. 

ffFRDEIÏKMG 

MoóAxde 
M&ulen&utg,óf£ecfÜlgAeid wnd tiet exegxafAaf 
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Opgedragen tijdens de illegale periode aan de 
nagedachtenis van  één mijner vrienden. 

De S.D. was  bij de  begrafenis tegenwoordig 
om nieuwe slachtoffers te maken. 

Een stil gebed om troost, o Heer 
Er daalt een vriend ten grave neer. 
Een vriend, ja meer, een goed soldaat; 
Een man van eer; een man van daad. 
's Morgens frisch nog en gezond 
En zoenend vrouw en kind den mond 
Neemt hij  het afscheid, tonend'deugd 
Om terug te keren, weer met vreugd. 
Twee kleintjes wuiven hem nog na 
En roepen schallend „Dag Papa" 
Een  moeder drukt zich  aan de  ruit 
En ziet met trots het venster uit. 
's Avonds  staat een   kleine schaar 
Geschaard met droefheid om de baar 
Het  doodskleed  dekt  een  fleren  held 
Door  't  moordend  staal  terneergeveld. 
Hij stierf • met recht den heldendood 
Betuigend' zich een vriend in nood, 
Viel hij door laffe moordenaarshand 
Voor Koningin en Vaderland, 
Hoe wreed werd hier geluk verstoord 
Door een barbaarse Nazi-moord 
En achter blijft een huisgezin 
Met wedu\ye en weez' er in. 
Een dier dat God en mensen haat, 
Is slechts tot zulk een daad in staat; 
Dat dit onschuldig bloed thans keer. 
Op het hoofd van dezen dader neer. 
Wij laten onze doden gaan 
En blijven zelf van verre staan. 
Een vijand van zo'n laag allooi 
Zoekt bij de dood zelfs nog een prooi. 
Maar nochtans  voelen  w'in  ons  hart 
Met hen die blijven ook de smart, 
Want niemand heeft toch meer gevoel 
Dan hij die strijdt voor 't.heilig doel. 
Een stil gebed om moed, o Heer 
Nog gaat de vijand hels te keer. 
Dat hij die viel ons voorbeeld zij 
Want heden gij en morgen wij. 

J. P. 
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£cut Tl&deun en Qetatd Sieen, 
Op Zaterdag 24 November vond voor de Pa- 
rochiekerk Admiraal de Ruyterweg te Amster- 
dam een plechtige herdenking plaats voor de 
in April van dit jaar gesneuvelde makkers van 
de Bruggen-linie West Jan Verleun en Qerard 
Steen. 
Nadat 's morgens in genoemde kerk een plech- 
tige Requiemmis was opgedragen ter nagedach- 
tenis van alle slachtoffers der bezettingsjaren 
uit de parochie werd 's middags ten overstaan 
van talrijke genodigden en onder grote publieke 
belangstelling een mooie gedenksteen voor de 
twee oud-K,P.-ers onthuld. Het woord voerden 
o.m. Mr. van Wijck namens het Gemeentebe- 
stuur, Majoor de Graaf als vertegenwoordiger 
van Z.K.H. Prins Bernhard, Majoor Dekker 
als DG. West en Lt. Beekman namens de staf 
van de vroegere Bruggenlinie West. Afdelingen 
Padvinders hadden het terrein afgezet en een 
peloton van de Gezagstroepen bracht dé 'mili- 
taire eerbewijzen . 

L.K.P. 

Tijdens de phchtighetd in de St. Bavokerk 
te Haarlem.  Links van de  baar zijn 
H.Jff. de T^oningin en ZJ^.H. Prins Bernard 
gezeten- \ 

De lijkstoet op weg naar    , 
bet graf in de duinen. 

Nadat het koor „Ecce quomodo moritur" ten 
gehore had gebracht, sprak ds, K, H, E, Gra- 
vemeijer, die de nationaal-socialistische levens- 
en wereldbeschouwing stelde tegenover de leer 
van Jezus Christus, Ondanks alles wat er ge- 
beurd is en hoe hard het ook nodig is dat er 
recht wordt gedaan tegenover den overtreder, 
toch moeten ook de gedachten uitgaan naar 
verzoening en vergeving, aldus ds, Gravemeijer, 
die besloot met een woord van troost tot de 
nabestaanden, waarbij hij wees op de diepe 
betekenis van het Bijbelwoord: „De Heer is 
mijn herder, mij zal niet ontbreken". 
Laatste spreker was deken J. S. W. v. d. Wiel 
van Haarlem, die memoreerde dat men zich 
aan de baar van zoveel gevallenen het nauwe 
verband tussen vaderlandsliefde en Christen- 
dom nog meer bewust is dan anders. Hun of- 
fer — de dood niet te duchten — is de hoogste 
uiting van Christendom en herrijzend Neder- 
land zal hen blijven zien als de glorie van het 
volk, aldus spr. Hij besloot met de bede: „Geef 
hun zielen de Eeuwige rust en Uw Eeuwig 
licht, Heere". 
Direct daarop zette de organist het Wilhelmus 
in, dat door allen werd meegezongen en mach- 
tig klonken de tonen van ons aloude volkslied 
door de kerk. En onder het zingen van,, Mijn 
Schild ende Betrouwe", werd de kist, welke 
bedekt was met de nationale driekleur, door de 
soldaten langzaam de kerk uitgedragen. Het 
was een ontroerend moment. 
Langzaam trok daarna de onafzienbare stoet, 
onder het spelen van treurmuziek, beurtelings 
uitgevoerd door de Koninklijke Militaire kapel 
en de stafmuziek van het Amsterdams Politie- 
corps, grafwaarts .Nadat de zeer vele belang- 
stellenden zich hadden opgesteld', arriveerde de 
Koninklijke Familie met gevolg. De eerste daad 
van de Landsvrouwe was het leggen van een 
grote krans bij het graf, welke handeling ge- 
volgd werd door het Prinselijk Paar, waarna Zij 
gedrieën enige momenten aan de groeve ver- 
toefden. 
Mevrouw Elisabeth van Maasdijk declameerde 
vervolgens een gedicht, door haar zelf gemaakt 
naar aanleiding van de tekst III Exodus: 5: En 
de Heer zeide: Ontschoei uw voeten,- want de 
plaats waarop gij staat is heilige grond. 
Ds. Post heeft hierna namens de nabestaanden 
een woord van dank gesproken voor de vele 
blijken van belangstelling, die het Vorstenhuis 
en het gehele Nederlandse volk aan de geval- 
lenen hebben besteed. Hij besloot met het bid- 
den van het „Onze Vader", 
H,M, de Koningin en het Prinselijk Paar heb- 
ben vervolgens nog een wandeling langs de gra- 
ven gemaakt, waarna de plechtigheid beëindigd 
was,        s 

•m.:.*ï*mi 
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H. van Asien 

Voor het eerst ontmoette ik „Herbert" (later 
„Bakker" en „van Zwieten") in 1943. Hij had 
toen 3.I een indrukwekkende staat van dienst in 
het verzet. 
Wij maakten een eenvoudige afspraaak. Hij 
zou iedere week 6 tot 10 onderduikplaatsen le- 
veren voor de beurs der L.O. En hij presteerde 
dat ook. Alle middelen achtte hij geoorloofd om 
de huizen als het ware open te breken en weer- 
standen tegen deelname aan het verzet te over- 
winnen. Dikwijls stelde hij de toekomstige gast- 
heren eenvoudig voor het feit, door vijf minu- 
ten voordat de spertijd inging met een onder- 
duiker voor hun deur te verschijnen. 
Maar boven alles had dit werk voor hem een 
geestelijke- en paedagogische zijde. Zijn onder- 
duikers werden eerst geruime tijd onder de 
loupe genomen en als hij wist. wat voor vlees 
hij in de kuip had, zocht hij een geschikt 
adres voor den persoon. 
Fel ging hij te keer tegen defaitisme bij onder- 
duikers en gezinnen beide. Hij inspireerde ieder, 
die met hem in aanraking kwam tot verzet, 
hard en meedogenloos verzet . 
Eén practisch richtsnoer had hij: de vijand af- 
breuk doen. Spoedig werd hij districtleider der 
L.O. in Haarlem. • 
Na September 1944 wierp hij zich met volle 
kracht op het werk der N.B.S. en later, toen 
de voedselnood nijpend werd, schakelde hij zich 
in bij de illegale voedselwerving door de L.O., 
waarvan zelfs de centrale keukens profijt trok- 

Veel teleurstellingen heeft hij dat laatste jaar 
ondervonden. Zijn rechtlijnige, draadkrachtige 
geest schuwde het spel der politieke krachten) 
het schuiven met pionnen, waardoor het laatste 
jaar der bezetting, van verzetsstandpunt gezien, 
zo onzuiver werd. 
Hij werd (de tragiek van den voortvarenden 
illegalen werker) een te bekend man in Haar- 
lem. Snel werken en veilig werken waren lijn- 
recht met elkaar in strijd en Herbert nam, als 
zovelen, t.b.v. het werk risico's. 
Tweemaal werd hij gearresteerd. De eerste maal 
zat hij korte tijd en wist er zich op wonder- 
baarlijke wijze uit te praten. 
De tweede maal werd hij thuis gearresteerd. 
Samen zaten wij in de auto, die ons haar de 
Weteringschans bracht. Hij wist, dat dit het 
einde was en zijn zorgen gin§fen alleen nog uit 
naar zijn gezin. Zich zelf wist hij veilig bij 
Jezus geborgen. 
Later loopt hij in de cel boven mij. Vier stap- 
pen heen, vier stappen terug. Hoe ontroerend 
was dit rusteloos stappen van een gekooid man. 
Dan is het op een dag. afgelopen. Hij valt als 
offer voor de vrijheid bij een repressaille-raaat- 
regel, om in te jjaan in de ware vrijheid, die 
boven is... R- 

Geert Knol (Wiefse) 

Het is thans ruim eet) jaar geleden, dat deze 
militante figuur van ons is heengegaan. Met 
eerbiei gedenken wij het offer van zijn leven, 
gebracht voor Waarheid en Gerechtigheid. Eer- 
lijkheid, trouw en recht door zee gaan waren 
zijn  schoonste  karaktereigenschappen. 

Nimmer h«bben wij een figuur ontmoet, die als 
politiedienaar ten tijde van de verdrukking zó 
zijn plaats wist. Zijn dood was voor de illega- 
liteit een zware slag. Bij het politiecorps stond 
hij hoog aangeschreven, als mens en om zijn 
voortreffelijke capaciteiten. Helaas, dit veelbe- 
lovend leven mocht slechts kort zijn. Bij het 
nemen van de laatste hindernis werd zijn le- 
vensdraad afgesneden. Moge zijn offer tot ons 
spreken en een spoorslag zijn om zijn plannen 
zijn idealen verder uit te bouwen. Zo kunnen^ 
wij hem na zijn dood het beste eren. 
Geert Knol werd geboren te Stiens op 12 De- 
cember 1914. 
Zijn politieopleiding heeft hij genoten te Beet- 
sterzwaag. Het politiediploma haalde hij op 9 
Aug. 1935, het diploma met aantekening op 26 
September 1941. Op ongeveer 20-jarige leeftijd 
kwam hij als volontair in dienst bij de politie te 
Huizum, in Maart 1938 werd hij benoemdals 
gemeenteveldwachter te Gorkum en in f940 
werd hij wachtmeester der Marechaussee te 
Joure. 
Zijn illegale loopbaan dateert vanaf het najaar 
van 1942, in niet-georganiseerd verband, hoofd- 
zakelijk op politioneel gebied. Bij de reorgani- 
satie van de L.O. in Augustus 1943 werd hij 
officieel hierin opgenomen onder de schuilnaam 
„Wietse". Hij werd belast met het beheer en 
vervoer van waardemateriaal. Tot zijn werk- 
zaamheden behoorde o.a. de afgifte van bon- 
kaarten van de Centrale, het vervoeren en 
thuisbezorgen van alle mogelijke valse Vrijstel- 
lingen, het invullen van Z-kaarten, het schrij- 
ven en rondbrengen van T.D.'s, en het uitkeren 
van steun aan onderduikers. Voorts hield hij 
zich op serieuze wijze bezig met het verzame- 
len van gegevens tegen N.S.B.'ers en maakte 
hij tal van rapporten tegen zwarthandelaren en 
z.g. goed bekend staande „illegale werkers". 
De vermoedelijke aanleiding tot zijn arrestatie 
was het aanhouden van een ziekenauto door de 
Landwacht in April 1944. De auto was in de 
vroege morgen op weg om een Jodin en haar 
kind te gaan ontvoeren uit het ziekenhuis in 
Heerenveen. Tegenover de Landwacht werd 
verklaard, dat men een geheime distilleerderij op 
het spoor was en geen andere auto kon krijgen. 
Voor inlichtingen werd verwezen naar Knol, 
die hen het bevestigde. De landwacht heeft 
toen de auto ongehinderd laten gaan. Dit geval 
is echter door de landwachters nooit vertrouwd. 
Op 30 Augustus 1944 werd hij gearresteerd in 
de Marechausseekazeme. Hij heeft gevangen 
gezeten in het Scholtenshuis in Groningen. In 
de nacht van 8 op 9 September 1944 is hij door 
de S.D. onder Garmerwolde vermoord. Zijn lijk 
is in de vroege morgen gevonden in het Dam- 
sterdiep. , 
Zo ja dan de levensstrijd geweest van onzen 
medewerker „Wietze". Zijn buitengewoon ont- 
wikkeld rechtsgevoel deed hem de strijd tegen 
den bezetter tot het uiterste voeren. Hij kon 
geen onrecht verdragen, hetwelk dan ook als 
achtergrond van zijn gevoerde verzetsacties ge- 
zien moet worden . v. d. H. 

Caiharinus Stomp, overl. ie Rensburg 
op 22 Mei 1945 
Cary Stomp heeft ontzettend veel gedaan voor 
de L.O. 

Hij was een van de eersten, die werkte voor 
onze organisatie. Hij sprak nooit veel over wat 
hem dreef. 
Toen we in October 1942 in Zeist kwamen, 
was hij dadelijk enthousiast voor het plan van 
tante Riek, om een organisatie op te richten. 
Hij is door die goede gedachte gegrepen en 
heeft die met al de kracht die in hem was, 
verwezenlijkt. 
Ik zie Cary voor me, als de man, bezield door 
de heilige hartstocht, voor Gods zaak. 
Wat was het mooi op het zolderkamertje bij 
onzen vriend Ninaber, waar we vergaderden, 
om elkander te bezielen en onze eerste plannen 
bespraken. 
Wat was onze Cary vol vuur. 
En het was niet maar een strovuur; hij heeft 
met steeds klimmende liefde en ijver gewerkt. 
Zijn vader was over zijn werken eerst lang 
niet best te spreken. Toen ik op een keer bij 
hem kwam, zei hij: „Mijn vader zegt, je krijgt 
geen cent meer uit de zaak, want je doet er 
ook niets meer voor". 
„Dan zal ik me wel redden", was zijn antwoord. 
Maar hij wist zijn vader en zijn broer over te 
halen, om eens mee te gaan naar een topver- 
gadering en daar werden ook zij bezield voor 
onze zaak en ze werden onze beste medewer- 
kers. • 
Cary was de man van het initiatief. 
Hij zocht altijd weer naar iets nieuws en was 
de eerste, die met bonkaarten en valse inleg- 

' vellen kwam. 
Hij wist aan allerlei valse papieren te komen. 
Hij dacht en werkte dag en nacht. 
Cary, wat heb je veel mensen gered: Cary, je 
was een Christen van de daad. 
Een heilige liefde heeft je verteerd. 
We hebben vaak tegen elkaar gezegd,: „als de 
oorlog afgelopen is, dan komen we in een grote 
reunie   samen   in   Utrecht.   Wat   zal   dat   fijn 
zijn". 
Cary werd in October 1943 met 17 anderen in 
Hoorn gepakt, veroordeeld en tenslotte naar 
Duitsland vervoerd, waar hij een paar dagen 
na de bevrijding stierf. 
Zijn offer is zo groot geweest. Hij laat een 
lieve vrouw achter en een kind, dat hij nooit 
heeft gezien .Het is zo moeilijk om hem .te 
moeten missen. 
We moeten toch geloven, dat alles wat God 
doet, goed is, want het komt van onzen Vader. 
Laten we toch nooit vergeten, geen enkele dag, 
om te bidden voor de weduwen en wezen. 
Zij moeten hun leven lang het offer blijven 
brengen, en dat is moeilijk. God ^alleen kan 
daarin kracht geven. Maar wij geloven God's 
Woord en daarin staat: „Mijne genade is U 
genoeg". Ja, dat is waar! 
Het was ook waar in de concentratiekampen. 
Die genade is onbegrijpelijk groot. Weduwen 
en wezen, het is voor jullie ook waar. 

En wij willen voor jullie blijven bidden en 
Cary en zo vele anderen blijven gedenken, ons 
leven lang. 
Familie Stomp, we blijven voor U bidden en 
U 'kunt op onze hulp rekenen. 

Namens de kameraden, 

' r •  FRITS DE ZWERVER. 



rfe SlMoM,ee>CUtg, Hisioriebeschrijving 
Het C.B. heeft reeds meerdere malen zijn dien- 
sten aangeboden aan alle L.O.-medewerkers om 
gelden welke de L.O. toebehoren te doen de- 
blokkeeren, door middel van overschrijving op 
de centrale rekening van het C B. De geiden 
die men nodig heelt voor noodzakelijke onder- 
steuningen, salarissen, het betalen van onkosten 
enz., kan men wederom ter beschikking krijgen, 
wanneer men een overzichtelijke begroodng in- 
dient. Een en ander hebben wij U reeds uiteen- 
gezet in onze  circulaire. 
Dit alles wordt nog vergemakkelijkt door het 
feit, dat de rekeningen van het G.B. door een 
speciale beschikking van het Ministerie van 
Financiën, zij het onder bepaalde voorwaarden, 
gedeblokkeerd zijn. Wij maken U er op attent, 
dat wij eveneens bij beschikking van 14-1 l-^S 
No. 204 van genoemd ministerie, het recht 
hebben verkregen om alle zich in den lande 
bevindende geblokkeerde saldi van de L.O., 
naar het C.B. te doen overboeken. 
Wanneer U dus Uw bank of de postgiro op- 
dracht geeft Uwe geblokkeerde gelden, ook die 
ontstaan zijn door het inleveren van honderd 
gulden biljetten over te boeken naar de bank- 
rekening van het C.B. kunt U volstaan met het 
noemen van nummer en datum van onze mach- 
tiging. De Nederlandsche bank is hier even- 
eens van op de hoogte. 
Wanneer de kwitantie van de door U ingele- 
verde honderd gulden biljetten in ons bezit is, 
dan zult U toch nog zelf Uw bank opdracht 
tot overboeking moeten geven. 
Wij maken U er tevens op Opmerkzaam, dat 
het zonder toestemming van de TOP L.O., 
niet geoorloofd is, L.O. celden voor andere 
doeleinden te gebruiken dan voor de eigen or- 
ganisatie. Het zal U toch ongetwijfeld bekend 
zijn, dat de TOP van de L O. reeds geruimen 
tijd geleden heeft besloten alle overblijvende 
gelden van de L.O. te storten in de kas van de 
Stichting 1940—'45. Het is dus niet juist, wan- 
neer men L.O. gelden zou gebruiken om an- 
dere vereenigingen of organisaties te helpen of 
te financieren. Daarmede zouden wij de Stich- 
ting 1940—'45 cq. de nagelaten betrekkingen 
van de illegale werkers te kort doen. Ook is 
het niet gewenscht, dat men deze betrekkingen 
van onze gevallen medewerkers uit onze kassen 
betaalt, eveneens omdat dit ten koste gaat van 
het Stichtingskapitaal. Het geld dat U hiervoor 
benood:gt, kunt U vlot uitbetaald krijgen, van 
de Stichting, zij het na aanmelding op de be- 
kende formulieren. 
Ook de gelden die U voor de Stichting hebt 
ingezameld kunt U aan ons overmaken, dit is 
temeer gewenscht om een beter overzicht en 
actiever behartiging van onze belangen te ver- 
krijgen. 
Wij dringen er nogmaals op aan: 
Stel   orde  op  zaken,   dit   is  een   eerste  plicht 
tegenover  de  schenkers  van  de   in   Uw  bezit 
zijnde gelden en ten tweede tegenover onze ge- 
vallen Broeders. 
Wij van onzen kant zijn gaarne bereid U hier- 
bij behulpzaam te zijn. 
Giro-gelden dus naar Postgiro No. 6470 Am- 
sterdamsche Goederenbank, Amsterdam, bank- 
saldi naar dezelfde bank. Beiden gevallen ten 
gunste van C.B. L.O. Drs. Mulder of Stichting 
L.O.-L.K.P. 

H. D. 

528 Johanne^ Theodorus van den Bergb, geb. 
22 Januari 1919, adres: Dordtschestraat- 
weg 412a te Rotterdam-Zuid. 29 Augustus 
1944 van Rotterdam naar Amersfoort. Op 
8 September 1944 van Amersfoort naar 
Neuengamme. In October of November 
1944 naar het kamp Hüsum, eind Decem- 
ber weer terug in Neuengamme. In het 
ziekenlager aldaar tot ongeveer eind Fe- 
bruari 1945. Begin of half Maart 1945 
van Neuengamme naar Santborstel, sinds- 
dien ontbreekt elk spoor. 

529 Heino-Eize Bult, geb. 7-7-1917 te Bergum 
(Fr.), gearr. op 13 November 1944 door 
de S.D. Na twee maanden in het Huis van 
Bewaring te Groningen op 16 Januari op 
transport gesteld naar Neuengamme. Op 
10 Mei 1945 bericht van het Rode Kruis 
ontvangen dat hij zich te Santborstel be- 
vond. 

Onder de titel „Onderdrukking en Verzet" zal 
in Nederland een, volgens de advertentie, histo- 
risch alomvattend boekwerk over het verzets- 
werk in de oorlogsjaren 1940-1945 uitgegeven 
worden. , 
Enkele opmerkingen over deze onderneming 
zijn wel op hun plaats. 
In de eerste plaats treffen wij bij de met name 
genoemde medewerkers geen enkele aan uit de 
directe leiding der illegaliteit, hgewel er ver- 
schillende onder zijn, die hun sporen verdiend 
hebben in het zuiver politieke verzet, vervat 
in het Vaderlands Comité. 
Dat .het algemeen verzet van L.O., N.S F., 
Perê, K.P., R.V.V., etc. met een dergelijke re- 
dactie niet tot haar recht zal komen, is dui- 
delijk. Wij vrigen ons dan ook verbaasd af, 
hoe men aan een dergelijke, eenzijdig georiën- 
teerde redactie gekomen is 
Daarnaast is het te betreuren, dat men een 
zoveel omstreden figuur als Ir. S. L. Louwes 
in de redactie heeft opgenomen. Van meet af 
heeft de G.AC. er op gestaan, dat tegen de- 
zen functionaris maatregelen genomen zouden 
worden, en thans prijkt zijn naam in de redac- 
tie van een werk over het verzet. 
Laten wij het hierbij in de beoordeling over de 
personen laten. Er staan nog meer werken op 
stapel, en het. is te verwachten, dat de pogin- 
gen nog niet uitgeput zijn. , 
Wij vragen onze medewerkers van L.O. en 
LKP. in deze wirwar het spoor niet bijster te 
worden. 
Het oudste initiatief in dit verband is n.1. het 
initiatief onzer organisaties tot samenstellen van 
het Gedenkboek over het werk der L.O. en 
LKP. 
Niet alleen omdat dit het oudste initiatief is, 
maar ook omdat dit een initiatief is, uit de eigen 
organisaties geboren en bovenal omdat oude 
organisaties over de beste gegevens beschik- 
ken, is de eerste plicht van lederen medewerker 
hiervoor stof te verzamelen en in te dienen bij 
de Gedenkboek-Commissie. 
In geval van verzoeken om medewerking aan 
andere werken is het noodzakelijk, teneinde 
verwarring te voorkomen en vergissingen uit te 
sluiten, om eerst de Gedenkboek-Commissie te 
raadplegen. Het is al voorgekomen, dat men 
op naam van het C B. copie kwam inzamelen 
voor een ander gedenkboek. Geef dus alleen 
de bekende medewerkers de copie t.b.v. ons 
Gedenkboek. 

GEDENKBOEK-COMMISSIE. 

Aan a££e Ceden düv 
[W-Tuid-Uailand 

Dezer dagen kwam mij in handen een brief 
van Mil. Int. Sectie II Staf N B.S., waarin het 
volgende wordt bekend gemaakt aan voorma- 
lige commandanten van B.S.-eenheden naar aan- 
leiding van gevonden wapenen ten huize van 
een oud-B S.-lid te Rotterdam. 
„Aangezien het verboden is, dat wapens e.d. 
zich in handen bevinden van onbevoegde per- 
sonen, verzoekt het Hoofd der Field Security 
mij er ten strengste op toe te zien, dat leden 
of oud-leden der B.S., die niet gerechtigd zijn 
deze goederen onder zich te houden, deze on- 
middellijk te bestemder plaatse inleveren. 
Ik verzoek U hiervan goede nota te nemen 
Ik geef jullie de raad om, indien nog wapens 
of sabotage materiaal van de B S. in jullie ^e- 
zit mocht zijn, dit onverwijld te bestemder 
plaatse te deponeren, teneinde alle mogelijke 
moeilijkheden in dit verband nu en in de toe- 
komst te vermijden. Ik reken op jullie mede^ 
werking. 

AFWIKKELINGS BUREAU L.K.P, 
Provincie Zuid-Holland, 
Kralingsche Piaslaan 156, 
Rotterdam. 

HANS. 

Degenen, die goederen onder hun berusting 
hebben gekregen van B. J. Nieuwenhuis (schuil- 
naam Bob Visser, P.B. Geert Kampen) worden 
vriendelijk verzocht hiervan opgave te willen 
doen aan Mej. J. in 't Veld, Dolderschestraat 
18 te Den Haag. Gemaakte kosten worden ver- 
goed. 

Oud-illegaal werker, 21 jaar, zoekt wegenf «tu- 
die voor sociaal-werker, tegen Januari 1946 
eenvoudige kamer met pension te Amsterdam, 
tegen redelijke vergoeding. Geen beroeps- 
pension. 
Welke oud-collega helpt mij? Brieven onder nr. 
85 a. d. blad. 

Jonge K.P.-er, onderwijzer, zoekt een betrek- 
king bij het bijzonder Prot. onderwijs, in een 
grote plaats of in de onmiddellijke omgeving 
daarvan, om ruimschoots in de gelegenheid te 
zijn om te studeren. Brieven onder nr. 86 a. d. 
blad. 

Gevraagd: eerste klas monteur, speciaal moto- 
ren, kunnende draaien, kotteren, lassen etc. Moet 
geheel zelfstandig kunnen werken. Brieven met 
uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris on- 
der nr. 87 a. d. blad. 

Gevraagd: Bij particuliere onderneming typiste, 
niet ouder dan 25 jaar. Brieven met inl. en 
verlangd salaris onder nr. 88 a. d. blad. 

Onze God heeft door middel van een 
ongeluk, dat hem is overkomen, tijdens 
zijn dienst voor het Vaderland, bij de 
Stoottroepen te Weert, tot Zich ge- 
nomen, onzen innig geliefden Zoon, 
Broeder  en  Behuwdbroeder 

JAN HONDEMA 

in den ouderdom van ruim 20 jaar, 
om hem zijn dienst voort te doen zet- 
ten, in volmaaktheid, voor Zijn troon. 
Onze smart om het verlies is diep. Doch 
Jezus heeft ook voor hem de dood ver- 
slonden tot overwinning. Dit is onze 
troost. 

J.   Hondema 
R. Hondema—Dijkstra 
T. v. d. Berg—Hondema 
F. v. d. Berg 
A. Hondema 
C.   Hondema—Battem 
S. Hondema en verloofde 
Andries en Jelle 

Krommenie, 22 November 1945. 
Snuiverstraat 6. 

De teraardebestelling heeft plaats gehad 
Dinsdag 27 November op de Algemeene 
Begraafplaats Blok te Krommenie. 

Enige dagen geleden ontvingen we de of- 
ficiële bevestiging van het bericht, dat op 
22 Augusfus 1944 te Vught is gefusilleerd 
onze Zoon, Verloofde en Broer 

REINT ALBARTUS DIJKEMA 
(Remco, Frans) 

op 24-jarige leeftijd. 
Openbaring 20:4. 
Groningen, Oppenheimstraat 68a. 

E.   C.   DIJKEMA—RIEPMA. 
Siddeburen: 

INA KNOTTNERUS.' 
Groningen : 

PIET EN HANNY. 
ALBARTUS. 
KLAAS SIMON. 
JANTJE. 
SIMON ALBERT. 
MARTJE, 

/ 
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Dinsdag 

27 November 

is de laatste eer 

bewezen aan 

meer dan 

vierhonderd 

in den strijd 

gevallen 

vrijheidshelden, 

die begraven 

zijn in de duinen 

bij Bloemendaal, 

op een plaats 

waar ook 

de meesten 

van hen 

door 
de Duitschers 

vermoord 

werden. 
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ltVQ>J> EN HET FfREORAF. 
/YfC>£ff£.WOf 

E EN auto, waarin reeds enkele 
personen gezeten waren, bracht 
mij naar Haarlem. De inzitten- 
den waren zeer stemmig ge- 
kleed voor een begrafenis, maar 
hun hart was nog niet tot dat 
niveau geklommen, want ze be- 
spraken met vuur de beslomme- 
ringen van een aanstaande ver- 
huizing. Dat is de moeite ook 
wel waard, ten minste wannéér 
de moeite om in gedachten bij 
leven en sterven dezer marte- 
laren te zijn, te veel gevergd is. 
Ja, zoo verging het ook die da- 
mes, die bij de oificieele verte- 
genwoordigers achter de konin- 
gin op de begraafplaats stonden. 
Ze ginnegapten, smoesden en 
rekten hun halzen om de konin- 
gin te zien. Wisten zé werkelijk 
niet, waarvoor ze daar stonden? 
Er zijn nog volksstammen in 
Nederland die er niets van 
snappen. Ze zullen 't ook nooit 
begrijpen. De vrijheid is hen als 
een appel in de schoot gevallen, 
en wordt als een vanzelfspre- 
kendheid aanvaard. Toen ze er 
niet was, morden ze, omdat het 
zoo onrechtvaardig was, dat zij 
niet konden krijgen wat ze noo- 
dig hadden, dat zij niet konden 
doen, wat ze wilden en nu die 
vrijheid er is, nu 'leven ze zich 
als van ouds uit. Daarbij be- 
hoort ook het bijwonen van be- 
grafenissen. 
Weet U wie het wel begrepen 
hebben? De jongens en meisjes, 
die zich in een onafgebroken rij 
opgesteld hadden tusschen de 
kerk en het eeregrafhof. 
De jeugd, die de laatste eer be- 
wijst aan de mannen, die voor 
de vrijheid vielen. 
De jeugd, die zich confronteert 
met het mysterie van den dood. 
De jeugd, die een veilige be- 
schuttende haag vormt om de 
herinnering aan een stuk Ne- 
derlandsche     geschiedenis,     de 

historie van het verzet met haar 
offers. 
De jeugd, die staat te popelen, 
om die bloedig verworven vrij- 
heid te beleven en te bezielen. 
De jeugd, waarin het hart nog 
spreekt en warm klopt voor 
mannen en vrouwen die het of- 
fer zelfs van hun leven vanzelf- 
sprekend achtten voor de red- 
aing van hel vaderland. 
De jeugd, waarin ook de haat 
nog fel opvlamt tegen den over- 
weldiger, die onze natie in bloed 
en duinzand wilde smoren. 
Heeft U ze gezien, toen U in die 
eindelooze stoet de stad uittrok 
naar de duinen? Ze stonden er 
van vijf jaar af tot twintig jaar 
en ouder. , 
De kleintjes nog met vragende, 
nieuwsgierige gezichten, be- 
grijpend alleen, dat hier iets 
ernstigs gebeurde en dat ze 
daarom uren lang netjes in de rij 
moesten staan. 
De grooteren ernstig, dikwijls 
met een schuwe blik, naar de 
stoet, omdat ze verward waren 
door duizend impressies, door de 
droefheid, die als een klacht 
omhoog steeg uit de stoet, door 
de achtergrond van die droefe- 
nis, een felle ondergrondsche 
strijd, eindigend voor een vuur- 
peloton, door het besef dat de 
dood en de vrijheid hier hand 
aan hand gingen. Wie kan dat 
mysterie doorgronden? Maar 
staan zij, de jongeren in ons 
volk met hun hart niet dichter bij 
het begrijpen ervan, dan vele 
ouderen met hun verstand? 
Zie hem daar staan, stram in 
de houding als een militair; hq 
heeft de schoenen van zijn va- 
der moeten lenen, maar hij 
moest er bij zijn. 
Hij heeft het beleefd, het Duit- 
sche geweld; zijn kleeren getui- 
gen er nog van. En om hem 
heen   hoorde   hij   de   geruchten 

van de mannen uit het verzet, 
die onderduikers voorthielpen, 
distributiekantoren     overvielen, 
illegale bladen drukten  Zijn 
hart zwol van trots, omdat hij 
bij dit volk behoorde. Nu kan hij 
nog maar één ding doen: 
stram in de houding staan als 
een belofte. Hij belooft zijn le- 
ven te offeren als eens de dag 
zou komen, dat een andere be- 
lager van zijn natie zou opstaan 
om haar vrijheid te beroven. 
Daar staat een meisje op pan- 
toffels. Ze huivert bij de ge- 
dachte aan wat dat meisje, 
dat haar daar voorbij gedragen 
wordt, heeft moeten doormaken, 
voordat ze stierf. Maar ze 
droomt er tegelijkertijd van ook 
eens koerierster te zijn, koerier- 
ster voor de vrijheid. 
Zoo staan ze daar allen, naast 
elkaar, één lange onverbreke- 
lijke keten, de jeugd van Ne- 
derland. Eerbiedig is hun gezicht, 
nu ze staan tegenover den dood, 
ernstig, omdat ze beseffen, hoe 
hard en wreed de strijd om hun 
vrijheid geweest is, maar ook 
bezield met idealen voor hun 
land, waarin Ze onwankelbaar 
gelooven. 
Ze staan als in spanning om ook 
eenmaal „ja" te zeggen op dat 
schoone couplet: „Wanneer het 
eindsignaal weerklinkt". 
Idealen, waarin ze gelooven, 
zonder ze te kunnen omschrij- 
ven. 
Wie zal het vuur bij hen bran- 
dend houden? 
Ik wenschte wel, dat de jeugd 
van Nederland onderwezen 
y/erd in de historie der laatste 
vijf jaren, in den strijd van het 
beste deel van ons volk tegen 
den overweldiger. 
Ik wenschte, dat ze zouden leren 
om het nooit weer kwijt te raken, 
wie Johannus Post was, die een- 
voudige, Drentsche boer en 
waarom hij dien wanhopigen 
overval op de Weteringschans 
ondernam, wie Henk Dienske 
was, die moedige officier en 
waarom hij zich zoo uitsloofde 
voor onderduikers, voor de 
principieele bewustwording van 
ons volk, wie Dik v. d. Veen 
was, de beeldhouwer, en waar- 
om hij altijd één hand in zijn 
zak hield om\de revolver dicht 
bij  de hand te hebben,  wie v. 

L 



Hall was, de bankier, en wat hem 
bezielde, om zijn veilig bestaan 
te verwisselen voor het zwoegen 
en draven naar illegale verga- 
deringen, voor het bedelen om 
geld voor het verzet, wie Am- 
brosius was, en hoe hij het Zui- 
den  opzweepte  tot verzet,   wie 
Nico was, wie  
Waarom zou ik voortgaan? Er 
ziin er zoo duizenden geweest. 
Strijders voor de vrijheid, strij- 
ders nog in de cel en in de con- 
centratiekampen. 
Onderwijzers en leeraren in Ne- 
derland, het wordt Uw plicht, 
een zware, maar dankbare 
plicht, om de kostbaarste blad- 
zijden van onze geschiedenis 
levend te houden bij ons volk, 
door de jeugd erin te onder- 
wijzen. 
„Wordt wakker, want de nood is 
groot." Ook nu nog. 

Op het Eeregrafhof stonden 
achter de Koningin opgesteld 
alle hoogwaardigheidsbekleders 
en tegenover Haar op het duin 
de schare van vrienden en be- 
trekkingen. Daartusschen de 
graven.... 
Dat was verkeerd. En de conse- 
quentie van die verkeerde opzet 
was, dat, toen het aan de over- 
zijde stokte en velen zich een 
weg moesten banen achter de 
hooge hoeden om, ze daar (en 
er waren zelfs schreiende vrou- 
wen onder) voortqedreven wer- 
den door een politieman en an- 
dere functionarissen als vee, 
opdat ze vooral niet tusschen 
de hooge hoeden zouden blijven 
steken. 
Dat was nog verkeerder. Ja, dat 
was ergerlijk. Ik héb bepleit, dat 
de nagelaten betrekkingen deze 
dag in het centrum zouden 
staan. Dat heeft niet mogen 
baten. 
Nu, achteraf beschouwd, zou 
de schoonste oplossing geweest 
zijn, wanneer om en achter de 
Landsvrouwe geschaard waren 
de vrouwen, kinderen, verloof-, 
den en ouders, die voor de 
vrijheid met het offer van hun 
dierbaren betaald hebben, want 
hun oiier was in het verleden 
de kracht van ons koninkrijk. 
En tegenover Haar, gescheiden 
door de graven, de jeugd, als 
een belofte voor de toekomst 
van die vrijheid, die door den 
dood heen eerst werkelijkheid 
kon worden. 

H. v. R. 

7 
Is Pietersen 

geabonneerd   op   de 
Mededeelingen ? 

Vast en zeker    heeft 
hij interesse voor  de 
werkzaamheden    van 
LO. en KP. 
Voorheen   en   thans. 

J^zwultCvria 

3fe kwam haar tegen en liep mee, 
£n lachte tegen 't kind, 
We praatten wat en zwegen weer, 
d'herinnering die samenbindt. 

En plots'ling zegt ze dan:" „O, Qreet, 
Dat hij niet heeft geweten en niet ziet 
dit kind, van hem en mij, 
Jk wou 't hem zeggen ah hij kwam, 
Maar 't kon niet meer, toen ik dit dacht, 
Was hij al niet meer vrij. 

Bat ik alleen dit moest beleven, 
't Alleen ter wereld bracht. 
Alleen die vreugden moet beleven 
van 't kraaien en als 't spart'lend lacht. 

£n dan als 't straks gaat brabb'len,  Qreet, 
En ik dit vormen ga 
tot woorden, die het na gaat zeggen, 
Alleen dit eene maar, „JHamma". 

■ -, j 

Jk  zweeg,   alleen   mijn   hand  gitng '-zachtjes   op   de   hare 
En samen duwden we de wagen 
langs stille buitenwegen. 

Zal 't jou wat zeggen, vent, als straks 
je mammnie jou vertelt van deze tijden. 
Wie wel je vader was, hoe klein, maar dapper 
hij in de voorste linie stond te strijden? 
Zul je dan luist'ren willen, niet omdat 't je niets zegt 
de schouders op gaan halen. 
Als je hoort, hoe hij voor 't peloton 
de vrijheid moest betalen? 

Jfe kijk opzij. Wat ben je dapper. 
Ik ken je toch ook opgewekt, 
Xwam  't', dat het tegen mij  ging lachen,  en  'k ook zag, 
"Hoe 't evenals zijn vader, de oogjes samentrekt? 

O, Qod, wij vinden het al zoo zwaar, 
"Het missen van veel goede vrinden, 
"Hoe moet het dan wel zijn bij haar, 
Die in hun huis en hart die leegte vinden. 

Wat weten wij van jullie leed 
en eenzaam' oogenblikken. 
Joch bitter weinig, dapp're vrouw. 
Wij, die zoo gauw vergeten en ons schikken. 

Wil !Heer, ons hen niet doen vergeten. 
Die bij de puinen van 't geluk, 
Tiet bouwen zien van ons, bevrijden, 
"Heer Jezus, sterk, verlicht dien druk. 

QREJJiA. 

■ ^^*»^MM^^^M^M%^^*»'— 

óeufeBocfe 

„Als de doden konden spreken, zouden zij zeggen: Indien ik had geweten, dat 
het opofferen van mijn  leven  zo   weinig resultaat zou hebben,  had  ik het 
niet gedaan." 
Deze  veronderstelling  opperen   mensen,   die   sympathiek tegenover  de  LKP. 
staan. Accoord! 
Maar  ook   heb  ik   „oud"-KP-ers   deze   mening   horen   verkondigen.   Dit   is 
onbegrijpelijk, want kunnen zij die mening in overeenstemming brengen met 
de waarde, die 'zij toekennen aan het ondergrondse verzet? 
De LKP.  is  geboren in een tijd van verdrukking,  van onrecht; een KP-er 
streed tegen het onrecht, tegen den onrechtvaardige, tegen den mof. 
Als de bezetter van een andere nationaliteit was geweest, had hij daartegen 
ook „geknokt". 
De KP-er behoort tot het rechtstype. Daarom is hij altijd al KP-er geweest 
en zal het tot in de dood blijven! 
Als onze doden konden spreken zouden zij zeggen: „Ja, ook ik had gedacht, 
dat de bevrijding  het  recht zou medebrengen.  Dat is  niet  zo,  dus,  strijdt 
door, mijn makkers!" 

(Vervolg pag% 3) 

Langzamerhand begint zich de 
uitvoering van het werk van ons 
Gedenkboek af te tekenen. Nu 
wordt het ook tijd de medewer- 
kers van LO en LKP eens wat hou 
vast te geven voor hun werk aan 
enkele richtlijnen. 

Hoe wordt materiaal verzameld? 

Ie. Velen verzamelen alleen het 
materiaal en sturen dat in. Dat 
is op zichzelf juist en we kunnen 
alle medewerkers aanbevelen 
steeds een potlood en een kleine 
blocnote in hun zak gereed te 
houden om te noteren wat hen 
aan herinneringen te binnen 
schiet. Dat alles zo kris en kras 
door elkaar komt is geen be- 
zwaar. Het ordenen van het ma- 
teriaal komt later wel. 

2e. Zeer vruchtbaar is het ech- 
ter om nu bovendien in iedere 
plaats met alle medewerkers een 
keer of vier 's avonds bij elkaar 
te komen om materiaal op te die- 
pen. Al pratend komen de ge- 
vallen dan los en wordt ook de 
interesse gewekt om te werken 
aan het Gedenkboek. Vanzelf- 
sprekend moet één secretaris be- 
noemd worden, die alles noteert 
en onder het verhaal ook aan- 
vullende vragen stelt, waarover 
hieronder meer. 

3e. Is er een handige intervie- 
wer in het gezelschap of des- 
noods er buiten, dan wordt die 
nog eens extra op alle medewer- 
kers losgelaten voor het verkrij- 
gen van aanvullende bijzonder- 
heden. Hij kan ook de leiding ne- 
men op de bijeenkomsten. 
4e. Is er bovendien een vaardi- 
ge pen in het gezelschap (liefst 
geen buitenstaander), dan zal 
die het materiaal moeten verwer- 
ken tot een bruikbaar geheel. 
Over de richtlijnen voor het 
schrijven van deze bijdragen 
zullen geregeld informaties vol- 
gen en kunnen ook de in iedere 
provincie verantwoordelijke 
commissieleden (ieder lid heeft 
één of meer provinciën onder 
toezicht) en de voor iedere pro- 
vincie aangewezen medewerker, 
die het materiaal verzamelen 
over de gehele provincie, richt- 
lijnen geven. 
Zo niet, dan kunnen de rappor- 
ten zo ingestuurd worden. 
Welk   materiaal    wordt   verza- 
meld? 

Ie. Alle gevallen medewerkers 
van LO en LKP in een rayon 
worden genoteerd met een korte 
toevoeging over werk, bijzonde- 
re prestaties, wijze van uitval- 
len, datum enz. 

2e. speciale, hetzij komische, het- 
zij tragische voorvallen, hoe on- 
belangrijk ze ook schijnen, moe- 
ten genoteerd worden. Het boek 
moet gaan leven door de illu- 
stratie met die voorvallen en 
over 100 jaar zullen juist deze 
beschrijvingen kleur geven aan 
de herinnering van het verzets- 
werk. 



3e. Hoe werden duikplaatsen ge- 
zocht? 
Hoe meldden onderduikers zich 
voor het onderduiken? 
Hoe   kwamen   onderduikers   uit 
andere plaatsen op het adres? 
Hoe werd werk gezocht voor on- 
derduikers? 
Waren er vervalsingsafdelingen? 
Hoe werkten deze? 
Deden de medewerkers nog an- 
der werk naast het LO en LKP 
werk en wat was dat werk? 
Hoe werden de bonkaarten ver- 
spreid? 
Hoeveel onderduikers zijn in de 
streek ondergebracht? 
Hoeveel bonkaarten geplaatst? 
Hoeveel hiervan door valse pun- 
ten op het distributiekantoor ver- 
kregen? 
Was er contact met distributie en 
bevolking? 
Zo ja, hoe werkte dat, welk ef- 
fect had dit? 
Hoe werd geld verzameld voor 
het werk? en hoeveel wps dit per 
maand? 
Hoe was de organisatie plaatse- 
lijk ingericht zowel voor LKP als 
LO? 
Hoeveel medewerkers(sters) wa- 
ren er ter plaatse? 
Dit alles van data voorzien, b.v. 
Men begon op 31 Mei 1943 met 
2 man. Eind October 1943 waren 
er 3 plus 2 koeriersters. Septem- 
ber 1944, 15 plus 6 koeriersters. 
Hiervan 6 mannen en 2 meisjes 
in BS-verband. Leeftijden en an- 
dere gegevens van medewer- 
kers. 

4e. Aan speciale gebeurtenissen 
en onderwerpen een apart stukje 
wijden. 

a. Arbeitseinsatz 1943. 

b. Z-Karten-Verfahren. 

c. Arbeitseinsatz Januari 1945. 

d. September 1944. 

e. staking 1941, 1943. 

f. bevrijding. 

g. werk na de bevrijding. 

h. Stichting 1940-'4S, NVH (werk 
voor principiële onderduikers) 

i.   Medewerking kerken. 

j. Houding der bevolkingsgroe- 
pen tegenover het werk, voor- 
al t.o.v. het onderbrengen van 
duikers. 

k. voedselvoorzieningswerk '40- 
'45. 

5. In de te schrijven stukjes of 
rapporten mogen niet de eigen 
namen der levende medewerkers 
opgenomen zijn; wel moeten de 
schuilnamen (één er van) aange- 
houden worden. 
Als gij dit werk doet, houdt dan 
steeds voor ogen, dat de kinde- 
ren van thans uit de geschiede-" 
nis van het verzet, hun land moe- 
'ten leren liefhebben en de vrij- 
heid moeten gaan zien als een 
met bloed gekocht nationaal be- 
zit, dat de vruchten van dit werk 
ook en vooral in veel verdere 
toekomst door ons volk geplukt 
zullen worden. 

Gedenkboekcommissie. 

tr.t'ffV- 

Voorwaarts Vaderland! 
Hoog de oude vaan. 
De stormklofe luidt de Opstand. 
De geuzen breken baan: 

Tar-ti-san! 

Voorwaarts Vaderland! 
7Ju geldt één gebod. 
Qejaagd door éénen vijand, 
Qelouterd tot één lot: 

Pa-tri-ot! 

Voorwaarts Vaderland! 
Eén voor één rebel. 
Het davert door de kampen 
Tiet ècho't in de cel: 

Qroot-appèll 

Voorwaarts Vaderland! 
Riemen om de kin. 
Met Qod door bloed en tranen 
Een schoener tijdperk in-. 

Xo-nin-gin! 

Voorwaarts Vaderland! 
£,aaien gaat de vlam. 
Vit is de 4ag der wrake 
Om wat men ons ontnam: 

Rot-ter-dam! 

Voorwaarts Vaderland! 
Vult de bandelier. 
De klok luidt stormend verder. 
Wij volgen Ito banier: 

Ze-ge-vier! 

Waar aanleiding van de rede 
van Van ' Qeelkerken, die 
de tegenterreur  aankondigde. 

„MSES". 

V&cólag^ 

[Vervolg van pag. 2) 
Daarmee wil ik niet zeggen, dat wij weer moeten gaan KP-en. Wij leven in 
een democratische staat, dus moeten democratische middelen gebruikt wor- 
den. Indien een KP-er tegen het hedendaagse' onrecht niet vecht, zoveel in 
zijn vermogen ligt, is hij de naam KP-er niet waard. Dat zou verraad zijn 
tegenover zijn gesneuvelde makkers, die streden voor elk recht tegen elk 
onrecht. 
Ik zei al, dat je altijd eigenlijk KP-er bent geweest en dat blijven zal, omdat 
er nu eenmaal altijd onrecht is geweest en altijd wel blijven zal. 
Dus, KP-er, zet de strijd van je gesneuvelde makkers voort en verraad hen 
niet. 

De LKP. als organisatie heeft nog twee taken: 
1.   De KP-geest wakker te houden bij haar leden (bijv. 
door middel van het Mededelingenblad). 

2. De KP-geest, de ware Hollandse geest in bezettings- 
tijd, vast te leggen in het grote „Gedenkboek", waaraan 
iedere rechtgeaarde KP-er naar vermogen moet mede- 
werken. 

Ab. 

^TA 

Ivv.tnqen. 

G.A.C.-VERGADERING VAN 
26  NOVEMBER  1945. 

De voorzitter deelde mede, dat 
Prins Bernhard de wens te ken- 
nen had gegeven de vergadering 
van de GAG bij te wonen en dat 
Z.K.H, omstreeks 4 uur in de ver- 
gadering zou kunnen worden 
verwacht. 
Voordien werd o.a. het voorstel 
van het Bureau besproken, het- 
geen inhield dat de GAC een 
klacht zou indienen bij een Bij- 
zonder Gerechtshof over de hou- 
ding van het driemanschap der 
Nederl. Unie tijdens de bezetting. 
Over de gewenstheid hiervan 
was nogal verschil van mening, 
maar tenslotte werd door een 
overgrote meerderheid dit voor- 
stel aanvaard. De secretaris 
deelde voorts mede, dat men het 
voornemen heeft de tentoonsteU 
ling over de illegaliteit in Maart 
1946 te doen plaats vinden; aller 
medewerking wordt gevraagd bij 
het inzamelen van materiaal en 
gegevens. Intussen liep het tegen 
vier uur en de zitting werd tij- 
delijk onderbroken, waarna Prins 
Bernhard door enige leden werd 
ontvangen. De voorzitter heette 
Prins Bernhard welkom, waarop 
de Prins in ongedwongen en har- 
telijke bewoordingen antwoord- 
de. De vergadering werd voort- 
gezet. 
Punt 3 van de agenda was: 
Onderscheidingen voor illegale 
werkers: Hierover ontstond een 
levendig debat, waarbij de Prins 
zich niet onbetuigd liet. 
De conclusie was overduidelijk: 
geen enkele onderscheiding voor 
wie ook. 
Onderscheidingen voor daden na 
de bevrijding (tenzij in oud-ille- 
gaal verband (B.S., L.O. enz.), 
staan hier natuurlijk buiten. 
Punt 4 van de agenda: Na een 
uiteenzetting van een der leden 
over de huidige situatie bij de 
zuivering van het ambtenaren- 
corps waarbij tevens aan de ple- 
naire zitting verslag werd uitge- 
bracht over een onderzoek op 
dit terrein in opdracht van de 
sectie zuivering, werd het pro- 
testschrijven van de GAC aan 
Minister Beel voorgelezen. Hier- 
uit bleek duidelijk de mening 
van de GAC over de jongste 
maatregelen van Minister Beel. 
Nadat de Prins nog enige vra- 
gen had gesteld, speciaal over 
het geheimhouden van de naam 
van den aanklager bij de zui- 
veringscommissies, gina "ien 
over tot punt S van de agenda. 
Dit betrof een medeaemid vuil de 
stichting van de arbeid, waar- 
uit bleek dat deze al haar leden 
had geadviseerd aan werkzoe* 
kende, ex-illegale werkers en 
principiële onderduikers, voor- 
zien van een desbetr. bewijs, 
voorrang te verlenen. 
Na afloop der zitting vond nog 
ongedwongen samenzijn plaats, 
waarbij een ieder in de gele- 
genheid werd ge'steld, met Prins 
Bernhard over verschillende pro- 
blemen van gedachten te wis- 
selen. 



Muió/iojefimg, 
Vier maanden waren zij nu reeds 
in het kleine doktersgezin. De 
jonge Joodse arts, en zijn ten- 
gere, wat gebrekkige tante, die 
al jaren de plaats van zijn 
vroeg gestorven ouders innam. 
Hij had veel goed werk kunnen 
doen, vele joodse kinderen wa- 
ren door hem in veiligheid ge- 
bracht, talloze P.B.'s en andere 
nuttige papieren waren door hem 
veranderd en vervalst. Voor 
iedereen had Leo klaar gestaan. 
Lang was dit alles goed gegaan, 
maar eindelijk was de S.D. hem 
op het spoor gekomen. Met 
tante, die tot nu toe zijn huishou- 
ding had gedaan, had hij toen in 
het jonge doktersgezin van Greet 
en Frits een toevlucht en tehuis 
gevonden. 
Na de eerste wat nerveuze da- 
gen, kwam er een zekere ont- 
spanning over allen. De vrou- 
wen konden het direct goed sa- 
men vinden, en ook tussen Leo 
en Frits liet de verhouding niets 
te wensen over. 
Leo ging door met z'n verval- 
singen en Frits zorgde trouw 
voor de verzendingen. Tevens 
nam Leo het werk in de apotheek 
over, zodat Frits, als hij, moe 
van de lange tochten door het 
polderland, thuiskwam, niet nog 
eens opnieuw in de apotheek aan 
de slag behoefde te gaan. 
's Avonds, als het door de pri- 
mitieve verlichting te- donker 
was om te lezen, bespraken zij 
gevieren de gebeurtenissen van 
de dag. Soms ook werden door 
de heren oude studentenmoppen 
opgehaald. Door dit alles ont- 
stond er tussen deze zo ver- 
schillende mensen een band, die 
onder normale omstandigheden 
nooit tot stand gekomen zou 
zijn. Tante zei, zelfs op haar 
oude dag nog verliefd te zijn 
geworden, daar de zoon des 
huizes vanuit z'n wieg, juist zijn 
liefste lachjes voor haar be- 
waarde. 
Veel angst voor ontdekking had- 

den ze niet. Immers, niemand 
wist iets af van de logé's, in het 
wat afgelegen doktershuis. Ver- 
der waren alle voorzorgen die 
genomen konden worden, geno- 
men. Een dienstbode was er niet, 
zodat er van die zijde ook geen 
gevaar te duchten was. 
En toch, ondanks dit alles, ge- 
beurde het op een koude Fe- 
bruarimorgen toen Frits naar zijn 
patiënten was en Greét onver- 
wachts op stap moest, dat de 
S.D. het huis omsingelde en zich 
door het stuk slaan van een 
serreruit toegang tot de woning 
verschafte. 
Tante, die bezig was. de huis- 
kamer te stoffen en geen kans 
zag de schuilplaats te bereiken, 
wrong zich tussen de zeer 
smalle spleet vön boekenkast en 
muur, voor het eerst van haar 
leven blij met haar kinderlijke 
figuurtje. 
Ook   voor   Leo   bleef   geen   tijd 
zich   nog   te   verbergen,   want 
reeds stond een S.D.-er met ge- 
laden  revolver   op  de  drempel 
der apotheek en snauwde: 
„Wo  ist der jüdische Arzt?  Ich 
weisz   dass   er   hier   im   Hause 
steekt. Wo ist er? Schnell!" 
Waarop Leo geheel naar waar- 
heid antwoordde: 
„Ich habe in meinem Hause über- 
haupt kleine Jüde." 
Meteen flitste het door hem heen*, 
dat men hem voor den heer des 

•huizes    hield.    Wanneer   ze   nu 
niet naar zijn P.B. vroegen, zou 
alles  misschien nog goed  aflo- 
pen. Maar tante, waar was tan- 
te? 
Het goede mensje zou, als ze 
gevonden werd, in haar angst 
om hem te redden, juist alles 
bederven. 
Enfin, veel tijd tot nadenken had 
hij niet want de huiszoeking be- 
gon en hij moest voorop lopen. 
Eerst werden de huis-, spreek- en 
wachtkamer onderzocht, kasten 
werden nagezien, clubs verscho- 
ven, boeken over de grond ge- 

smeten, kortom het gebruikelijke 
recept. Toen ging het naar bo- 
ven, waar ze Leo voor het ge- 
mak maar opsloten in de bad- 
kamer. Ze begonnen met de 
slaapkamers te doorzoeken en 
ook   daar  werd   alles   van   zijn 

plaats gehaald, matrassen uit 
de ledikanten gesleurd, de lin- 
nenkast overhoop gehaald, een 
bus talkpoeder uitgestrooid, 
doch met dit alles verscheen 
geen joodse dokter. 
Onderwijl ijsbeerde deze door de 
badkamer, zo dadelijk zouden ze 
hem arresteren. Hij wist wat dit 
betekende. Hij had altijd ge- 
weten dat dit eens gebeuren kon. 
Hij zou,moedig zijn, maar ach 
die zwakke tante Fie, wat zou 
er van haar worden, en van 
Greet, Frits en het kleine Hansje? 
Nog steeds hoorde hij zware 
stappen door het huis. Hij keek 
op zijn horloge, bijna een uur 
waren ze nu al bezig. Als Greet 
nog maar wat uit bleef. Mis- 
schien dat ze in het dorp hoor- 
de wat hier gaande was. Dan 
kon ze Frits nog waarschuwen. 
Nu hoorde hij ze weer in de 
apotheek. Er werd gelachen. 
Zouden ze tante gevonden heb- 
ben? 
Nee, tante hadden ze niet ge- 
vonden, wel een door Frits, zui- 
nig    voor    zijn    patiënten,    be- 

waarde fles alcohol. Deze werd 
triomfantelijk mee naar de huis- 
kamer genomen en onder luid 
protest, van het inmiddels wak- 
ker geworden Hansje, geledigd. 

En of het nu zijn doordringende 
kreten waren, of dat het geest- 
rijk vocht hun nieuwe Ideeën 
bracht, meldt de historie niet, 
maar na nog een vluchtig on- 
derzoek to keuken en kelder, 
vertrok de stoet in de wachten- 
de wagens. 
Toen na een kwartiertje de niets- 
vermoedende Greet arriveerde, 
vond ze een nog altijd krijsen- 
de baby, een nog steeds ver- 
scholen, en half bezwijmde tan- 
te, een opgesloten en half be- 
vroren Leo en een geheel ont- 
redderd huis. 
Midden in deze chaos hebben 
ze toen gelachen, gehuild en 
weer gelachen, want alles was 
overhoop gehaald en nagezien, 
behalve het P.B. van Leo en het 
kinderlijke schuilplaatsje van 
tante. 
„Wat hebben we geboft", zei 
Leo. 
„Waar zijn we voor bewaard", 
dacht Greet. 

C. Q.—S. 
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„Vrouw help eens, dit pakje moet 
op m'n rug gebonden worden, 
zodat het niet verschuift en ik 
het niet verliezen kan." 
Zo, stijf aantrekken, dat zit. Zie 
je er wat van? Nee, als je een 
overjas aan hebt, niets. Zie zo, 
de kleine briefjes maar in de 
sokken en dan gaan we weer. 
„Zul je niet bang zijn?" 
Nee, ik zal niet bang zijn, maar 
als hij weg is en ik denk aan 
die duistere wegen, aan al die 
controle's, aan al het verraad, 
dan moet ik toch die steeds weer 

aansluipende angst wegbidden. 
Hij is immers in Gods hand en 
als God het niet wil, dan ge- 
beurt er immers niets. Ik ga 
maar eens dat geheime zakje 
in zijn regenjas maken, waar 
hij het vanmiddag over had. 
„Weet je, net zo als Dolf het 
heeft, onderaan in de voering." 
En als 's avonds om half twaalf 
het bekende fietsbelletje in de 
poort klinkt, stijgt een zucht van 
verlichting en een dankgebed 
uit m'n hart. 

Hoe vaak is die vraag me ge- 
daan, en steeds heb ik kunnen 
zeggen: „Natuurlijk niet, je 
moet gaan, ik zal proberen 
dapper te zijn." En nu in de 
lente van het bevrijdingsjaar 
vraagt hij het me nog een keer! 
„Zou je willen, dat ik niet ging?" 
't Is nadat Henk gearresteerd 
is en zijn plaats moet worden 
ingenomen. Maar het wordt nu 
zo erg; we zijn al maanden van 
huis en ik zal eenzaam achter 
blijven; we zullen geen contact 
kunnen hebben en de gevaren 
zijn nu zo groot en zo veel ge- 
worden. Maar als ik nu zeg: 
„Nee, je moet niet gaan, laat 
een ander het doen", zou het 
laf zijn en ik zou me dan im- 
mers toch niet rustig voelen, 't 
Moet! Hij moet werken en ik 
moet wachten en we kunnen 
immers rustig zijn. We weten 
immers van elkaar, dat we 
veilig zijn, in Gods Hand. 
En dan komen die laatste span- 
nende weken, dat de arrestaties 
niet van de lucht zijn en het 
practisch niet meer mogelijk is, 
dat er een koerierster dóór komt. 
Dat je met één regeltje, waqrrin 

i.,.i~lt*; 

staat: „'t Gaat mij goed" veel 
blijer bent, als vroeger met een 
minnebrief van zes kantjes. 
En eindelijk komt ook voor ons 
L.O.-vrouwen de verlossing, de 
bevrijding, 't Betekent voor ons 
niet je man weer gezellig om je 
heen en aan tafel, ook niet: nu 
eindelijk eens een poosje samen 
uit; maar wel betekent het: geen 
angst, geen zorg meer. Als een 
zware last is het van je afge- 
vallen en er blijft slechts een 
innige dankbaarheid dat „hij'' 
behouden bleef; en een diep 
meevoelen met die vrouwen, 
wier mannen hun leven moes- 
ten geven. 
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Op 14 October i944 overrompelden landwachters en S.D. der- 
tien illegate werkers en onderduikers op een boerderij te Qors- 
sel De boerderij werd geplunderd en platgebrand. Elf van hen 
werden gearresteerd. Een aantal van hen kwam om het leven, 
waaronder de eigenaar, Q. Slagman, zelf. Twee wisten te ont- 
komen op wonderbare wijze. Een van hen, vertelt hier van zijn 

redding. i 

Het is Vrijdagavond 6 uur. Het werk op „Esterholt" is voor Henk en mij 
gedaan. We zijn aan de suikerbieten geweest, en staan ogs nu geducht te 
wassen, waqt de pap is al opgeschept. 
Omdat onze eigen slaapplaats, een ondergronds hol in het bos, is ontdekt 
door naar wild jagende moffen, slapen we op de „Zonneberg", een prachtige 
nieuwe boerderij. Reeds eerder vond ik op de „Zonneberg" een veilige schuil- 
plaats en vervulde daar de taak van kok voor een groep ondergrondse 
werkers. Toen zich echter op zekere dag een luchtgevecht had afgespeeld, 
kregen we plotseling bezoek van moffen, die naar vliegeniers zochten. Geluk- 
kig konden ze allen ontkomen, en Johnny, onze Canadees, zat veilig in 
de kelder. 
Na die dag mocht ik op het „Esterholt" onderduiken, maar Henk en ik 
sliepen nog wel op de „Zonneberg". 
's Avonds kwamen allen in de keuken om pap te eten. Dat was gezellig, 
want dan zagen we elkaar allemaal, de bewoners van de twee ondergrondse 
slaapplaatsen. 
We wisten niet, dat het deze  avond voor het laatst zou zijn  
Om 7 uur ging Hol I naar bed; dit waren Vabian en Dabian (twee Polen), 
Johnny  (Canadees),   Henk  en   Jaap  (twee   Haagse  onderduikers),   Emiel   en 
Theo (twee onderduikers uit de buurt). 
Hol II had de volgende vaste bemanning:    G.    Slagman    (de    baas),    Job 
(student-onderduiker), Koos,  Henk en  ik, alle drie onderduikers.  Die  avond 
was er één extra, een man van de ondergrondse, „Jan". 
Hol  II had die avond dus zes man. We gaan nog niet naar bed, want de 
baas en  „Jan" zijn er nog niet. Waarom ze er niet zijn en waarom we op 
hen zitten te wachten, weten Henk en  ik niet, maar Job  en  Koos schijnen 
het Wel  te  weten.  Ook Jaantje  en  Heintje,  de  twee  zusters  van  den  baas 
kijken steeds op de klok. 
Om 8 uur gaan we toch maar. Het is  te riskant om op  te  blijven. Jaantje 
gaat mee om het luik met zand te bedekken en  zo het héle hol onzichtbaar 
te maken. 
We liggen  echter nog  geen vijf minuten,  of daar horen  we  een paard  en 
wagen het erf op rijden.  Henk en  ik schrikken,  maar  Job  en  Koos  lachen. 
,,Daar is de baas!" 
Ze gaan naar boven en komen even later terug met  de boodschap, dat  één 
man zich  moet aankleden  en boven komen,  en  één moet  blijven  om op  te 
stouwen.  Henk gaat naar boven en dan begint het. 
Voorzichtig jongens. Eerst weet ik niet was het is. Koos geeft me iets door, 
het lijkt wel een oud geweer, waar het hout af is.  Dan nog een,  nog een, 
twee, drie, vijf tegelijk, steeds meer. 
Dan weet ik het: Engelse munitie  
Ik schrik, maar vind het toch heerlijk. Maar er is geen tijd om te denken 
nu, we moeten werken. Hoeveel zijn er nu al wel? De hoek ligt vol, zeker 
wel tachtig. Nu komen er pakjes van jute met rammelende inhoud. Als ik 
even tijd heb, kijk ik er in: gedemonteerde parabellums, minstens honderd. 
Maar de stroom gaat door: twintig zakjes handgranaten, verschjllende 
kisten patronen, ook zakken vol houders, voor de sten-guns, 6 vaten trotyl, 
een anti-tank, revolvers,  enz., enz. 
Eindelijk,, om tien uur, hebben we het. Onze handen zien zwart van olie 
en smeer, maar wat zijn we blij, niet uitbundig, nee, daarvoor is het te 
ernstig. 
De baas tracteert op een fles witte. bordeaux, die ieder op z'n beurt aan de 
mond houdt. „Dat er maar veel moffen door mogen sneuvelen" zegt de 
baas. We hopen^ het ook, dan gaan we slapen. | 
De ruimte is nu gehalveerd en er is een man extra, dus wordt het een 
intieme boel. Van slapen komt niet veel bij mij, steeds lig ik wakker en pro- 
beer in het duister de spullen te ontwaren, waar we spoedig mee zullen leren 
omgaan voor de grote zaak  
Om zes uur zijn we wakker, melkenstijd. De baas maakt de jongens wakker, 
en dan gaan ze om te melken   Henk en ik behoren niet op de boerderij. 
We bleven meestal liggen tot 7 uur. 
Naar vaste gewoonte gaat de baas meteen naar Hol I en wekt ook de jon- 
gens daar. Hij opent meteen het luik, want van binnen uit is dat onmogelijk, 
omdat er een varken bovenop ligt. De vliegeniers blijven liggen, eh het luik 
blijft zolang open, want direct na het melken gaan de andere jongens, met 
hun ontbijt, er weer in.   , 
Henk en ik blijven dus alleen in Hol *I achter. Meteen gaan we de boel 
eens nader bekijken, en ik verheug me, te mogen helpen aan de bevrijding 
van ons land. 
Plotseling horen we iemand naar het luik lopen. Het lijkt wel of hij er in 
wil kruipen, maar dan roept hij: „Jongens, geen woord meer! De moffen 
lopen al op het erf!" Ik herken de stem van Koos, nu doet hij het luik dicht 
en strooit er zand over. 
Daar zitten we nu, verstijfd' van schrik. We gaan zo voorzichtig mogelijk 
naar onze plaats en durven niet te spreken, maar proberen iets te horen 
van wat er boven gebeurd. Er zijn twee luchtkokers in het hol, die boven de 
grond uitkomen. Asl ik daar voor ga liggen met mijn oor, hoor ik zo nu en 
dan een schreeuw of bevel. Maar het is geen Duits. 
Daar komt een motor aan. Nu horen we veel meer stemmen. Toch is er 
een enkele mof onder, maar de meeste zijn Hollanders. Ze hebben het over 
de  keuken  en  over   pannekoeken.   Ik  begrijp  er  niet  veel   van,  wat  willen 
ze toch?  
Deze geluiden gaan zo dctor tot een uur of elf. Henk heeft al een „paar 
maal  het plan geopperd,  eens naar boven te gaan om  te kijken wat er nu 

eigenlijk gaande is. Maar ik raad het af, temeer daar we niets meer van de 
jongens of den baas horen. Waar zijn ze? Zouden ze gevlucht zijn? Maar 
dat is haast onmogelijk. 
Het lijkt wel, of er honderd man op het erf zijn, zoveel stemmen horen we 
soms tegelijk. Tegen de middag komen er nieuwe geluiden. We horen auto's 
op het erf  rijden,  ze lossen iets   begrijpen  doen we  er niets van. Dan 
hebben ze het over tabak, dus zijn ze op de hooizolder geweest. Het lijkt 
wel, of ze aan het kapen slaan. 
De 'koeien loeien, de varkens gillen, de kippen hebben ze los gelaten. Het 
is nu wel voor mij zeker: de boerderij wordt geplunderd. Hoe moet dit af- 
lopen? En waar zijn de jongens? 
Plotseling horen we schieten. We krimpen in elkaar, wat zou het zijn? De 
jongens? We durven niet te denken. De kippen vliegen wild door de loods. 
Er loopt er ook één op het luik. Dan horen we een geweldige klap. Eén 
van de mannen wou de kip pakken, maat sloeg mis op het holle luik. Hij 
moet het gehoord hebben en zal ons direct ontdekken. Ze zullen de munitie 
vinden, en we worden als honden neergeschoten. Ik wrijf maar steeds met 
mijn hand over mijn voorhoofd, dat binnen een half uur wel verpletterd zal 
zijn. Er is geen ontkomen meer aan. Ik zie het in gedachten gebeuren. Ze 
vinden het lurk, slepen ons naar buiten, moeten rechtop staan, een schot, en 
dan niets meer  
Maar neen, zo is het niet. Vader in de Hemel  Ik bid, zoals ik dat nog 
nooit eerder deed, met de dood voor ogen en het angstzweet op het gezicht. 
Dan word ik rustiger. Ik durf nu te realiseren, hoe we er eigenlijk voor staan. 
De boerderij wordt geplunderd door moffen en landwacht, en wij zitten er- 
onder met een complete vliegtuiglading munitie, terwijl het heel goed moge- 
lijk is, dat er naar ons gezocht wordt. Zou Henk het ook} weten? Ik durf het 
hem niet te vragen. 
De geluiden worden langzamerhand minder, af en töe nog een motor en wat 
stemmen. Ik begrijp dit niet. Ze zullen toch niet weg gaan en de boerderij 
verlaten? Hoe loopt doorgaans een plundering af? Ik durf er niet aan te 
denken, maar dat vreselijke zal toch komen. Rustig het einde maar af- 
wachten. 
Plotseling ontploffingen! Heel dicht bij. De grond rolt langs de kanten 
naar beneden. „Handgranaten". Henk vraagt: „Wat zou het zijn?" Ik zeg 
het niet te weten, maar ril en beef. 
Na een paar mThuten, die uren schijnen, ruik ik het eerst de brandlucht 
door de koker. Nu is het dus zover. Mijn hart bonst in mijn keel. Hoe zal 
dit aflopen? Levend verbranden? In de lucht vliegen? Henk ruikt het nu ook 
en begrijpt. Hij wil direct er uit, maar ik weet niet of het zin heeft. Dan 
wacht immers de kogel? 
Als hij aanhoudt, stem ik toe. Alles is nog beter dan te verbranden in dit 
hol. Ik ga voorop, voor het luik wacht ikx even. „Vader in de Hemel, help 
me". Dan duw ik het luik op een kier. Een straal zand komt ons tegemoet. 
Dan zie ik het vreselijke, waar ik al uren aan gedacht heb. Alleen is het 
veel verschrikkelijker. De twee grote schuren zijn één vuurzee. De deuren 
zijn naar buiten open gebarsten en knetterend slaan er enorme vlammen 
uit. De hitte, die ons tegemoet komt, is geweldig. 
Maar we hebben geen tijd om te kijken. We moeten zien te vluchten, weg, 
weg  
Als ik twee meter vooruit gekropen ben, en het boerenerf kan overzien, zie 
ik op tien meter afstand vijf soldaten met het geweer in de aanslag, ik ga 
onmiddellijk terug en zeg tegen Henk, dat het onmogelijk is te gaan. Ik wil 
weer naar beneden. „Nee", zegt Henk, „dan maar de andere kant op". Dus 
gaan we weer, maar nu rechtsom. Het lijkt gekkenwerk om onder het oog 
van die wachtende soldaten het erf over te kruipen, maar wat rest ons? 
Bij het muurtje waar we langs moeten, om dan over het weggetje de sloot 
te bereiken, waar we uit het grootste gevaar zullen zijn, zie ik tot mijn 
grote schrik, dat ook de drie roggemijten al in brand staan, die ons nu de 
laatste uitweg versperren  
Het is nu met ons gedaan, ik weet niets meer te verzinnen. Henk achter mij, 
heeft  het ook gezien.  We moeten  echter weg! Als die soldaten maar even 
hun ogen van de brandende boerderij af laten gaan, zien ze ons  
Achter ons staat de houtmijt,  die van boven  ook al vlam vat. Daar kruipt 
Henk even tegen aan, om na te denken. Nu zijn we tenminste ook uit het 
oog van die kerels. Hoe komt het toch, dat ze niet op ons schieten? 
Nu gaat Henk voorop, zonder iets te zeggen. Wat wil hij? Toch langs het 
muurtje naar de weg?  En die  vlammen van de  roggemijten dan,  die  slaan 
tegen  de muur!  De hitt? is ondragelijk. Toch gaan  We,  onze  handen  voor 
het gezicht, zo vlug mogelijk kruipend langs de muur, door het vuur. 
Dan zijn we aan het weggetje. Hoe is het mogelijk, dat we niet verbranden? 
Maar, we zijn  er nog niet. Op de  weg, dertig meter links,  staan  wel  vijf 
luxe  auto's met landwachters  er om  heen.  Ik  zie  ze  slechts als  een  schim 
en durf er niet meer naar te kijken   Het lijkt wel of ze ons zo zullen zien, 
maar ze schijnen net als die aiidere^vijf nergens anders oog voor te hebben 
dan voor de brand. 
We kruipen nu langs de achterkant van de loods tot de oprit naar het erf. 
Dan moet  het gebeuren,  de  weg  oversteken    Zonder te  wachten  of  te 
twijfelen gaan we, naast elkaar, zo plat mogelijk over de grond schurend, 
elk moment een salvo kogels verwachtend. 
Maar er gebeurt niets. Veilig komen we in de sloot terecht. Allebei zitten 
we   in het prikkeldraad  vast,  maar  wat gjeeft het?  Trekken  maar,   als  we 
maar weg komen, weg van hier  
De sloot is wel dertig meter lang, we hollen er door. Dan moeten we een 
klein stukje land „nemen", en dan het dichte bosje in. Weg ! 
Gered...... 
„Geloofd zij God!" 

T. E. 
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Driebergen, Donderdag 28 November 1945. Het is vandaag 
precies een jaar geleden, dat ons het ontstellende bericht 
bereikte van het sneuvelen van onze K.P.-ers Frank en Paul. 
Wie zal kunnen zeggen, wat dit verlies betekende voor de 
L.K.P.? Nog dagelijks wordt het-gemis van onze vrienden 
gevoeld. We zijn ze niet vergeten en zullen ze ook nooit 
vergeten. Dit is ook vandaag weer bewezen. 
Dit keer geen militair eerbetoon, geen toespraken, geen 
dodenwacht, doch slechts een kleine schaar van enkele in- 
tieme vrienden, zich scharend om de plaats, waar deze hel- 
den waren begraven. 
Handelend   in  hun   eigen   geest,   droeg   de   herdenking   een 
sober karakter. 
„Frits" bad het „Onze Vader", terwijl alle aanwezigen het 
Ie couplet van het „Wilhelmus" zongen. 
Waar God  spreekt,  zwijge een mens  

NONDUM. 
PAUL 

HET NEDEMLANDSCH VERZET 
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DE ONDERGROND VAN HET ONDERGRONDSCHE. 

Typeerend, maar op heel andere wijze, daarvoor (nl. dat schijnbaar ver- 
geefsch leed toch zijn nut deed doordat het anderen tot verzet opwekte) 
is ook de vrouw, die in 1942 zich had laten overreden om voor het lidmaat- 
schap der n.s.b. zich op te geven, — en vóór zij werd ingeschreven, zich 
weer terugtrok, omdat zij gezien had, hoe haar Joodsche overburen waren 
weggehaald. 

Typeerend daarvoor is zelfs ook, in nationaal verband gezien, 't klein getal 
der n.s.b.-ers, dat voor het lidmaatschap bedankte terstond na den duitschen 
inval in 1940 en de verwelkoming, die daarop vanwege de „leiding" volgde. 
Het bloed der gesneuvelden van de Mei-dagen 1940, het bloed der als 
slacht-offers weggevoerde Joodsche landgenooten, gaf vrucht in de afkeer 
tegenover nazi-invallers en n.s.b.-verraders, gewekt zelfs bij wie tevoren ge- 
meend hadden zich bij  die ideologieën   tehuis te kunnen voelen. 

Hebben dan allen, die aan het verzet deelnamen, het verzet dat door 
zijn aard ondergrondsch moest gevoerd worden, blijk gegeven van zulken 
waardevollen  ondergrond? 

Zijn er niet geweest, die tot een verzetshouding kwamen, omdat zij nu 
eenmaal altijd en onder alle omstandigheden recalcitrant en querulant waren 
en deze houding van recalcitrantie en querulantisme nu slechts tegenover 
den bezetter en zijn satellieten konden uitleven? 

Natuurlijk zijn zulke weerstrevigheid en klaagziekerigheid niet op één 
lijn te stellen met waardevolle vaderlandsliefde en bezonnen bereidheid • tot 
opoffering van eigen materieel bestaan of voordeel. En met de aanwezig- 
heid van dergelijken voozen ondergrond (dan zien we nog niet eens naar 
de privé-jodenberoovers, die ten slotte zelf weer beroofd werden door de 
duitschers, omdat dezen meenden een roof-monopolie te hebben en geen 
concurrenten op dit terrein behoefden toe te laten) is wel degelijk bij de 
toekomstverwachtingen en beoordeeling van het heden te rekenen. Wij 
mochten en mogen niet verwachten, dat na het einde der verdrukking alle 
oud-Amersfoorterp, oud-Vughtenaren, enz. —, zelfs niet alle oud-verzetslieden 
zich als gave vaderlanders, idealisten en altruïsten blijvend zouden open- 
baren. Wie in dat opzicht te kortzichtig is geweest, kan thans de schellen wel 
van zijn oogen verwijderen. Zoo ook met betrekking tot hen die enkel uit 
zucht naar romantieke levenservaringen, geldzucht zelfs, aan het verzetswerk 
zijn gaan deelnemen. 

Toch mag ook de waarde van hun bijdrage daarom nog niet kortweg op een 
geestelijk nihil worden gesteld. Wie dat zou doen, vergeet, dat die recalci- 
tranten, querulanten, romantiek-zuchtigen, enz., de bevrediging van zulke 
minder edele eigenschappen toch ook langs'anderen weg, anti-nationaal, had- 
den kunnen zoeken. Waarlijk weten wij toch wel, dat onder de n.s b.-ers en 
consorten de lieden van dit slag zeker niet zeldzamer te vinden waren! En 
ook tegenover deze ondergrondsche medewerkers kan de waarheid niet wor- 
den ontkend, dat zij dan toch in' elk geval iets hebben gehad, waardoor zij 
per saldo aan de goede zaak medewerking hebben gegeven. Als hun werk 
„met vuur beproefd" wordt, zal hun hout of stroo verbranden, zonder dat 
daardoor de werking, die het gedaan heeft, gehéél teniet gedaan wordt. 

Dr. Dijkstra hoorde ik eens zijn standpunt ten opzichte van de arbeiders, 
die vrijwillig in duitschland gewerkt hadden en wegens de bombardements- 
gevaren niet terug wilden en daarvoor illegale hulp zochten, in deze woorden 
uiten: man, je hebt volkomen fout gedaan, en je verdient het niet, maar 
tóch zul je  geholpen worden. 

Zoo'n man had ten slotte ook een verzetshouding gevonden. Hoe stevig 
die was, of onvast, kon nader blijken. Waren er aan de hulp juist jegens 
zoo een, naar verhouding te zware risico's verbonden, dan werd die terecht 
geweigerd. Ik heb zelf ook wel eens een bijdrage geweigerd (gelukkig) aan 
'n collectant, die als onbekende bij mij kwam en met veel „vrome praatjes" 
zoo onhandig optrad, dat onmogelijk uit te maken was of ik in hem een 
medewerker dan wel een provocateur moest zien. Mogelijk heeft hij later 
wel aan anderen verteld, dat hij heelemaal niet prettig ontva'ngen was   en 

dat het hier toch ook niet „het ware" was. De oprechtheid moest in zulke 
gevallen wijken voor de voorzichtigheid. Eer men den ondergrond van eens 
anders werken durft te beoordeelen, moet men wel degelijk de feiten ken- 
nen. Velen hebben dit tot hun schade ondervonden, toen zij telaat bemerkten, 
bij een provocateur hun vertrouwen te hebben misplaatst. 

Voor de vaststelling van wat bij een bepaalde persoon de ondergrond van 
zijn ondergrondsch werken is geweest, past dus wel de uiterste voorzichtig- 
heid. Zelfs bij ons zelf: arglistig is het menschelijk hart, wie zal het 
kennen? t 

Maar twee dingen mag men toch hierbij handhaven. Ten eerste dat ook 
slechte persoonlijke motieven (partijzucht, conservatisme, de bekende be- 
schuldiging destijds in een deel der illegale pers tegen het nieuwe natio- 
nalisme van „De (illegale) Waarheid", waarvan toen beweerd werd dat het 
slechts onoprechte camouflage was), — ook slechte persoonlijke motieven 
geven geen recht om de objectieve waarde der objectieve praestaties te mis- 
kennen, ook niet bij personen die om hun eigenschappen of andere ge- 
dragingen ons persoonlijk niet sympathiek zijn. Ten tweede: de mogelijk- 
heid van dergelijken minder gunstigen ondergrond bij een deel der mede- 
werkers in het verzet, kan niet teniet doen de heerlijke zekerheid van de 
nobelste motieven tot groote en kleine verzetsdaden bij zoovelen. 

Terwille van zekere volledigheid in mijn onvolledigheid wil ik niet on-, 
vermeld laten de categorie der „Stalingrad-Nederlanders" die 1942/'43 „om- 
zwaaiden", — en de bunkerbouwers, zwarte handelaren, enz., die na D-day 
of dollen Dinsdag voor hun vuile geld trachtten een persoonlijke belegging 
te vinden in ideëele fondsen als „hulp aan Joden", „hulp aan onderduikers", 
en dergl. 

Het is wel heel moeilijk, daarvoor eenige waardeering uit te spreken. Mij 
is dat niet mogelijk. En de preventieve controle, die ik hierop heb zien uit- 
oefenen bij de aanbiedingen b.v. aan de L.O., lijkt mij nog steeds de eenig 
juiste houding tegenover zulke raffinement. Non tali auxilio! Daar kleefde 
bloed aan! Laat die schijven maar rollen naar een akker des bloeds, ter 
begrafenis van wie bij de Nederlandsche berechting vallen moeten. 

De algemeene ondergrond, ten slotte, van het ondergrondsch verzet is ge- 
weest: de vernietiging der bezetting" door de nazi-terreur, militair of in an- 
deren vorm Hiertegenover moest men los komen te staan van wat men zelf 
zijn bezit had genoemd, om vrij van knellende band aan zulk bezit, tot 
verzet paraat en in staat te zijn. 

Sommigen hebben dat ondervonden, doordat zij eerst daarvan los gemaakt 
moesten wórden, en los gemaakt eerstowaren door den bézettingsroof die hun 
het hunne ontnam, dierbare levens, kostbare of althans geliefde have zékep 
gewaande toekomstverwachtingen. 

Anderen hebben dit stadium niet bereikt, zijn in het bezit van het hunne 
en de hunnen gebleven, en  zijn even arm gebleven als tevoren.  Zij zijn 
(en het waren er niet weinigen) voor het verzetswerk nutteloos gebleven, 
even als er voor de toekomst, indien zij zich niet beheers?n, van hen geen 
verwachting is. 

Boven dezen allen steken uit, die, vroeger of later, de knelling van die 
band aan het materieel of geestelijk bezit, hebben weten teniet te doen, en, 
vrij, (ook ondanks en reeds tijdens de bezetting!) hebben zij onverveerd 
voor het verzetswerk zich kunnen geven; zichzelf, ook het hunne. 

Want boven het los-zijn van zulke banden sto^jd: het ten dienste stellen. 
Wij weten wel, dat het een gave was, die zij niet uit zichzelf hadden. 

Vergoding van hun persoon wenschten en wenschen zij niet, zullen wij hun 
ook niet met of tegen hun wil geven. Maar dit kan niet ervan weerhouden 
om uit te spreken, dat hun belijden en beleven, dat zij hier waren niet om 
gediemd te worden, maar om te dienen, dat zij ter handhaving van Qodde- 
lijk en merischelijk gefundeerde vrijheden en geluk ondergronds werkten, 
onverschillig of wij hen als geloovigen of ongeloovigen moesten beschouwen, 
een waarlijk  Christelijk fundament was. 



■ 
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mjN MEMORIAM 

A^arinus Posf „Everi" 

Op 17 November was het een jaar geleden, 
dat Evert werd gefusilleerd, Evert, onze on- 
vergelijkelijke leider, die wij liefhadden en ver- 
eerden. 
Wie hem kende, hield van hem. Hij was een 
principieele Calvinist en een echte wilde Geus. 
Altijd vol grappen en malle kwajongensstreken, 
maar daarnaast vervuld van een stalen energie 
om de Moffen te bestrijden, waar hij mogst, 
waar hij kon en zoveel hij kon. 
Hij had nog bijzondere reden tot verbittering. 
In 1943, na een schietpartij op zijn boerderij 
waardoor hij gewond moest vluchten, sleepten 
de moffen zijn vrouw en zijn oudsten zoon Jan 
weg naar Vught als gijzelaars, uit woede omdat 
ze hem zelf niet te pakken hadden gekregen. 
Toen hij genezen was werd hij KP-leider. Vele 

.waren de overvallen, die pnder Evert's leiding 
zijn ondernomen en geslaagd. Maassluis, Ha- 
zeswoude, Dedemsvaart, Elburg, Wezep, Grams- 
bergen en andere. In het voorbereiden van 
overvallen was hij een kei. Wij werkten op de 
seconde. Geen bijzonderheid was er, die hij 
verwaarloosde, geen onnodig risico, dat hij 
niet elimineerde — niet voor zichzelf, maar 
omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor zijn 
ploeg en voor degenen op de distributie- 
bureaux, die ons de inlichtingen verschaften. 
Teftslotte kreeg de SD hem toch in handen. Hij 
waande zijn jongens in gevaar en vloog terug 
om hen te helpen. Zo liep hij de SD in de 
muil. Vier weken heeft hij gevangen gezeten. 
Vier weken zijn gauw om. Maar wie Evert ge- 
kend heeft weet, dat ze voor hem met zijn 
rusteloze, levenslustige natuur, met zijn on- 
vermogen om ook maar een paar uur stil te 
zitten, verschrikkelijk moeten zijn geweest. 
Hem, die zoveel had, wat hem aan het leven 
bond, zijn vele kinderen en zijn vrouw, op wie 
hij zo dol was, moeten deze weken ontzettend 
zwaar gevallen zijn. 
Wij hebben geen bericht meer van hem uit de 
Weteringschans gehad. Wij weten alleen, dat 
hij ondanks folteringen niets en niemand ver- 
raden heeft, zoals wij die hem kenden, van te 
voren wel wisten. En we vernamen van de SD 
dat hij erilzijn broer Johannes bijzonder bij de 
SD gehaat waren, omdat zij hun afschuw voor 
het nationaal-socialisme nooit onder stoelen of 
banken staken. Hun gevangenschap werd een 
geloofsgetuigenis tegenover de SD. 
Nu rust hij in de duinen naast zijn broer en 
zijn vele makkers. Marinus, wij zullen je nooit 
kunnen vergeten. Je was een held, een groot 
mens. 

K. 

I  Ik «k 
IM  MEMORIAM 

Jan van der Slooi 
„Jan 33" 

Op slechts 33-jarigen leeftijd, 6 November '44, 
werd deze eenvoudige sublieme Christen, mede- 
grondlegger van het L.O.-werk en later K.P.- 
leider te Delft en omgeving, na korte gevangen- 
schap in de strafgevangenis te Scheveningen, 
gefusilleerd. 
Reeds in de eerste bezettingsjaren begon Jan 
zijn werk tezamen met enkele andere bekende 
L.O.-ers uit de Prinsenstad, Aad van Rijs en 
Cees Chardon, die beiden in ccrhcentratiekam- 
pen in Duitschland zijn overleden. Rustig en 
eenvoudig maar met een bewonderenswaardigen, 
gedurfden moed, streed hij zij aan zij met zijn 
evenzoo moedige vrouw den vreeselijken en 
ongelijken strijd tegen den overweldiger. Biddend 
hebben zij gestreden, geheel vervuld .van het 
groote en heilige doel, God en Vaderland te 
mogen dienen, met inzet van al hun krachten 
en gaven, met inzet van hun leven. 
Vanuit Delft werd een zeer omvangrijke orga- 
nisatie geschapen, omvattend alle omliggende 
plaatsen w o. Schiedam en Den Haag. Zonder 
op de bizonderheden in te gaan moge dit een 
beel4 geven van datgene waarin „Jan 33" een 
zoo belangrijk aandeel heeft gehad. Van zeer 
groot belang is hierbij geweest zijn nauwe 
samenwerking met „Bertus", die op 15 Mei 
1944 in Delft werd gearresteerd, zonder dat 
Jan iets tot zijn hulp kon doen, dank zij de 
.maatregelen door zijn superieur getroffen. Deze 
vreeselijke tragedie heeft hem toen bijna het 
fiere hart gebroken. Maar opnieuw riep de 
strijd zonder verpozing, onmeedoogenloos. Op 
9 Augustus 1944 vond een heftig vuurgevecht 
plaats met de S.D., waarbij hij ternauwernood 
wist te on^omen, nadat zijn vuurwapen wei- 
gerde. 
Als gevolg van dit gevecht moest hij met zijn 
gezin de stad verlaten en onderduiken On- 
danks het feit, dat hij overal werd gezocht, 
nam hij na slechts een korte onderbreking op- 
nieuw den strijd tegen den vijand op en kwam 
weer in actie, door het aanvaarden van een 
zeer moeilijke en levensgevaarlijke opdracht, 
die door het uiterst groote belang ervan uit-, 
gevoerd moest worden. Bü het volvoeren hier- 
van is hij helaas voortijdig in den val ge- 
loopen en toevalligerwijze, in verband met de 
vele straatrazzia's, ongewapend. Desondanks 
vond een gevecht plaats op leven en dood, tot- 
dat hij hü het ontkomen door een schotwond 
den strijd moest opgeven. Gedurende het 
transport naar de gevangenis wist hij, ondanks 
zijn verwonding den begeleidende S.D -er nog 
zijn vuurwapen te ontfutselen hetgeen helaas 
niet meer mocht baten.. Zoo viel hij op 13 Oc- 
tober 1944 in handen van de Nazi-beulen. 
Reeds op 6 Novpmber d o v. werd het vonn's 
aan hem voltrokken. Zelfs de gewetenlooze, 
sadistische S D.ers hebben — blijkens hetgeen 
wij nu weten — grenzelooze bewondering ee- 
had voor de geestelijke en lichamelijke striid- 
geest die dezen man bezielden Zelden hadden 
zij zoo'n arooten moed en princip;eele hntiding 
ontmoet als bij hem. In een van de moeilijkste 
momenten van zijn leven, toen de striid tegen 
den vijand zoo zonder n'tzicht en onbeeonnen 
leek, zijn hem de woorden over de lipnen ge- 
komen; , Maar Gii, Heer der Heeren, doet ons 
triumpheeren " In d'en peest heeft hü gestreden 
en is gevallen op het veld van eer Diepen wee- 
moed vervult ons bij de gedachten aan die 
moedige vrouw en ziin vijf kinderties. die arhter- 
KWen Voor hen stijgt ons stille «rebed omhoog. 
Wij weten echter ook, dat d'ezelf'1e geest aan 
hen de moed en de kracht zal geven- om verder 
te leven en dat zij hun one'ndtgen troost daarin 
zullen vinden, dat zij mogen weten en vast ge- 
looven. dat hij nu meer dan -overwinaar is ge- 
Worden. 

WIM 

Sjoerd "de    Boer 
(Franciscus Kere) 
geb.  to September tgoy 

Reeds spoedig na het begin van de oorlog gaf 
Sjoerd zijn functie van belastingambtenaar op, 
omdat hij als principieel mens niet, in welke 
vorm dan ook, met de Duitsers wilde mee- 
werken. Door zijn grote energie wist hij zich 
in korte tijd een aantal contracten te verwerven, 
die hem bij zijn illegale werk goed van pas 

kwamen. 
Hij wist de beschikking te krijgen over een 
autopark van een persoon, die in nauwe relatie 
stond met Duitse instanties en met behulp van 
deze wagens wist Sjoerd heel wat klaar te 
spelen. Het begon met het vervoer van onder- 
duikers en koeriersters en door middel van het 

weghalen van Duitse deserteurs uit de vesting 
IJmuiden, werden het wapenen en zendtoestel- 
len, terwijl men er tenslotte op uitging voor 
spionnage. Een flinke stunt was het bemach- 

tigen van vele duizenden bonkaarten op een 
bureau te Utrecht. Dit geschiedde in een rode 
kruisauto, waarin hij als dokter, gekleed in 
een witte jas, vergezeld van enkele verpleeg- 
sters, optrad. Het opwindende verhaal over de 
liquidatie van den S.D.er Oelschlagel, waaraan 
hij deelnam, kan in één van onze vorige num- 

mers worden  gelezen. 
Helaas werd hij spoedig na déze laatste actie 
gegrepen. Weliswaar wist hij zich door han- 
dig praten nog uit handen van den comman- 
dant van de Vesting Hoek van Holland te 
houden, maar een dag later was hij ongeluk- 
kiger. Bij een wegcontrole van de S.D. op één 
der buitenwegen bij Den Haag, werd ook zijn 
auto aangehouden. Door het simpele feit, dat 

hij vergeten had, de juist die dag in werking 
getreden Fahrbefehlen tijdig te verzorgen, werd 
hij gearresteerd. Daar de auto allerlei be- 

zwarend materiaal bevatte was er voor hem 
weinig hoop meer. 
Ofschoon nooit officieel bekend geworden is 
of hij terechtgesteld is geworden, kan met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
worden aangenomen, dat deze kranige, zichzelf 
volkomen opofferende stijder, op 17 November 
1944 het leven liet. 
Zij, die Sjoerd de Boer van nabij gekend heb- 
ben, zullen hem nooit vergeten, want zij be- 
seffen, wat deze man voor ons land gedaan 
heeft. 



r>F TREm GEniST 

Er zat spanning in de lucht. De ambtenaar van 
het bevolkingsregister en de leider van de L.O. 
waren in koortsachtige haast bezig met het in- 
vullen van 15 nieuwe P. B.'s. De vorige 
dag waren er nieuwe onderduikers zonder pa- 
pieren aangekomen en het was zaak hen zo 
spoedig mogelijk te helpen. 
De gehele secretarie' werkte mee. Zelfs de ge- 
meente-secretaris, die oogluikend toekeek, gal 
zo nu en dan aanwijzingen, als van: „doe het 
goed hoor" en „zorg dat bij controle de zaak 
klopt", 's Morgens, voor 9 uur reeds, was één 
der ambtenaren naar den fotograaf geweest en 
met 15 foto's van willekeurige meisjes en jon- 
gens, die naar schatting 15 jaar waren en de 
vereiste leeftijd naar hun uiterlijk te oordelen, 
bereikt konden hebben, was hij weergekeerd. 
Nog voor het uur van twaalven waren de P.B.'s 
in orde en voor de middag restte het in orde 
brengen van de archiefkaarten. 
Behalve de ambtenaar, die voor de foto's had 
gezorgd, waren allen om % uur weer present en 
togen welgemoed aan het werk. Ze waren nog 
maar nauwelijks bezig of daar trad een inspec- 
teur van het Centraal Bevolkingsregister het 
kantoor binnen, zoals we allen dirfct begrepen, 
z'n gebruikelijke inspectie op de uitgifte van 
P.B.'s te houden. 
„Goeie middag secretaris  maar wat man- 
keert U? Bent U ziek?" Nu ziek was de secre- 
taris niet, doch van schrik was hij lijkbleek ge- 
worden. De zaak was immers nog niet klaar en 
zou dus niet kloppen. De inspecteur, die direct 
lont rook, was echter een waar Nederlander 
en op z'n laatste vraag liet hij direct volgen: 
„Ik moet ook nog even naar de gemeente M. 
om de boel te controleren. Over een uurtje ben 
ik te^ug en zal dan hier de zaak afwerken". 
Als de weerwind greep de secretaris naar de 
telefoon om den afwezigen ambtenaar op te 
bellen en hem direct terug te doen roepen ten- 
einde mee te helpen de zaak in orde te maken 
voor de inspecteur weer terug zou komen. 
Zonder zich onnodig druk te maken kwam de 
ambtenaar naar de secretarie terug en om den 
secretaris nog wat gerust te stellen zei hij: „De 
soep wordt nooit zo warm gegeten als zij opge- 
diend wordt". 
Vele handen maakten licht werk en spoedig 
was de administratie in kannen en kruiken. 
Toen dan ook de inspecteur na een goed uur 
weer verscheen, kon hij zonder bezwaar van één 
der aanwezige ambtenaren, aan z'n controle be- 
ginnen. Terwijl de inspecteur aan het tellen was, 
hield de ambtenaar den gemeente-secretaris ge- 
zelschap om eventueel bij een lastige vraag van 
den inspecteur, direct de behulpzame hand te 
kunnen bieden. Deze was evenwel zeer voldaan 
over de juiste uitgifte en tekende voor accoord. 
Door één en ander was het nogal laat gewor- 
den en het bleek dat de inspecteur, die in de 
stad een fiets had gehuurd, niet meer op tijd 
daar zou kunnen zijn om de trein te halen. 
Zeer bereidwillig bood de ambtenaar, die in zijn 
functie van leider van de L.O. en K.P. over een 
auto beschikte, zijn wagen aan om den inspec- 
teur naar de stad te brengen, een aanbod dat 
graag geaccepteerd werd. 
De fiets werd achterop gebonden en spoedig 
reed men stadwaarts. De inspecteur, die de 
zaak volledig door bleek te hebben, waagde 
het tijdens de rit te vragen: „Mijnheer, wat zou 
er gebeurd zijn, als ik direct na binnenkomst 
met de controle begonnen was?" 
„Dan zou U zeer waarschijnlijk de trein ge- 
mist hebben", was het antwoord en beiden wis- 
ten wat ze aan elkaar hadden. 

WMUdat?... 

* 

oud-Minister Eden in een rede beweerd heeft, 
dat wij de moeilijkheden in Indië voor een be- 
langrijk deel aan ons eigen gedrag te danken 
hebben, omdat we uit eigen beweging de 
oorlog aan Japan verklaard hebben, 

de Epgelsche staatsman blijkbaar vergeten 
is, dat toen Engeland onmachtig was Singapore 
te verdedigen, Nederlandsche marine en vlieg- 
tuigen de 'kastanjes uit het vuur haalden, 

onze vloot in de Javazee onder ging om 
Australië te redden, 

bij een tentoonstelling der V.V. in Grohingen, 
waaraan een collecte verbonden was voor 
HARK en Roode Kruis, een der' collectanten 
een  voormalig leidster der jeugdstorm was. 

Het onderwerp „Legitimatiebewijs" vormt op 
het afwikkelingsbureau een geheel afzonder- 
lijke geschiedenis. 
Aanvankelijk was de hoop gevestigd op goede 
ontwerpen van de zijde van onze abonné's. De- 
ze verwachtingen zijn helaas op een teleurstel- 
ling uitgelopen, zodat wij moesten uitzien naar 
een beroepstekenaar. De practijk leert echter, 
dat er „tekenaars" en tekenaars zijn. De kunst 
was nu om werkelijk een van de laatsten te vin- 
den. Toen deze dan eindelijk was gevonden, 
kwam de grootste tegenslag, daar een werkelijk 
goede tekenaar tot „over z'n oren" in het werk 
zit. Dit is in zoverre geen bezwaar daar het 
hoofdzaak is een goed legitimatiebewijs te krij- 
gen. En in dit opzicht kunnen we gerust zijn, 
We krijgen nog wel de moeilijkheid van het 
maken van een cliché en van het vinden van 
een goeden drukker, doch er komt een legiti- 
matiebewijs, dat getoond mag worden. En dit 
is tenslotte het voornaamste. 
Beter. een goed en toonbaar bewijs, dat enige 
tijd op zich laat wachten dan een minder 
geslaagd exemplaar, dat binnen een paar dagen 
uit de grond is gestampt. 
Wanneer alles „volgens de plannen" verloopt, 
dan kunnen wij voor het einde van dit jaar de 
uitreiking achter de rug hebben. 
Alleen zij, die hun autobiographie hebben inge- 
diend, komen voor een legitimatiebewijs in aan- 
merking .Voor niemand wordt een uitzondering 
gemaakt. 
De mogelijkheid om een levensbeschrijving in 
te dienen via den prov, vertegenwoordiger, 
staat nog' dagelijks open. 

„FRITS", 

Dai  moei  je meemaken ! 
De vorige week waren wij uitgenoodigd een 
herdenking bij te wonen. Niet een gewone her- 
denking van gevallen illegale werkers, waarbij 
kransen worden gelegd en mooie woorden wor- 
den gesproken en na afloop waarvan ik mij 
altijd weer afvraag, zijn deze menschen nu 
werkelijk gevallen voor de goede zaak of zijn 
zij, wanneer men tenminste niet aan een hierna- 
maals gelooft, de dupe geworden van een waan- 
idee? U weet allen wat ik bedoel, een paar 
woorden zeggen U genoeg. „Zuivering, berech- 
ting, sociale rechtvaardigheid (principieele 
onderduikers, ex-illegale werkers), collaboratie, 
egoïsme, reactie, corruptie!" Terwijl ik tevens 
wel eens de drang in mij voel opkomen, de 
omstaande familie te gaan vragen: Zorgt men 
nu eigenlijk wel goed voor U, voor Uwe kin- 
deren? Anders kan men b^ter de kransen en 
de mooie woorden thuis laten. 
Maar ik dwaal af. Wij waren dus uitgenoodigd 
en dus ook zooals het behoort op tijd aan- 
wezig uitgerust met bruine, witte, groene en 
ik weet niet wat voor kaarten. In ons geval 
vertegenwoordigers van het CB en de LKP, 
Dank zij een mooie „P" op de wagen kwamen 
wij overal door. Maar toen! 
Vragen en kaarten laten zien. „Heeren achter 
deze rij", Na eenigen tijd: „U staat ver- 
keerd," toen achter een andere queu, die twee- 
maal zoo lang was. Wij voelden nattigheid en 
schoven er maar tusschen. Al deze menschen 
werden door een klein poortje naar binnen 
geperst. Vlak achter ons werd de deur ge- 
sloten, de rest met alle mogelijke kleuren kaar- 
ten, moest buiten blijven. 
Wij waren dus bil nen. Een gedienstige juf- 
frouw: „Wacht U maar, U wordt gehaald". In 
Amsterdam zouden ze zeggen: „wachten tot 
je stijf bent", er kwam dan ook niemand. Een 
deftige mijnheer zei: „U moet achteraan in 
het middenschip wezen". Daar was alles bezet. 
„Witte kaarten mijnheer, nooit van gehoord, 
gaat U maar terug". 
Eindelijk vonden wij een opschrift op een box: 
„Gereserveerd voor de illegaliteit". Eindelijk! 
Weg illusies; de box was vol, maar niet met 
„Ex-Illigalen" „Stik" zei Frits en we bleven 
maar staan tot de Koningin voorbij was. Die 
hebben wij goed kunnen zien. Maar wij misten 
in de stoet Henk en Bob; die zaten toch ook 
in de „Commissie"? Dat is waar ook. De heele 
commissie zou aan Hare Majesteit worden 
voorgesteld, behalve Henk en Bob, was ook niet 
belangrijk; wij doen weer gewoon! 
Ik schoot het paadje over, de anderen mee en. 
toen naar het middenpad, daar kun je ten- 
minste iets hooren of zien. Een „flinke" jon- 
ge man vond dat te dol en wilde ons weg- 
werken. Bertus gromde, ik slikte een leelijk 
woord in en bleef staan. De aanval werd drie- 
maal herhaald, maar onze oude verzetsgeest 
kwam weer boven, wij hielden stand. 
Commentaar overbodig. 

HEIN1. 

530 Joh. P. M. Boef, geb. 29 Jan. 1921 Schoon- 
hoven. Werd 22 Sept. 1942 gedwongen in 
Duitsland te werken. Was werkzaam in 
Berlin—Tegel  (Lager  Koningsweg  78  K6- 

V B8) bij de Spoorwegen. Laatste bericht 21 
Augustus  1944, 

531 Joh. A. Boef, geb, 27 Jan, 1922 (Joop) 
Schoonhoven, Vertrok naar Ludwigshafen 
(Lager Kaiserworth) en gaf na Juni 1944 
geen .bericht meer. 

532 Joh. Hoek, geb. 6-2-20. te Goedereede, 
Plaatje 294. Gevangen genomen 10 Juli 
1944 via Haagsche Veer, Vught naar 
Duitsland overgebracht naar Oraniënburg. 
Kort voor de bevrijding van de gevange- 
nen is hij nog geëvacueerd richting Lübeck. 
Achtergebleven in de buurt van Witstodk, 
ongeveer 30 April 1945. 

533 Gevraagd het tegenwoordig adres van Dok- 
ter Sublie, vroeger arts te Goedereede, 
die   overeenkomstig   verstrekte   inlichtingen 

"achtergebleven is bij den gevangene Jo- 
hannes Hoek, geb. 6-2-20, in de buurt van 
Witstock en opgenomen door het Int. Roo- 
de Kruis. 

534 J. Ellerman, gewoond hebbende „Bij 't 
Wijhe", Heerenweg 54, Breukelerveen, 
post Tienhoven. Is in Juli 1944 naar Duits- 
land getransporteerd. 

De crematie van het stoffelijk overschot 
van den Heer 

JOHANNES VEN1S 
waarvan de voorlopige bijzetting heeft 
plaatsgevonden op 21 Aug. j.1. in het 
massagraf te Amersfoort, is geschied op 
28 November in het Crematorium te 
Velzen, 

Mevr, H, VENIS—KIEFFER, 
Rotterdam-Z.,   November   1945, 
Mijnsheerenlaan 387 c. 

Verloofd : 
W1LLY C, VAN DUIN 

(„Maud") 
en 

JAN GEUZEBROEK 
Amsterdam,  Okeghemstraat 10 II, 
Haarlem, Wilhelminastraat 18, 
Receptie: Zaterdag 15 December 1945 van 
2,30—4 uur /te Amsterdam, Okeghemstr,   10 II, 

Geroutin, Steno-typiste, ex-koerierster, biedt 
zich aan voor Handelskantoor te Amsterdam, 
in bezit van dipl. 3-j. MULO, Nederl, en Duit- 
se Handelscorrespondentie, Nederl. en Duiise 
Stenografie en typen. Op de hoogte met Franse 
en Engelse Handelscorrespondentie. Brieven on- 
der Nr. 89 van dit blad. 
 4 ;  
Koerierster of andere verzetsdeelneemster ge- 
zocht als hulp in de huishouding bij verzets- 
figuur te Amsterdam, Volledige opneming in 
gezin ligt in de bedoeling. Brieven onder Nr. 
90 van dit blad. 

Principieel onderduiker bieldt zich aan als He- 
renkapper. Ook genegen om als beheerder in 
NSB-zaak op te treden. Brieven onder Nr, 91 
van dit blad. 

Jongeman, K.P.-er, 22 jaar, metaalbewerker 
zoekt een hem passende betrekking, liefst in 
N.-H., heeft diploma ambachtschool en avond- 
tekenschool en is van goede getuigschriften 
voorzien. Brieven onder Nr. 92 van dit blad. 

Volslagen timmerman gevraagd op de hoogte 
met schaverij en zagerij. Brieven onder Nr. 93 
van dit blad. 

Het adres van  het  Afwikkelings 
Bureau   Concentratiekampen 
▼oorheen te Vught, is thans: 
DEN HAAG, Burmierstraat 1 

^ 
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lUaaA.de SiAlU * (2#td nieuwe ieq&t 
Ook deze brief ontvang je, helaas, weer uit Weert. Doordat wij een geval 
van kinderverlamming in het bataljon hadden, moesten wij 14 dagen in 
quarantaine en werd onze beurt overgeslagen. Gelukkig echter heeft zich 
geen besmetting voorgedaan, zodat we weer startklaar zijn. Wij allen hopen, 
dat dit deze week zal zijn. Het verbreken van de familiebanden is toch 
al zo moeilijk, dat dit uitgesteld vertrek het geheel ongewenst verzwaard. 
Dit gedwongen arrest gaf mij gelegenheid kennis te nemen van een twee- 
tal verhandelingen over het nieuwe  Nederlandse leger. 

1. een brochure van  Candide  (schuilnaam,   die  „oprecht"  betekent); 

2. een brochure van Majoor Buys: „Wij  en cms leger". 

Van deze is de eerste het meest uitgewerkt en verraadt de hand van een 
stafofficier. Wat mij dan het meest interesseert is een critische analyse van 
het' verleden. 

Candide wijt  het droevig legerbeleid  aan:    ' 

a. onze   buitenlandse  z g.   „zelfstandigheids"-politiek; 
b. het  vertrouwen   in   de   Volkenbond; 
c. de wijze waarop de S.D.A.P. streefde naar ontwapening onder de leuze 

„geen man en geen cent"; 
d. de algemene malaise onder brede lagen van het Nederlandse volk en 

zijn parlementaire vertegenwoordiging met betrekking tot de landsver- 
dediging: het niet meer geloven in de mogelijkheid van een oorlog; 

e. onjuiste waardering door opvolgende regeringen van de noodzaak van 
instandhouding  van  een  dergelijk leger. 

Deze oorzaken zijn m. i. niet compleet; ik zou ze externe oorzaken willen 
noemen ter onderscheiding van oorzaken binnen het gegeven en bestaande 
leger liggende. Het „zijn van dat leger, zoals het was" in Mei 1940 is 
uiteraard een gevolg van de genoemde externe oorzaken; het falen van 
het optreden van dat bestaande leger legt m. i. nog een complex van andere 
oorzaken   bloot. 

Schrijver zelf voelt aan, indien hij zegt, dat „vóór het onder de wapenen 
roepen van de nieuwe lichting een degelijke vorming van de nodige in- 
structeurs vooraf moet gaan, die in het moderne militaire handwerk door- 
kneed moeten zijn en in staat tot het geven van een degelijke realistische 
opleiding in de frisse, soldateske en hardende geest, welke men hopen mag, 
dat ons nieuwe leger van stond af aan zal kenmerken." De verwezen- 
lijking van dit gestelde ware toch mogelijk geweest, zij het in bepaalde 
mate, in het bestaande, gedecimeerde en schriel bedeelde leger van 1940? 
Over het feit, dat het in het organisme ook rammelde, sprak schrijver in 
het geheel niet. Over het eventuele falen van de hogere legerleiding zullen 
wij  nadere  publicaties  moeten  afwachten. 

Majoor Buys voelt dit interne complex iets beter aan. De kern en hoofd- 
zaak van elk leger zit volgens hem, in de morele waarde. En deze is, 
zoals schrijver het noemt, ondervoed door factoren, die o.a. door Candide 
ook   reeds   vermeld  zijn. 

De oefentijd was te kort om de tucht (hierop steunt volgens schrijver de 
ontwikkeling van het plichts- en eergevoel) en de technische vorming op 
voldoende wijze tot ontwikkeling te brengen. Ten aanzien van het falen 
van de aanvoerders, geeft schrijver als zijn mening te kennen, dat dit ver- 
oorzaakt werd, niet door het ontbreken van de theoretische kennis, maar door 
het gebrek aan troepenervaring, hetgeen weer veroorzaakt werd door het 
feit, dat er te weinig troepen waren. 

Dit laatste ontken ik ten stelligste. Aan de practische vorming van den 
reserve-officier-stafofficier kon inderdaad meer gebeurd zijn; het tekort werd 
echter vergoed door het feit, dat de omstandigheden ons een mobilisatie- 
tijd van acht maanden gaven, waardoor ieder zich naar behoren kon in- 
werken. En als je het in die tijd niet kon leren, dan deugde je er ook niet 
voor. 

Een van de meest waardevolle opmerkingen van Candide vind ik deze, dat 
hij hoopte, dat in ons leger officieren en onder-officieren zullen instrneren, 
die in staat zijn tot het geven van een degelijke en realistische opteiding 
in een frisse, soldateske en hardende geest. 

En laat mij er dan nog eens speciaal   . 
het  woordje   „realistisch"   uit  mogen  » 
lichten.    Inderdaad    Candide,    daar 
mankeerde   het   aan;   wees   zo  „op- 
recht"    en    zet   deze    factor    maar 

De gehele mentaliteit was vervaagd 
en verburgerlijkt; wij moeten de 
zaak weer „harden". Alle levensom- 
standigheden hadden er toe bijge- 
dragen dat we een beetje „vervet" 
waren en dat zat ons in de weg, toen 
we ineens weer onze plicht moesten 
doen. Wij waren niet meer militant, 
maar gesteld op ons rustig genot. 
Om een woord uit de Schrift te ge- 
bruiken; „ons hart was niet meer 
brandende in ons." 

En dat nu moet veranderen in de 
nieuw op te bouwen weermacht. 

De degelijke vorming van instrncteurSj één der gewichtigste grondslagen, 
die realistisch instrueren, ontbreekt en zal voorlopig ontbreken, omdat slechts 
enkelen de realiteit hebben meegemaakt. Minister Meynen heeft ons toe- 
gezegd, dat het nieuwe kader gevormd zou worden uit het personeel van 
4e E.M. (die toen nog expeditipnnair was) en van de Indische bataljons. 
En dat is inderdaad de enige weg om tot dit doel te geraken. Elk kader 
(berojep^ en reserve) moet realistisch instrueren en gevechtsmentaliteit heb- 
ben. Helaas gevoel ik door een circulaire van 17 November 1945 van het 
Centraal Bureau , Militaire Opleiding, reeds weer nattigheid. Daarin wordt 
aangekondigd, dat 17 December as. een cursus voor reserve-officieren be- 
gint, die 30 Augustus 1946 zal beëindigen. Na deze opleiding komen de 
geslaagden „ter beschikking als reserve-officier" in een Nederlandse divisie, 
waarna, na gebleken geschiktheid, in overgang tot beroepspersoneel. De 
candidaten dienen thans geruime tijd in militaire dienst te zijn (B.S.-verband) 
inbegrepen. Deze weg is absoluut mis De B S.-ers, die hier in Neder- 
land blijven, voor de cursus in aanmerking komen en slagen, „komen ter 
beschikking als reserve-officieren" Als dan om de één of andere reden 
het „kennen" moet voorgaan boven het „kunnen", dan moeten de geslaag- 
den ter beschikking komen in een fieldrank, om na gebleken geschiktheid 
(waarónder allereerst weer de gevechtsmentaliteit dient te worden ver- 
staan)  hetzij  beroeps-,   hezij  reserve-officier te  worden. 

Bij de eis, dat de candidaten geruime tijd in militaire dienst moeten zijn 
geweest, B S.-tijd inbegrepen, zet ik ook een vraagteken. De B S.-tijd is 
helemaal geen aanbeveling. Dat kindje met een waterhoofd moeten we maar 
gauw vergeten, want het was iets ergerlijks De B.S. is bovendien onrecht- 
matig, want van de totaal 150.000 leden dezer organisatie, waren er slechts 
10.000 bewapend en bereid  „strijdkracht"  te zijn. 

De rest was wel een „macht", maar geen „kracht" en bestemd om na de 
bevrijding op te treden. Maar nu is het inderdaad een „optreden" ge- 
worden in een voorstelling, die vergeten dient te worden. En lintjes zullen 
de toneelspelers gaan sieren. Dat alles wil niet zeggen, dat ik geen waar- 
dering heb voor het stuk organisatorische arbeid, dat verricht is, maar ik 
neem stelling tegen de benaming der organisatie, waarin het geschied is. 
En ik wil naar voren halent dat kleine gedeelte, dat de strijd tegen den 
bezetter aanbond door spionnage en sabotage. Want slechts zij waren B.S.- 
ers. 

Laat men bij de wederopbouw van ons leger toch uiterst voorzichtig zijn 
met het mensenmateriaal. Allen zijn zij op drift en dienen van de bezettings- 
geest gereclasseerd te worden. En dit kost tijd en ik weet dat anderzijds de 
tijd dringt. Deze wederopbouw is echter veel moeilijker dan een weder- 
opbouw in materiële zin. De vorming van deze vervormde mensen stelt hoger 
eisen aan de vormers. En als ik rondom mij zie, dan is mijn hart niet ge- • 
rust. 

Met  K.P.-groet  MAX 



HET CONFLICT IN ONS VOLK 
IV (SLOT)    vorige ariikelen in Nr. 61, 63, 66. 

A, , I enkele malen schreven wij over het centrale conflict in ons volk, 
het conflict jong—oud, vooruitstrevend—conservatief, illegaliteit—polttiekj 
in welke benaming men ook een tegenstelling wil benaderen, die nooit scherp 
in woorden zal  zijn uit te drukken. 
Het conflict ontstond uit de eis der ex-illcgaliteit om, niet op grond van 
haar verzet, maar op grond van de uit dat verzet gebleken capaciteiten en 
perspectieven der verzetsmannen mede leiding te geven aan de natie op de 
nu te volgen weg. Deze nieuwe weg was in zijn nieuwigheid moeilijk te 
omschrijven. De vernieuwing betrof niet de politieke organisatie van ons 
volk, maar de sfeer, waarin de politiek bedreven wordt. Wel werd erkend 
in het gesprek tussen de heren Jansen en Storm, dat het strijdetement een 
onvermijdelijk bestanddeel was van iedere ontmoeting in het leven; de vraag 
is maar, hoe die strijd gevoerd wordt; of leer en leoen op elkaar kloppen, 
of de middelen tot de strijd de juiste zijn. En dat beslist over de sfeer 
waarin met name de politiek ontwikkeld wordt». Tot zover de recapitu- 
latie. . , 
Nu nog een opmerking. 
Is dat nu de aard van het conflict in ons volk? Vechten de kranten niet 
over zuivering, berechting,  Indië,  verkiezingen  e.d.? 
Inderdaad en deze zaken zijn zeer belangrijk. Maar het zijn uitingen van 
het centrale conflict en als ze voorbij zijn, zal het conflict onze aandacht 
nog vragen. Om dit voor één zaak duidelijk te maken, kiezen we de zuive- 
ringskwestie. 
De illegaliteit werkt hier met haar rechts^efoel. Het volk mag niet ge- 
leid worden door hen, die als ambtenaar collaboreerden met de Duitsers, 
door hen die faalden als politieke leiders op het moment, dat juist leiding 
gegeven moest worden, door hen, die als ondernemers vrijwillig Duitse 
opdrachten uitvoerden. De politici denken vanuit het positieve geconcre- 
tiseerde recht. Dat alleen mag basis zijn om een actie tegen personen 
te ondernemen. Laat men zich door het gevoel leiden (hoe zuiver zich 
dat ook in bepaalde personen zal manifesteren) dan is het eind toch 
grenzeloze willekeur, omdat allerlei hartstochten via de zuivering tot 
uiting zullen komen, omdat bovenal het overzicht over de houding van 
een persoon gedurende vijf jaren bijna steeds een onmogelijk ingewikkelde 
materie is. Maar voor alles schuilt Jiierin het verschil, dat de politici lang 
niet dat gewicht hechten aan de zuivering, dat zij hechten aan de terug- 
keer van gezag, recht, wet enz. Dat is het eerste wat terug moet keren, 
wil Nederland weer een constitutionele democratie zijn (zulks ter onder- 
scheiding van de dictatoriale democratie, hoe innerlijk tegenstrijdig deze 
combinatie   ook   mag   lijken,   men   verdedigt   haar). 
En deze standpunten nu zijn, via enerzijds vernieuwing van personen, van 
zienswijzen, leven uit het hart, uit het rechtsbesef, en anderzijds zoeken 
van steunpunten in dat wat zeker is, de beproefde «echtsorde van voor 
1940 vermijden van gevoelsargumentatie, terug te voeren, op dat wat we 
noemden; het conflict in ons volk. Wij moeten ons niet laten misleiden 
door de schijn der dingen, door de hartstochten aan de oppervlakte. Dat 
wat erachter schuilt, moet ons in de eerste plaast interesseren. Na deze 
opmerkingen zullen we de draad van het gesprek weer opnemen: 

De heer Jansen (vertegenwoordiger van de politieke groep) heeft het woord; 
„Dat in de strijd der overtuigingen, leer en leven veelal niet kloppen op 
elkaar, wil ik toestemmen. De leer is het leven vooruit. Wij weten wel 
hoe het moet, maar we handelen er niet naar. We pleiten voor sociale 
gerechtigheid, we fulmineren tegen het laten bestaan van schreeuwende 
armoede, maar als we ermee geconfronteerd worden, ontwijken we. De 
wet is in ons hart, de zonde remt ons ernaar te leven. Want hetgeen ik 
wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Want het goede, 
dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik. Wat 
blijft ons dan over? Vasthouden aan de leer, erop blijven hameren, ook 
al zou ik zelf in mijn levénspractijk teHcens dwalen. Ook al zie ik velen 
om  mij   heen   ertegen  zondigen. 
Het beginsel van. Christus • met zijn consequenties is het enige houvast. 
Zonder beginsel vervalt een mens in subjectivisme en een staat die door 
zulke   mensen   geleid   wordt   eveneens." 
,,Ook wij jongeren willen uit een beginsel leven", zegt Storin. 
„De fout zit bij vele jongeren hierin, dat ze vergeten, dat een beginsel 
wel dynamisch is maar niet revolutionnair ontstaat. In de formulering 
van b.v. Christelijke beginselen, spreekt* de fes der historie mee. Dat is 
de dynamiek in het beginsel. Men kan nooit een standpunt uit de lucht 
laten vallen, men kan niet overnieuw beginnen. Helaas noemt men hen 
conservatief, die de les der historie niet willen verontachtzamen." 
„Dat is niet de enige reden, waarom men van conservatief spreekt. Het 
is o.a. ook hierom, dat men op het oude spoor voortgaat, de leer er in 
te hameren, terwijl het leven er al te veel afstand van genomen heeft. 
Zo wordt de leer een paskwil. Zo wordt het leven onwaarachtig. Het 
Christendom  is ,er belachelijk  door  geworden.   Ik  bedoel  het  geformuleerde 

Christendom,   dat   waarmee   het   Christendom   voor   het   publiek   trad.   Ik 
bedoel niet het Christendom, dat in stilte voor ieder een beschamend voor- 
beeld van zelfverloochening om Christus'  Wil  was.  Uit dat laatste   moeten 
de  vernieuwingskrachten  opkomen.  Daar  kloppen  leer  en  leven. 
En   vanuit   die   krachten   moet   men   ons   volk   weer   als   een   eenheid   zien, 
een eenheid, waarin Christelijke waarden de toon aangeven". 
„Dat  is  een   fata   morgana.   Er   is   op   het   ogenblik   veel   good-will   voor 
het Christendom.  Maar als  dit  laatste werkelijk met de eisen van Christus 
komen zal  (en dat is bekering van mens en van leven in alle verhoudingen 
en verbanden), dan zal weer de tegenstelling der levensbeschouwingen open- 
baar worden. Dan wordt het Christendom in het isolement gedreven." 
„Daarin  gelooft nu de ex-illegaliteit, de vooruitstrevende  groep  in ons volk 
niet zonder meer.  D.w.z.  ze gelooft niet,  dat het  verschil  van  inzicht  van 
levensbeschouwing het construcfiepe gesprek  afsnijdt.  En  zeker niet tussen 
hen,  die Christus  als R.K.,  Calvinist,  Barthiaan, enz.  belijden. 
Ze wil open en eerlijk pogen met het  gehele  volk de problemen  der natie 
op te lossen." 
„Dat is iets anders, dan U daarnet zei. Eerst zei U dat de Christelijke waar- 
den de toon moesten aangeven. Nu wilt U zonder meer met ons volk de 
oplossing zoeken. Hoe wilt U dat? Is de vernieuwing bij U een nieuwe een- 
heid in ons volk en is de nieuwe politieke oriëntatie dan vooruitstrevend- 
conservatief?" 
„De schijn wordt wel eens gewekt dat de illegaliteit het zo wenst, maar de 
grote meerderheid der illegaliteit is die mening toch niet toegedaan. Die 
ziet, dat de verschillen in levensbeschouwing in ons volk fundamenteel zijn 
en dat daarom de strijd op een andere doorsnede dan die van conservatief- 
vooruitstrevend zal lopen. 
Maar bij de erkenning van dit feit, moet opnieuw erkend en beleefd wor- 
den, dat op dit fundament van tegenstellingen een natie bestaat, die als 
natie een eenheid is, een eenheid moet zijn, een eenheid kan zijn, zoals 
de samenwerking in bezettingstijd bewees. Dat er op fundamentele tegen- 
stellingen een eenheid kan bestaan is alleen mogelijk als men ziende op 
het feit van die nationale eenheid en daardoor geïnspireerd, de niveau's 
zoekt, waarop men voor het welzijn van ons volk samen op kan trekken. 
Zo zijn die b.v. aanwijsbaar in de sociale problemen. En het raam waar- 
binnen dat alles mogelijk is, is de echte democratie." 
„Ik moét opmerken, dat U hier niets nieuws verteld. Er zijn veel klach- 
ten over de vooroorlogse tijd. Men verwijt de politici en de regeringen wat 
het volk zichzelf verwijten moet. De kamers en de regeringen waren mach- 
teloos, omdat het volk politiek ongeïnteresseerd was. Daardoor werd de 
politiek wat men noemt „verpolitiekt", daardoor werd het gezag onder- 
mijnt, de natie verbrokkeld, het leger een farce, de sociale problematiek 
niet werkelijk aangepakt." 
„Het is waar, de democratie isoleerde zich zo van haar fundamenten. Maar 
nu thoeten wij niet zo voortgaan. De politiek moet weer een zaak van het 
volk worden. Er moet weer levend contact zijn tussen volk en vertegen- 
woordiging, volk en overheid. Dat is de eerste voorwaarde om in de poli- 
tiek leer en leven in overeenstemming te brengen, ook de eerste voor- 
waarde om het volk tot het bewustzijn van een natie te brengen." 
„Er zal nog bewezen moeten worden, dat de politieke belangstelling van 
dit ogenblik meer is dan een opwelling." 
„Deze  belangstelling is  de  noodzakelijke  voorwaarde  voor  het  voortbestaan 
der echte democratie. Zo ze vervalt is de democratie verloren." 
„Ook  moet  U  zich  hierin  niet  vergissen,  dat  ook  de  politiek  vakwerk  is. 
De N.A.C, heeft bewezen, dat zij, die politiek op de hoogte zijn uiteindelijk 
beslissen en niet de mensen van de leuzen." 
„De nieuwelingen moeten nog veel leren en willen ook graag leren. Maar 
ze hebben een openheid voor een nieuwe instelling onderling en een nieuwe 
instelling tegenover het volk, die van waarde zal blijken te zijn." 
„Vergis U daarin niet. De onderlinge overeenstemming wordt wel uitge- 
bazuind maar ze betekent niets anders dan een politieke overeenstemming. 
De eenheid is geen nationale, maar een politieke. Ieder die er niet zo over 
denkt, wordt toch immers voor reactionnair uitgemaakt?" 
„Ik ken dat standpunt, maar dat bedoel ik toch niet. Ik wens geen schijn- 
eenheid. Wat ik mogelijk acht, wil ik door een voorbeeld demonstreren. 
In ons volk is een schreeuw naar sociale gerechtigheid. Daarin bestaat toch 
overeenstemnyng? Men is toch accoord in ons volk dat het niet toe te laten 
is, dat mensen zich hun leven lang afsloven voor een ellendig bestaan, 
waarin alleen maar niet op te lossen zorgen door de hoofden spelen, waarin 
men misschien tot twintig jaar, maar daarna nooit meer echte idealen kan 
koesteren, aan het leven kan geloven, en dat terwijl anderen ondanks de 
zwaarste belastingen alles hebben wat hun hart begeert? Kunnen we hier- 
tegen niet eensgezind  optrekken?" 
„In die schreeuw ja, dat is één van de opflikkeringen van een cultuur, die 
na eeuwen vergeefse strijd tegen sociale ongerechtigheid, zo doodmoe is. Er 

zijn wel  dingen, bereikt,  maar wezenlijk verandert de wereld niet.  Het  on- 



recht is mét de zonde gegeven. Zij, die boven zitten plegen onrecht tegen- 
over hen, die beneden zijn, 't zij regenten, 't zij leiders, of ze nu vrije 
ondernemers of bureaucraten zijn, opgekomen uit de democratie of uit de 
dictatuur. Maar wel biedt de echte democratie waarborgen tegen dit on- 
recht en zeker heeft de doorwerking van het Christendom het onrecht ge- 
stuit, Christendom in leer en leven beide. 
Maar ik dwaal af. Want ondanks dit alles moet de strijd tegen onrecht 
gevoerd worden. Hoe wilt U dat doen? De uitwerking ervan brengt on- 
middellijk verschil van inzicht aan de dag. Wie moet het niveau betalen, 
waarop een redelijk levenspeil voor de mensen bestaat? Ik bedoel, dat nu 
concreet, voor vandaag in Nederland. Men verhoogt maar salarissen en 
laat zich in geen enkel opzicht onbetuigd om de levensvoorwaarden te ver- 
beteren, d.m.v. de staatskas. Maar wat een (zij het onbewust) bedrog. De 
staat is straatarm. Altijd, want ze moet het geld krijgen uit het volk. Maar 
nu zeker en niemand schijnt de moed te hebben dat erin te hameren. En 
het is zo zeker als twee maal twee vier is, dat de gevolgen hiervan niet 
zullen uitblijven. Als de staat betaalt, terwijl ze dat niet kan, dan gaat ze 
failliet, d.w.z. dan wordt de grotere som geld, die men uitbetaalt, steeds 
minder waard. Dan gaat men salarissen nog meer verhogen en kan men 
er nog minder voor kopen. Zo gaat het ook met de ondernemingen, als ze 
gedwongen worden, meer te betalen. Het probleem, waarvoor we over een 
half jaar staan, is dit faillissement. 
Ik dwaal weer af. Als er dus sociaal recht gedaan moet worden, dan blijkt 
bij de uitwerking daarvan de tegenstelling de overeenstemming te onder- 
mijnen. 
Ik spreek dus nog niet' eens van de doelbewuste volksmisleiding, van de 
voorlichting, die maar één zijde in ogenschouw neemt: meer loon, hoe her 
er komen moet, doet er niet toe. 
U ziet wel, dat overeenstemming alleen in eerste aanleg bestaat en 'dat 
verder de levensovertuigingen beslissen over de te volgen weg." 
„U brengt mij wel in het nauw. Toch waag ik te beweren, dat we in de 
politiek anders met elkaar om kunnen gaan, dan we tot nu toe deden. Ziet 
U maar naar Frankrijk. Daar is uit de verzetsbeweging een nieuwe eenheid 
geboren, een nieuw perspectief voor de natie ontstaan." 
„Er zijn andere figuren naar voren gekomen en ik moet toegeven, dat dat 
een weldaad voor Frankrijk is, zoals het zich laat aanzien. Het was ook 
nergens anders zo nodig als in Frankrijk. Geen volk heeft ook die souplesse 
voor een radicale omzwaai als het Franse. Maar is daar nu een eenheid? 
Men leeft er meer uit principiële overtuigingen en tegenstellingen dan ooit 
te  voren." 
.,Dat maakt de politiek zelf helderder, het verdiept haar. Maar er is toch 
een nationale saamhorigheid ontstaan en daaraan ontbrak het bij hen en 
bij ons (zij het in mindere mate) voor deze oorlog. Dat is te danken aan 
het politieke meeleven van het gehele volk. Dat moet ook hier uitgebuit 
worden. 
En dan moeten de partijleidingen en kamerfracties een scherpe zelfcritiek 
oefenen, t.a.v. de middelen, die ze in de strijd gebruiken. Zo ze dat niet 
doen en voortgaan met intrigeren, trucs, demagogie, eenzijdige voorlich- 
ting, het spel van de macht, waarbij men elkaar kraakt op bijzaken, omdat 
men de macht in hoofdzaken aan zichzelf wil trekken, dan zal het volk dat 
spel weer de rug toekeren en dan zal er geen toekomst zijn voor de de- 
mocratie. " 
„U slaat de politieke leiders niet hoog aan. Gelooft U werkelijk, dat zij 
doelbewust zo onwaarachtig met de belangen van den staat te werk gaan?" 
„Ik geloof, dat deze tactiek in de politieke strijd gebruikt wordt, ook als 
men de zaak van de natie op het oog heeft. Hier geldt voor vele politieke 
leiders werkelijk: het doel heiligt de middelen. Maar het kan niet juist zijn. 
Het zijn de voorwaarden voor de machtstrijd. Een Christen b.v., zal anders 
moeten  strijden  in  de  politiek." 
„Ik bewonder Uw optimisme. Sta me toe, dat ik na minstens 6000 jaar ver- 
geefse bestrijding van dit  euvel pessimist ben." 
,Mijn idealisme is breder dan U tot nu toe uit dit optimisme zou vermoe- 

den. En ook zakelijker. 
Ik acht het mogelijk een andere sfeer in de politiek te brengen (mede door 
de jongeren een kans te geven) t.a.v. de onderlinge discussie van de poli- 
tieke partijen. Uit het bewustzijn een natie te vormen, moet de wil- en de 
weg gevonden worden om in het politieke gesprek aan te sturen op de con- 
sonanten. Het is mijn vaste overtuiging, dat het politieke gesprek van voor 
1940 b.v. in de volksvertegenwoordiging op de dissonanten uit was. Zeker 
men werkte wel practisch samen, maar om welke redenen dan ook, (b.v. 
propagandistische), waakte men ervoor overeenstemming van overtuiging te 
uiten. Dat gebeurde hoogstens in de „wandelgangen". Voor het forum van 
ons volk klonken slechts de dissonanten. 
Is het geen bewijs van zwakte in de beginselen, wanneer men ze altijd maar 
weer moet demonstreren uit de dissonanten? 
Het zal een bewijs van kracht voor ons volk worden, wanneer men levend 
uit eigen beginsel, ook in zijn uitingen overeenstemming van gedachten en 
plannen  of  van  brokstukken  daarvan,  bekent  en   zelfs   toejuicht." 

Dit is het einde van een gesprek rond het conflict in ons volk. Gaf het een 
oplossing? Geen sprake van. Het was als het duiken in twee meren, als om 
op de bodem ervan te onderzoeken, waarom zich het éne groen en het 
andere blauw aan ons vertoont. Is het conflict als probleem dan onoplos- 
baar? Hét is aan de practijk van ons nationale en vooral politieke leven om 
het tegendeel ervan te bewijzen. Maar eerste voorwaarde is: Het verstaan 
van het conflict. 

H. V. R. 

VERSLAG 
PERSCONFERENTIE 
VAN  SECTIE IX IN  GEWEST 14. 
(Zuid-Hollond-Zuid). 

Onze populaire provinciale ver- 
tegenwoordiger van Zuid-Hol- 
land „Wim I" alias „Kale Wim" 
die zijn dagelijkse beslommerin- 
gen vindt in de functie van Ge- 
westelijk Leider Sectie IX Staf 
B.N.S. in Gewest 14 heeft een lof- 
felijk initiatief op even loffelijke 
wijze ten uitvoer gebracht. 
Teneinde werkgevers en betref- 
fende instanties door middel van 
de pers (door Wim zelf betiteld 
als „een machtig wapen") op hun 
morele plicht te wijzen t.o.v. nog 
werkzoekende B.S.'ers, heeft hij 
een persconferentie belegd, 
waarbij vertegenwoordigers van 
alle Zuid-Hollandse dagbladen 
en periodieken waren uitgeno- 
digd. 
Onder het genot van een, van 
bevriende zijde welwillend be- 
schikbaar gesteld quantum ja- 
jum en een NAAFI-piraatje heeft 
Wim op de hem eigen heldere 
wijze den heren journalisten ont- 
staan, doel en werkwijze van 
Sectie IX uiteengezet, toegelicht 
met enkele practische voorbeel- 
den. Hij wees er op, dat reeds 
enkele werkgevers en gemeente- 
lilke- en andere instanties ge- 
deeltelijk of ten volle medewer- 
king verlenen. Doch zeer velen 
verstaan deze plicht, — want dit 
is een plicht — nog niet of willen 
ze niet verstaan. In dit verband 
haalde hij enkele staaltjes aan 
van bureaucratie en der illegali- 
teit vijandige geest. Het accent 
werd dan -ook gelegd op het 
feit dat het Nederlandse Volk — 
en in dit verband werden uiter- 
aard de werkgevers en ambtena- 
ren van Rijks- en Gemeente-In- 
stanties genoemd — geen begrip 
heeft van en toont voor de bete- 
kenis van het illegale militaire 
verzet in Nederland, speciaal 
wat betreft het z.g. „actieve ver- 
zet". Wie zal ooit naar waarde 
schatten, wat menige B.S.'er voor 
land en volk heeft overgehad? In 
het bijzonder dacht Wim aan de 
oude K.P.'ers van de periode 
voor September 1944, van welke 
groep nog steeds lieden zoeken- 
de zijn naar een redelijke posi- 
tie in de maatschappij overeen- 
komstig capaciteiten en karak- 
ter. 
Hebben deze lieden niet alles in- 
gezet I! En wanneer een werkge- 
ver zich al het lot van dezen 
aantrekt en hen terecht helpt 
dan moet dat niet beschouwd 
worden als het toekennen van 
een beloning van den illegalen 
werker, doch een morele plicht 
van den werkgever tegenover 
deze „mannen met geuzenbloèd". 
Ook werd er door Wim nog op 
gewezen dat het uiteraard de 
bedoeling is van Sectie IX om 
den man slechts „in de stijgbeu- 
gel te helpen". Hij zal zelf op het 
paard moeten klimmen door mid- 
del van zijn capaciteiten, werk- 
lust en wat dies meer zij. 
Tenslotte duidde Wim nog even 
op het essentiële verschil tussen 
de werkzaamheden van de Stich- 
ting '40—'45 en Sectie IX, waar 
beide organisaties gelijke doel- 
stellingen nastreven. 
„Daan" wilde hier nog even wij- 
zen op de uitstekende medewer- 
king van den Rotterdamsen bur- 
gervader Mr. P. Oud. Een aan- 
sporing voor elk rechtgeaard 
stadgenoot, dit voorbeeld te vol- 
gen. 
Tenslotte heeft de Kapitein van 
't Riet (Bob R. v. V.), Rayonsin- 
specteur ad. interim van het 
Westen des lands, nog iets ver- 
teld over de organisatie van 
Centraal Bureau van Sectie IX te 
Apeldoorn. 

^yMaud^ 

i iN ons vorig Mededelingenblad 
No. 72 komt een advertentie voor 
van een verloving van Willy C. 
van Duin („Maud") en Jan Geu- 
zebroek. 
„Maud" van het afwikkelingsbu- 
reau LKP gaat zich dus verlo- 
ven. En wel op Zaterdag 15 De- 
cember 1945. 
Het is niet te doen gebruikelijk 
om in ons mededelingenblad — 
behalve voor een advertentie — 
ruimte beschikbaar te stellen 
voor verlovingsnieuws. Dit keer 
maakt de redactie een uitzonde- 
ring. Een uitzondering, die door 
ieder die „Maud" kent en weet, 
wat „Maud" voor het Afwikke- 
lingsbureau, en daarmee voor de 
LKP betekent, zal worden gebil- 
lijkt. 
Er doen zich weinig gelegenhe- 
heden in het leven voor om 
lemend eens „een pluim op de 
hoed" te zetten. Wanneer deze 
gelegenheid zich echter voor 
doet, dan moet hij ook benut 
worden. En zeker voor iemand, 
die het heeft verdiend. En zeker 
dus voor „Maud". 
Want als er Iemand is, die een 
groot en belangrijk aandeel bij 
de afwikkelingswerkzaamheden 
van de LKP heeft, dan is zij het 
wel. Vol liefde en ijver, vol 
plichtsbesef en trouw heeft zij 
haar werk gedaan, en gaat zij 
nog steeds voort op deze weg. 
Ik weet te spreken namens al- 
len van de LKP, van het CB-LO. 
en van ons Afwikkelingsbureau, 
wanneer ik haar van harte geluk 
wens met deze grote dag. 
Wij wensen „Maud" en haar ver- 
loofde een zeer gelukkige verlo- 
vingstijd toe. 

FR1TS. 

■RECTmCATJE 
3n ons artikel „De Qenade- 
slag", van nr. 70, inzake de 
zuivering, is opgemerkt, dat 
de vertrouwensmannen in 
de zuivering der C. d. %. 
niet drastisch genoeg waren 
opgetreden. 
Van bevoegde zijde ver' 
nemen we echter, dat de 
C. d. %. van Qelderland 
wèt door vertrouwensman- 
nen gezuiverd was, maar 
door den minister van Bin- 
nenlandse Zaken weer in 
zijn functie hersteld werd. 

^Wij haasten ons door deze 
rectificatie een verkeerde 
impressie weg te nemen. 

Redactie 



DEMAGOGIE 
Voor mij ligt „De Waarheid" van 
28 November. Ik lees het hoofd- 
artikel „Aan de groeve". Mijn 
gedachten gaan weer terug naar 
Haarlem, naar het Haarlem 
van Dinsdag 27 November, naar 
de Groote Kerk, hoe het was, 
wat er gebeurde, wat er ge- 
sproken werd; ik zie weer de 
indrukwekkende stoet op weg 
naar het eregraf. Wij allen, die 
deze Nationale plechtigheid bij- 
woonden, hebben daarbij onze 
gedachten gehad. Sterker spra- 
ken de herinneringen uit de 
bezettingstijd, herinneringen die 
nooit zullen worden wegge- 
vaagd. 
Wij denken aan het gemeen- 
schappelijk werk, aan de vele 
gevaren. Aan de momenten van 
hun arrestaties, en daarna het 
bericht van hun dood. Wij den- 
ken aan de vele gesprekken 
over de achtergrond van het 
moeilijke strijd van het verzet? 
verzet. Waarom streden wij de 
Maar ook knaagt het heimwee. 
Het heimwee naar hun vriend- 
schap. Wij verlangen ernaar,' 
over de vele na-oórlogse pro- 
blemen met hen van gedach- 
ten te wisselen. Wij zouden nu 
zo graag de duurgekochte vrij- 
heid met hen samen beleven en 
met hen werken aan de ont- 
plooiing van ons nationale le- 
ven. Ook om met hen samen te 
vechten tegen alle onwaar- 
achtigheid en egoisme. 
Het was de 27e November, de 
begrafenis van velen van onze 
vrienden. Wij zien de stoet weer. 
Een kist wordt meegedragen. 
Het is die van de enige vrouw 
die gevonden werd in het massa- 
graf in de duinen. Wie zij is? 
Ja, wij hebben haar naam ge- 

'hoord. Maar wat doet het er toe, 
wie het is? Wij volgen in ge- 
dachten al onze vrienden, die 
gevallen zijn, al onze vrienden, 
wéér ze ook begraven zijn. 
Neen, redactie van „De Waar- 
heid", wij kunnen niet accoord 
gaan met Uw hoofdartikel. Het 
ging niet om de persoon en de 
naam en de partij van haar, die 
in de stoet werd meegedragen. 
Hoevelen wisten, tot welke poli- 
tieke partij zij behoorde? En als 
een der andere kisten zou zijn 
meegedragen? 

Nu grijpt ge een toevallige 
omstandigheid aan, als reclame- 
stunt voor Uw partij. Dat is een 
poging om politieke munt te 
slaan uit een nationale plech- 
tigheid. 
„Alle strijders te eren in de per- 
soon van deze jonge, Neder- 
landse communiste, was de 
hoogste beloning, die aan de 
Partij en aan de arbeiders- 
klasse kan worden gescl^m- 
ken." 
Dat is een bewuste volksmislei- 
ding. 
Wij hebben geen enkele partij 
geëerd op deze dag. 

Het verzet was niet het verzet 
van politieke partijen, en ook 
niet het speciale domein van de 
arbeidersklasse. Daar heeft de 
LO ■ wel andere * inlichtingen 
over. En over het woord be- 
loning behoef ik zeer zeker 
geen discussie te voeren. Dit al- 
les is een verlaging van een 
nationale zaak tot een partij- 
belang. 
Wij denken weer aan onze ge- 
vallen vrienden. Voor verreweg 
de meesten van hen was het 
richtsnoer in hun verzetsstrij4 
hun Christelijke levensovertui- 
ging, met als consequentie een 
strijd voor de handhaving van 
recht en van wettig gezag. En 
wanneer gij in Uw artikel U af- 
vraagt, of al ■ deze mensen het 
offer van hun leven hebben ge- 
geven, terwijl men met geweld 
aan het broedervolk in Indone- 
sië de vrijheid onthoudt, dan 
weet ik dat velen van onze ge- 
vallen vrienden als consequen- 
tie van hun levensbeschouwing 
elke ondermijning van het wet- 
tig gezag resoluut van de hand 
zouden hebben gewezen. 
U laat voorkomen, alsof Uw 
levensbeschouwing door al onze 
gevallen vrienden werd onder- 
schreven. U weet echter zeer 
goed, dat onder hen de mees- 
ten naast het fascisme ook het 
communisme afwezen en wel op 
grond van diezelfde Christe- 
lijke levensbeschouwing. 
Zeker, wij hebben allen ge- 
zocht naar meer eenheid, en 
meer verdraagzaamheid. Maar 
niet naar valse . eenheidsge- 
dachten of verdoezeling van 
principes. Er moet zijn een res- 
pecteren van elkanders stand- 
punt, maar een absolute voor- 
waarde hiervoor is een eerlijke 
berichtgeving. Reeds lang heb- 
ben wij met verbazing en er- 
gernis het „Waarheids"-spel 
van demagogie, halve waarhe- 
den en verzwijgen van details 
gadegeslagen. 
Wanneer dit spel echter ge- 
speeld wordt met de begrafenis 
van onze vrienden, dan wordt 
het ons te machtig, dan stellen 
wij een misselijke politieke 
succesjagerij over het eregraf 
heen, aan de kaak. 
Dan delen wij ons volk mede, 
dat we na een prettig en eer- 
lijk samenwerken met de com- 
munisten in bezettingstijd, (al- 
thans na Juni 1941), diep ver- 
ontwaardigd zijn over de me- 
thoden van de Waarheid, om 
het verzet politiek uit te buiten. 
Verontwaardigd niet alleen om- 
dat dat zo onsympathiek is, 
maar boven alles, omdat het 
gelogen is, dat het verzet com- 
munistisch was. Dat was het 
vopr zelfs geen 10%. En het Is 
even pertinent gelogen, dat het 
communisme de stoot tot het 
Verzet gaf, verre van dat. 

D. M. 
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et was vroeg in de ochtend, toen enige oudere K.P.-ers van onze groep 
naar boven gingen, om daar instructie te krijgen over enige geweren, welke 
juist waren buit gemaakt. 
Bob, de districtsleider van District 6 en Ted, zijn PC 4/5 kwamen vanuit 
hun verblijfplaats te voorschijn en legden in samenwerking met onzen 
„wapendeskundige" — men kon het beter een antiquair noemen — de be- 
handeling van de drie verschillende wapens uit, terwijl als verrassing de 
eerste  „Sten"  werd   gedemonstreerd. 
En dan plotseling een koerier. Bob opende de zorgvuldig gesloten giro- 
enveloppe en menig verstolen blik werd naar zijn gezicht geworpen. Een 
krachtterm ontviel zijn mosd. Ademloos luisterden we vervolgens' naar zijn 
woorden: 
„Hedenavond moeten op bevel van de staf, in geheel Nederland spoorweg- 
aanslagen worden gepleegd. Precies om 19.00 uur worden de daartoe be- 
stemde Spoorwegbommen aangebracht met een tijdpotlood van een half 
uur. Oiii  19.30 uur moeten de lijnen zijn gesprongen." 
Een ogeiblik was het stil en dan plotseling brak er een opgewekt enthou- 
siasme los. Wij waren met acht man, wie zouden de uitverkorenen zijn? 
Want dat stond voor ons vast, nu zou het beginnen. Was het immers niet 
zo, dat \uj pas zouden beginnen als de geallieerden de Rijn zouden pas- 
seren? Als wij daaraan dachten bekroop ons een tintelend gevoel van 
vreugde. Nu zou het niet lang meer duren of wij zouden de Moffen de 
stuipen  op  het  lijf   jagen! 
De plannen werden besproken. Wij zouden de lijn Utrecht—Arnhem in onie 
gemeente op twee plaatsen tot explosie brengen, daarvoor gebruik makend 
van de bekende „knoedels", die volgens de instructie een prachtige uit- 
werking   zouden  hebben. 
Twee zouden in Maarsbergen de bommen aanbrengen, waarbij ze geholpen 
zouden worden door een derde die op het moment van de bespreking niet 
aanwezig was. Vier anderen zouden hetzelfde doen in het zandgat van 
Maam. 
De verdere instructie werd afgelast en na nog even de berichten van 9 uur 
afgewacht te hebben, vertrokken we, voorzien van tijdbommen en tijd- 
potloden. 
Die dag wilde maar niet voorbij. Ik was ondergedoken bij een boer en 
werkte met hem mee op het land. Ik kon echter mijn gedachten njet' 
bij het werk houden. Steeds moest ik denken aan het moment dat ik die 
koude, verlaten spoorlijn zou betreden, het pistool in de hand, de bommen 
in mijn overall. Hoe zou het gaan? Zou er geen „railwacht" zijn van 
Landwacht of SS? Afwachten maar. De bommen zouden er liggen en op 
tijd, daaraan viel niet te twijfelen, al zou er ook zo'n groenjak voor in 
het zand  moeten bijten. 
Willem, de boer, zou ook meegaan, Hij vertelde er voorshands niets van 
aan zijn vrouw, die het toch al druk genoeg had met de tweeling, welke 
juist dat jaar geboren was. 
Eindelijk was het dan zover. De avondboterham was genuttigd en na het 
dankgebed gingen we ons kleden voor de actie. Een zwarte trui, een dito 
broek, waarover een donkere overall en een alpinopetje op het hoofd. Het 
pistool  werd nog  eens  nagezien  en  geladen.  Nu  nog  even wachten  op  de 
komst van Arie en dan   te veld! Willem nam afscheid van zijn vrouw, 
die wel begreep dat ec, iets bijzonders aan de hand was. Omstreeks half 
acht zijn wc weer thuis, verzekerden we. Inwendig dachten we erbij: „dat 
hopen we tenminste". 
Buiten was het pikdonker en bovendien was het weer niet al te best. 
Een fijne motregen viel neer. Maar ja, het was November, je mocht niet 
anders verwachten. 
Achter elkaar fietsten we weg, over de donkere, slikkerige paadjes. „Straks 
even uitkijken," fluisterde ik Willem toe, „in het bos van Anderstein zitten 
Moffen." Willem, met zijn gemoedelijke boerennatuur, mompelde iets, maar 
ondertussen kon ik er van verzekerd zijn, dat hij zijn ogen wijd open 
zou houden. Ik droeg de bommen en reed achteraan. We hadden elk een 
pistool, zodat we in allerhoogste nood ons konden verweren. 
Daarginds zag Willem een klein vuurpuntje in het donker. „Even uit- 
kijken jorcens, een Mof!" klonk zijn gedempte stem. Rustig fietsten we 
met onze contrabande langs den niets vermoedenden Germaan. Wellicht een 
boer of arbeider, die, ver van huis, droomde ove'r het verloren geluk, van 
een veilig huis en voldoening gevend werk. Arme verdwaasde mensen, op- 
gezweept door een fanatiek leider, die hen ter overwinning zou voeren. 
Daar. was de grote weg al, nog enkele minuten, en dan zouden we links 
afslaan, een grindpaadje  op. We gingen de hoofdbaan af. 



Ondertussen namen we goed de omgeving waar, warit we zagen links het 
station, danig gehavend door de bombardementen van de Tommies. 
„Hier links af, jongens," zei Arie, „en dan nog een paar honderd meter 
verder kunnen we afstappen. De fiets leggen we in het bos neer en dan 
lopen we de Koude laan af en komen juist bij de overweg uit." Strompe- 
lend in het duister, struikelend over afgehakte takken, hobbelden we het 
donkere paadje af. Na een paar meter bleven we doodstil staan om te 
luisteren of we niet de gelijkmatige stap hoorden van den railwacht. Alles 
was evenwel stil, slechts het druppen van de regen van de bomen was te 
horen.  Verder gingen we  weer. 
Daar lag dan de spoorlijn voor ons. Vier glimmende staven ijzer, waarlangs 
eens vrolijke vacantiereizigers voortsuisden  nu ons militaire doel. Ver- 
geten was de tijd, dat ik als eerbiedwaardig secretarie-ambtenaar mijn plicht 
deed. Hier stond ik dan, met een jonge boer en een crisis-controleur als 
kameraden! En zo stonden in ons gehele land jonge kerels gereed om het 
leven te wagen, zonder de draagwijdte daarvan te beseffen. Toch klopte 
het hart wel sneller. Een ieder wil graag leven en hoe gemakkelijk kon er 
niet iets gebeuren! 
Je kon geen hand voor ogen zien. Het moest nu ongeveer tien minuten 
voor zeven zijn. Willem zou achter blijven .bij de overweg om uit te zien 
naar onraad. Ik vroeg me af wat er door zijn hoofd voor gedachten zouden 
gaan. Het was Zaterdagavond, zou hij morgen weer in de ouderlingenbank 
zitten? Arie en ik liepen voorzichtig verder Oostwaarts in de richting 
van Arnhem. 
„We moeten nog verder, Arie, want  hier is een  zijspoor. Als we  het hier 
doen  haalt het niets uit, want dan leggen ze de  lijn om." 
„Ja,  dat  is  zo,  Wim,"   was  Arie's  repliek.   „Vooruit  maar,"   vervolgde  hij, 
„voorzichtig aan.  Op  de bielzen  stappen, dan horen ze je stappen niet  in 
het grind." 

„Hier is een goede plek, net bij een las. Neem jij de rechtse lijn, Arie, dan 
neem ik  deze." 
„Best." 
Ik deelde de „knoedels" in tweeën. Elk twee, voor iedere lijn één. We gingen 
„aanbinden". Plat op ons buik tussen de lijnen liggend bonden we de vier 
knoedels  aan  de  rails. 
„Een beetje opstoppen met grind heeft Bob gezegd, denk je er om, Arie?" 
„Ja, houd je mond nu maar en schiet wat ory," was Arie's antwoord. 
En ik schoot op. 
„Klaar, jó, nou effen wachten. Kwam daar niet een lichtje de overweg 
over?" We hoorden een plons en daarna was het weer stil. Niet het af- 
gesproken   fluitje van Willem,  dus  alles  is  veilig. 
„Wat was dat, Wim?"  vroeg Arie.  „Ik weet het niet,  laten  we  maar op- 
schieten.  Ik zie  geen bal. Heb jij de tijdpotloodjes er al aan?" 
„Ja," was het antwoord. „Nou vooruit dan  maar, ik zal  tellen  en op drie 
knijpen   we  tegelijk." 
„Eén,   twee,  drie."   Krak,  krak,  dat  is  gebeurd. 
Een heldere lichtbal gaat de lucht in. Precies zeven uur! 
Snel gingen we weer in de richting waar Willem was  achter gebleven. Als 
we bij hem komen is zijn eerste vraag: „Is het klaar, jongens?"    , 
„In orde hoor, maar wat heb jij?" Het bloed liep hem langs de wang. 
„Oh,   ik  heb   een   klein   ongelukje  gehad.   D'r  kwam   een  wijf  an   op   een 
fiets  en ik docht laot  ik iets naar  achteren lopen   en  toen  viel  ik  in  die 
put hier achter me. Afijn,  vort maar, we zeilen straks thuis wel  zien  wat 
het   is." 
De terugtocht werd aanvaard. 
„Waar benne die fietsen nou," vroeg Willem, foen hij in het donker de 
juiste   plek  niet  meer  terug  kon  vinden. 

Na enig zoeken vond ik ze en we smeerden hem, zo vlug we konden. Even 
een sigaretje aansteken; het was kwart over zeven, we moesten dus voort- 
maken. De regen plaste nog steeds neer, 
„Zou dat niet hinderen voor onze bommetjes," vroeg Arie. 
„Wel, neen man, daar kunnen ze best tegen. Er zit immers rubber om 
heen. En bovendien, nog maar een kwartiertje en dan wippen ze," was de 
repliek van Wim. 
Snel vervolgden we onze weg. Op de hoofdbaan spreken we over koeien 
en sloten. Daarna gingen we weer de slikkerige binnenpaadjes op, totdat 
we de zwakke'contouren van Willems boerderij zagen. 
Arie had intussen al afscheid genomen en Willem en ik gingen de boer- 
derij in, de overtollige kleding uit, het pistool weg en dan nog even wassen. 
Willems hoofd zag er lelijk uit, allemaal bloed. Eerst even schoonmaken, 
anders zou Trijn zich een beroerte schrikken. Ik kijk op mijn horloge, twee 
minuten voor half acht. 
„Kom Willem, even buiten kijken." 
In  het duister van deze sombere Novemberavond  tuurden  twee  paar  ogen 
naar de horizon, naar de plaats waar onze bommen liggen. 
Een lucifer aangestoken,  nog enkele seconden.  En dan...!...  een vuurzee, de 
gehele  lucht was  helder licht,  enige tellen later een dofte knal. Daar gaat 
de  zaak  de  lucht  in! 
We hadden het voor, elkaar gebokst. De lijn zal morgen niet meer dienen 
voor aanvoer van munitie naar Arnhem en omgeving. Willem en ik dansten 
van plezier in het rond. Wat een pret, wat  een intense vreugde.  Ondanks 
Landwacht en SS,  is de lijn  heerlijk de  lucht ingeknald.  En  zie    weer 
een lichtgloed en nog een reuzeknal. Onze vrienden in het Zandgat hebben 
ook   goed  werk  geleverd. 
We   gaan   onze   handen   verder  wassen,   maar   dan    wat   is   dat?   Nog 
een  knal,   in  de  richting Woudenberg,   en  daar    nog  twee  Amersfoort, 
weer  één  Driebergen,  Bunnik,  Veenendaal,  Rhenen,  richting  Kesteren?  We 
konden het niet zeggen, maar de knallen waren niet van de lucht. 
Overal  hoorden we ze, de gehele nacht door!  Het was  raak geweest! 
De volgende  dag moest Willem in bed blijven. De dokter constateerde een 
hersenschudding. 
„Laot  ze  maar  schudden,"   zei   Willem,   „hij  was  toch  goed  gisteravond." 
Aan den gehaten bezetter is eens te meer getoond,  dat ondanks razzia   en 
huiszoeking,   en   ondanks  knechting  en  N.S.B.-terreur,   ons   volk  niet  weer- 
loos is. Dit was een demonstratie als nooit tevoren. 
Wij  gaan  verder! 
Wij  zullen er komen, zo  God  het wil. 
Bob,  Ted  en  de  dappere  koerier  Jaap,  hebben   de   vreugde  der  bevrijding 
niet beleefd, maar zij leven verder in  onze herinnering. Wij hebben mogen 
voltooien,  wat  aan  hun  handen   ontviel. 
Wij,   die  over  zijn,   zullen  voleinden. 

^ 

fltaéAatyïaft 
ut de duinen 
!Het was ons niet bekend, waar men ze heeft begraven, 
geen traan kon op hun graf geschreid, 
geen krans aan hunne heldenmoed gewijd 
werd hen eerbiedig nagedragen. ^ 

Waar toen het vaderland waarvoor zij stierven, 
hun Uchamen in zijne schoot ontving, 
beeft bet den plicht vervuld der huldiging, 
die zij van hunne nabestaanden dierven. 

De sneeuw was hun een stille dodenwade, 
de duinroos vlocht zijn takken tot een krans, • 
bloemen bedekten hunne graven gans 
en spreken van  Qods bijstand  en genade. 

De wind klaagt om hun dood, en d'eindelozc zee, 
bruisend tot waar zij in hun kuilen rusten, 
droeg 't lied van 't massagraf naar alle kusten, 
zong met de wind het „rust in vrede' mee. 

En wij, die hen na de bevrijding vonden, 
zoals de vijand, wreed, sadistisch-laf, 
hen  neergesmeten had in het  massagraf, 
hebben deez' eed ten hemel opgezonden. 

Wij roepen zee en wind uit tot getuigen. 
IVij zweren bij de bloei der duinroostak, 
T)at wij,  noch  onze kinderen onder de hak 
der tyrannie ons ooit weer zullen buigen. 

K 

j. v. T>. -y.  W 
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Er zal wel niemand zijn van de 
duizenden medewerkers, die niet 
overtuigd is van de noodzakelijk- 
heid, dat het Gedenkboek er 
komt. 
Dat is een kwestie, waar we het 
onder elkaar voldoende over 
eens zijn. 
In de voorbije jaren hebben we 
geleerd, dat er door samenwer- 
king veel valt te bereiken. Zoo 
is het nog. Met elkaar kunnen 
we de zaak voor elkaar krijgen. 
Maar dat kost tijd. Hoeveleji van 
onze vrienden zijn gebleven in 
den strijd? Hun plaatsen werden 
steeds ingenomen toen „de werk- 
zaamheden moesten doorgaan" 
en ze gingen door, al kostte het 
extra inspanning. De aanpak was 
er, ook de volharding. Frits zei 
altijd: „We gaan door"i 
Dat moeten we blijven doen, 
doorgaan, vechten tegen onjuiste 
voorstellingen en onwaarheden 
in beschrijving van verzetshou- 
ding en verzetsactie. 
Het beste gebeurt dat, door in 
eigen verband na te gaan, hoe 
de organisaties L.O. en L.K.P. 
ontstonden, provinciaal en plaat- 
selijk. Dat levert natuurlijk veel 
moeilijkheden op. Denk alleen 
maar aan al die vrienden, die 
thans het Vaderland dienen in 
uniform, hier of in Indië. Of aan 
het feit, dat zeer talrijke mede- 
werkers hun werkterrein vonden 
ver van huis, omdat ze verdre- 
ven waren door den Mof. Nu zijn 
zij teruggekeerd, naar huis of 
vonden een werkkring elders. 
Het contact is verloren gegaan, 
zoowel plaatselijk als in de ra- 
yons en in de provincies. Over- 
leg is niet zoo heel gemakkelijk. 
In Amsterdam is wel 't Centraal 
Bureau, maar wie had daar in 
de bevrijdinq mee te maken? Het 
waren er niet zoo veel. C.B. — 
Centraal Bureau. Na de bevrij- 
ding dook dat C.B. op — gaf zich 
aan de openbaarheid prijs. Zou 
er een statistiek zijn gehouden 
van allen, die ons met een be- 
zoek vereerden de afgeloopen 
maanden, de cijfers zouden dui- 
delijke taal spreken. Met het Bu- 
reau van de L.K.P. is het al niet 
anders. De mogelijkheid voor 
contact was steeds aanwezig en 
is er nog. Waar 'k heen wil is 
dit: LO.ers en K.P.ers, treedt 
weer met je vroegere relaties in 
verbinding, zoek nog eens je 
strijdmakker op! Vier eens met 
je oude clubje een verjaardag, 
timmer eens een weekend in el- 

Onze Vader, die de vrede gaf, 
en zo verzachtte onze straf, 
wil ons de vrede waardig maken, 
laat ons TAw wetten niet verzaken 

Onze Vader, zie ons land 
het is geplunderd en gebrand, 
geef Qij de moed en het vertrouwen 
om wat verwoest is o^ te  bouwen. 

Onze Vader zie ons hart, 
het is geteisterd door veel smart 
wil het door Uwe genade sterken 
opdat wij hoopvol kunnen werken. 

Onze Vader, slechts Qij weet 
de diepte van 't onpeilbaar  leed, 
slechts  Qij kunt alle  tranen  drogen 
die staan in vele vrouwen'ogen. 

Onze Vader,  in Vw Tiuis, 
bracht  Qij onze doden  thuis, 
laat ons hen wederzien  hierboven, 
om met ben eeuwig TA te loven. 

Onze Vader, zie ons aan, 
laai ons niet ledig van TA gaan. 
Qij zult 't vertrouwen  niet beschamen, 
Jielp ons, om "Jezus wille, Amen. 

3. v. D. - y. 
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PROVINCIALE LEIDERS VAN DE L.O. 
Groningen: 

Friesland: 

Drenthe: 
Overijssel: 
Gelderland: 
Utrecht: 
Nrd.-Holland: 
Zd.-Holland: 
Zeeland: 
Nrd -Brabant W. 
Nrd.-Brabant O. 
Limburg: 

A. v. d. Kaaden Jr. 
Th.  A.  Lycklema a 
A. Brouwer 
S. Havinga 
K. Veldman 
W. Wieringa 
G. Breteler 
J. Sprey 
H. Jakob 
C. Kraay 
M. Edelman 
S. de Vries 
C.  van de Hooft 
A. W. Vingerhoets 
Kapt. G. v. Enckvoort 

Groningen. 
Leek (Gr.). 
Leeuwarden. 
Sneek. 
Hoogeveen. 
Zwolle. 
Enschede. 
Ede. 
Utrecht. 
Zaandam. 
Driebergen. 
Dordrecht. 
Breda. 
Veldhoven. 
St. Odilienberg. 
(Limburg) 

PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE L.K.P. 

Ubbo Emmiusstr. 30 
Nijeholt 
Mozartstraat 77 
W. Lodewijkstr. 33. 
Kanaalweg 27 
Hortensiastraat  9 
v. Diemenstraat 86 
Burg. Prinslaan 49 
Wijde  Doelen  2 
Zeemanstraat 4 
Nassaulaan 23 
Singel 48 
Nachtegaalstr. 12 
Locht 65 

Groningen: P.  Dljkema 
Friesland: P. Oberman 
Drenthe: 'A. van der Zwaag 
Overijssel: C.  Hilbrink 
Gelderland: C. van 't Land 
Utrecht: C. A. Stoové 
Noord-Holland: P. Colarls 
Zuid-Holland:  W.   Kooimans 
Noord-Brabant:  St.   Feyen 
Limburg: W, Houwen 

Limburg: P. v. Driessen 

Oppenheimstraat $5 a 
Woudapoort E, 
C, 62 
Spoorstraat 19    ' 
B 2 
Maliebaan 27 (Kamer 
Koninginneweg  140 b 
Kralingscheplaslaan 156 
Nachtegaalstraat 86 

Schaesbergerweg 85 

10) 

Groningen. 
Dokkum. 
Nieuwlande (Dr.). 
Oldenzaal. 
Epe. 
Utrecht. 
Amsterdam-Z. 
Rotterdam. 
Tegelen. 
St. Odilienberg 
Limburg. 
Heerlen. 

A. Algra 
R. G: van der Haar 
J.  Heuvingh 
Dr. A. Kessen 
K.  Norel 
Ir. H. v. Riessen 
Ds, F. Slomp 
G. Spanhaak 
Anne de Vries 

COMMISSIE GEDENKBOEK L.O. - L.K.P. 
Leeuwarden. 
Amersfoort. 
Hilversum. 
Maastricht. 
Nieuwer-Amstel. 
Amsterdam. 
Heemse (Hardenberg). 
Kampen. 
Hooghalen  (Drenthe). 

Stichting   L.O.—L.K.P , 

Wijbrand de Geestshtaat 22 
Steven v. d. Hagenlaan 2 
Orionlaan  100 
Afd. Cult. Zaken Mil. Gezag 
Randwijcklaan 21 
Deurlostraat 1271 
Gereformeerd Predikant 
Oudestraat 71 

Secretariaat:    Bureau 
Westermarkt 2 I, 
Amsterdam-Centrum. 
Telef. 44566—44102. 

kaar, praat met elkaar, vul el- 
kaar aan EN  schrijf op wat 
tot de historie van je afdeellng 
behoort. 
Onze technische afdeelingen 
moeten dit doen: F.C., P.B.S. en 
C.D.K. En provinciale leiders met 
hun staf bv. In elke provincie Is 
er zoowel voor de L.O. als voor 
de K.P. een „commissie", die voor 
de verzameling van de gegevens 
zorg draagt. Maak er eens werk 
van, ga er heen of schrijf een 
briefje. Voor het gemak vindt 
U een lijst van de prov. leiders 
van L.O. en K.P. op ditzelfde blad 
afgedrukt. Heusch, die vrienden 
interesseeren zich voor de moei- 
lijkheden, die U heeft. Ze geven 
U of zelf de gewenschte inlich- 
tingen, óf ze geven U het adres 
voor het Gedenkboek in Uw pro- 
vincie. 
Laat dit niet na Ml 
Maar, zult U zeggen, wanneer 
komt dat Gedenkboek eens een 
keer? Hierover het volgende: Het 
Gedenkboek moet iets goeds 
worden, overhaasten schaadt al- 
leen maarvU zult tegenwerpen. 
Er verschijnt nu al zooveel lec- 
tuur over het verzet. 
Toegegeven. 
Eén ding: De L.O. met de L.K.P. 
samen, zijn de grootste verzets- 
organisaties in Landelijk ver- 
band. We hebben niet te doen 
met een overzichtelijk geheel, 
waarbij een 100 tttl menschen 
zijn betrokken, maar met een 
verband, waarin duizenden heb- 
ben samenaewerkt. 
Aan de Voorlooper „L.O.-K.P.- 
Verzet" wordt hard gewerkt. Het 
wordt een geïllustreerde bundel 
schetsen, 'n IS tal, die een beeld 
geven van het waarom, het hoe 
en de omvang van het verzets- 
werk. Inleiding van Frits de 
Zwerver, ervaringen van ^een. 
PI. L.O.-man, van een toplid, een 
koerierster, het illegale distribu- 
tie-apparaat, 'n distributiekraak, 
belevenissen van de verval- , 
schers, 'n overval op een gevan- 
genis, wapenregen, over de 
frontlijn.... 
Maar één van de moeilijkheden 
is de papierschaarschte. Een nor- 
male- oplage immers zal niet 
voldoende zijn. 
En een moeilijkheid voor het Ge- 
denkboek gaf ik reeds aan: On- 
volledigheid door gebrek aan 
contact. Zoek dat. 
Tot slot nog dit: Al onze gesneu- 
velden en gestorven vrienden 
krijgen een plaatsje in het Ge- 
denkboek met een korte levens- 
beschrijving. U zorgde reeds 
voor een foto van Uw vrienden?? 

Gedenkboekcommissie. 



KRIJN WORDT BEGRAVEN 
Een kalme, vriendelijke man, met lichte vro- 
lijke ogen, jongensachtig en vlot, de hoed ach- 
ter op zijn hoofd, dat was Krijn. Ondanks zijn 
zwakke gezondheid bezat hij een doorzettings- 
vermogen en vaste wil, die allen stimuleerde 
datgene te doen, wat gedaan moest worden 
De jongens van zijn K.P. wisten in hem een 
leider die tevens hun vriend was. Krijn leidde 
vaak persoonlijk de operaties en altijd was hij 
vrolijk  en   zong. 
De Duitsers wisten echter ook wat ze aan hem 
hadden. Terrorist no. 1 noemden ze hem. Na 
verschillende arrestaties moest Krijn uit Fries- 
land verdwijnen en hij deed het met een bloe- 
dend hart. 
Hij ging naar Zwolle eerst een paar weken 
rusten en dan elders verder werken. Dat waren 
moeilijke weken voor hem,  rust   hij die in 
de bezettingstijd nooit geen rust gekend had. 
Hij begon dan ook al gauw weer besprekingen 
te voeren voor zijn nieuwe werkobject. 
Bij een der besprekingen kwam hij in het huis 
van zijn schoonouders en werd op lafhartige 
wijze door een S.D.-er aangeschoten en in het 
daarop volgende gevecht sneuvelde hij. 
Na lang zoeken en twijfelen is het stoffelijk 
overschot van Krijn gevonden en werd begra- 
ven op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden 
op Zaterdag  1  December. 
Vóór de begrafenis vond de rouwdienst plaats 
in de Doopsgezinde kerk, waarin werd voor- 
gegaan door Ds. v. d. Wissel. 
Oude vrienden en bekenden uit de illegaliteit, 
uit K.P., L.O., N.S.F, en „Je Maintiendrai" 
vulden de kerk. 
Toen allen waren gezeten speelde de organist 
het .Xargo" van Handel, Krijns lievelings- 

'stuk 
De vrouw van Krijn en verdere familie traden 
de kerk binnen en namen plaats voor het 
preekgestoelte, waar ook de kist was opge- 
baard, overdekt met bloemstukken en kransen. 
Ds.  v, d. Wissel  sprak uit  Sam.   1   :  25—27. 
Hoe,  zijn   de   helden   gevallen..    Spreker 
schetste den gevallene als een held, die hoewel 
in principe anti-militarist, toch niet heeft ge- 
aarzeld zich met inzet van zijn gehele persoon 
te geven aan de ondergrondse strijd tegen het 
vele onrecht dat in zijn omgeving plaatsvond. 
Na enkele troostwoorden tot de familie gericht 
te hebben, eindigda^hij met gebed, en één van 
zijn oud-K.P.-ers speelde op de viool met be- 
geleiding van het orgel het „Adagio" uit het 
vioolconcert in G Mol van Max. Bruch. 
Krijns vrienden droegen de kist naar de rouw- 
koets en een lange stoet van familie, oude 
strijdmakkers en kennissen volgde deze laatste 
gang van  Krijn. 
Ónder grote stilte werd het stoffelijk over- 
schot de aarde toevertrouwd, waarna Burge- 
meester Algra uit Leeuwarden als eerste spre- 
ker het woord nam. Daarna sprak nog de Heer 
Schootstra namens de Vereniging Friesland '40 
—'45, een collega van Krijn, namens de be- 
lastingsdienst en de Heer Heem, namens de 
door Krijn geholpen Joden. 
Namens de K.P. spraken P. Oberman, Prov. 
leider van Friesland en Bob (L. Scheepstra), 
namens de Landelijke K.P. 
Geale sprak als vriend en medewerker van 
Krijn. De plechtigheid werd besloten door een 
woord van dank namens de familie, gesproken 
door Ds. v. d. Wissel, waama hij voorging in 
gebed. 

KLAAS 
Gerfccn  Ypma 

'Leeuwarden (Geb. 30 Vee.  1920   te Huizum) 

In Mei 1940 bevond Ypma (Klaas) zich in 
militaire dienst. Tot aan 15 Mei was hij in 
Middelburg onder de wapenen. Nadien is hij 
in Leeuwarden gekomen en gaf zich al spoedig 
aan het werk der illegale beweging. Later is 
Klaas naar Groningen gegaan: 
In Mei 1943 moest hij onderduiken, omdat hij 
zich moest melden voor krijsgevangenschap. 
Begin 1944 ging hij weer naar Leeuwarden 
terug. Door verraad kwam de Feldgendarmerie 
bij hem thuis om hem te arresteren. Dit is tot 
tweemaal toe gebeurd. 
Eind Mei, be£in Juni 1944 is hij hierop als 
rayonhoofd vaii de L.O. naar Koudum ver- 
trokken en had als zodanig zes gemeenten 
onder zich. 
E)oor gebrek aan personeel was Ypma aanwezig 
bij het kraakje van het distributiekantoor te 
Workum (tweede maal). Door de leiding was 
hiertegen bezwaar geopperd, maar daar er 
noodzakelijk een mannetje bij moest, was Klaas 
voor die nacht ingedeeld bij de K.P. en wist 
hierdoor dus ook, waar na afloop de buit werd 
opgeborgen. 
Teneinde de Landelijke Organisatie gelegen- 
heid te geven, de bonnen op te halen, werden 
door de leiding van de K.P. in Sneek twee 
pasbriefjes uitgeschreven, die per koerierster 
naar de Top van de Landelijke werden verzon- 
den. Deze koerierster werd echter gearresteerd 
en dus vielen ook de briefjes in handen van 
den vijand. De leiding waarschuwde deze brief- 
jes als waardeloos te beschouwen en zeer voor- 
zichtig te zijn met personen, die deze briefjes 
mochten tonen, temeer daar op de briefjes de 
namen van twee contactpunten uit Koudum ver- 
meld stonden. 
Op Maandag 14 Augustus verschenen in Kou- 
dom te ongeveer 17.00 uur twee benzine-auto's 
met 6 of 7 personen. Twee van die mensen 
begaven zich met een koffer naar een der op 
de pasbriefjes aangegeven adressen, doch trof- 
fen niemand thuis, daar deze reeds waren on- 
dergedoken. Hierop reden zij terug en reden 
met één der wagens naar Molkwerum. Hier 
kwamen zij even buiten Koudum Klaas tegen, 
wien zij een adres vroegen. Daar dit adres 
een contact was, begon Klaas iets te vermoe- 
den, n.1. dat het mensen van de organisatie 
waren, temeer daar zij zich omzichtig gedroe- 
gen. Hierop schijnt hij iets losgelaten te heb- 
ben, waaruit zij konden opmaken, dat hij er 
meer van wist. Zij toonden Klaas daarop de 
pasbriefjes, waarop hij helaas inging. 
Hierop heeft Klaas hen de plaats aangewezen 
waar de bonnen lagen. Toen ontpopten zij zich 
als S.D.-ers. 
Woensdagmorgen 16 Augustus 6 uur kwam 
een luxe auto met geuniformde Duitsers in 
Koudum. In deze wagen bleek ook Klaas te 
zitten. Hierop reden zij met hem naar zijn kost- 
huis en hebben hem op zijn eigen kamer af- 
gemaakt. 
Na de arrestatie op Maandag 14 Augustus 
is Ypma naar Groningen gebracht. De Dinsdag 
daarop heeft hij voor een groot gedeelte door- 
gebracht in het Huis van Bewaring aldaar. 
Hij heeft daar aan goede bewakers verklaard, 
dat hij meende, dat de bewuste auto's met per- 
sonen goed waren, totdat zij hem arresteerden. 
De S.D. te Groningen heeft hem gepijnigd om 
hem te dwingen, de namen van zijn mede- 
werkers te noemen. Klaas heeft stand gehouden 
en niets losgelaten. Hij heeft liever zijn leven 
voor zijn vrienden willen geven dan ze te ver- 
raden. 

BERT 
r 

Egberi Snijder 

Gefusilleerd  /^   Februari  194$ 

Reeds in dé eerste jaren van de bezetting 
verrichtte Bert, hoewel hij niet bij een bepaalde 
organisatie aangesloten was, illegaal werk. Het 
verspreiden van illegale lectuur en het ver- 
zorgen van onderduikers, behoorden tot zijn 
eerste bezigheden. Hij weigerde zich in 1943 
te melden als krijsgevangene en dook onder 
op de boerderij van Klaas de Boer te Purmer- 
end. 
Vandaar uit werd het verzet nog meer ge- 
activeerd. AI spoedig werd de K.P.-Waterland 
opgericht en na de gevangenneming van den 
eersten commandant, was Bert, die getoond had 
een onverschokken en begaafd leider te zijn, de 
aangewezen persoon, om het commando over 

' te nemen. Onder zijn bezielende leiding breid- 
de de K.P.-Waterland zich uit en het werd een 
goed getrainde militaire organisatie. 
Hoewel aanvankelijk oprichter van de O.D. te 
Edam, toonde hij zich later een fel tegen- 
stander van deze organisatie, welke enerzijds 
beoogde eerst na het uur „U" in'actie te komen, 
anderzijds zich erop voor liet staan een ver- 
zetsorganisatie  te   zijn. 
Bert was een echte K.P.-ér en het behoeft 
geenszins te verwonderen, dat er vele speci- 
fieke K.P.-acties, zoals het kraken van dis- 
tributie- en bevolkingsbureaux en overvallen 
op politiebureaux, onder zijn leiding tot een 
goed resultaat werden gebracht. In September 
1944 organiseerde hij de droppings in Water- 
land, welke ten behoeve van de K.P.-Amster- 
dam plaats vonden. De K.P.-Waterland kreeg 
hiervan ook een gedeelte mee en zo kon het 
gebeuren, dat alle K.P.-groepen in Waterland 
reeds voor 1945 volledig bewapend waren. 
Kort voor zijn arrestatie werd Bert benoemd 
tot K.P.-vertegenwoordiger in de Staf van Ge- 
west   11. 
Zijn arrestatie was een gevolg van verraad 
van een inwoonster van Purmerend, die in- 
middels de doodstraf tegen zich hoorde eisen. 
Bert's gehele wezen kwam in opstand tegen 
het onrecht dat de bezetter over ons land 
had gebracht. Hij vocht voor de zaak der 
rechtvaardigheid, voor een betere toekomst. v 

Hoe vaak heeft hij niet tegen de jongens ge- 
zegd, dat het onrecht van voor 1940 niet 
terug mocht komen en dat ze daarvoor moes- 
ten  vechten. 
Op    13    Februari   werd   hij   te   Haarlem,   te- 
zamen   met   Klaas   de   Boer,   die   tegelijk   met 
hem   gearresteerd   was,   gefusilleerd. 
Het  Waterland   dankt   Bert  voor   wat  hij   ge- 
daan  heeft  en   het  zal  hem niet vergeten. 



imitMTiNGin 9 
535. Familie Scholten, wonende in N.-Holland, 

nader adres onbekend, wordt verzocht zich 
in verbinding te stellen met Mevr. Gaas- 
beek—Venema, wonende te Doetinchem, 
Kruisberg K 21. 
De familie Scholten heeft een zoon wonen 
in Crand-Rapids (U.S.A.) State Michigan. 
De kleinzoon heet Jacob Scholten en is 
gehuwd met Grace Reinders, eveneens 
wonende in Grand-Rapids. 

536. Klaas Schuttinga, geboren 16 November 
1920, te Assen, gearr. in Arnhem tijdens 
de evacuatie wegens spionnage, vervoerd 
naar Neuengamme, gevangennummer 709 
(24) of (22). 

537. Court Ludolf Goswijn van Deutekom, oud 
34 jaar, Cand. Notaris te Haarlem. Was 
eerst in Vught, daarna Venlo en is van- 
daar in September 1944 naar Oranienburg 
gebracht, Heinckel, later grote kamp 
Sachsenhausen. Eerst verpleegd, later ver- 
pleger in Revier 6. Begin Februari 1945 
naar Bergen—Belsen. Is daar 24 en 27 
Februari nog gezien. Nadere gegevens 
ontbreken. 

538. Johan Blokker. Al diegenen, die in de 
concentratiekampen Amersfoort en Neuen- 
gamme contact hebben gehad met Johan 
Blokker, geb. 25-4-1898, wonende Kerk- 
laan 61 te Heiloo, sign, lang ongeveer 
1.60 m, blauwe ogen, blond haar, ver- 
weerd gezicht, trekt met linkerbeen. Ge- 
arresteerd op 2 September 1944, worden 
verzocht zich met ons in verbinding te 
stellen. 

/ban a££e iedexi deA 
K.P.-ROTTERDAM 
Begin  1946 zal  een vriendschappelijke voetbal- 
wedstrijd worden gespeeld te Antwerpen tussen 
de TWtte Brigade te Antwerpen en X.P.-Rotter-. 
dam. 
Leden van de Rotterdamse K.P., die hieraan 
wensen deel te nemen, kunnen zich aan 
onderstaand adres schriftelijk opgeven, onder 
vermelding van naam, adres en of gegadigde 
lid is geweest van een erkende voetbalclub. 
Zo ja, van welke club en in welke klasse 
hij heeft gespeeld en op welke plaats. Tevens 
wanneer hij voor het laatst speelde. Aanmel- 
ding vóór 20 December a.s. 

Afwikkelingsbureau L. K. P. 
Provincie Zuid-Holland 
Kralingsche Plaslaan 156  — Rotterdam 

Sceeóiaaand 
man 
deKJl.eM, uil Slueifautd 
De K P.-ers uit Friesland organiseren op Dins- 
dag 18 December a.s. een feestavond in een 
zaal van P. de Jong, Lange Marktstraat 26 te 
Leeuwarden. Aanvang half acht. 
Het programma is voorlopig vastgesteld als 
volgt: 
1. Opening. 
2. Muziek  en  zang. 
3. ? ? ? Vermoedelijk uitreiking legitimatie- 

bewijzen door den Provinc. K.P.-leider P. 
Kramer. 

4. Toneel, zang en declamatie. 
5. Pauze (verloting en consumptie). 
6. Film uit de Friese illegaliteit. 
7. Koude maaltijd (Flauwe bijt). 
8. Polonaise, enz. 
9. Sluiting. 

De Feestcommissie. 
N.B. Bij hoge uitzondering kunnen wij voor 
slaapgelegenheid zorgen. Indien U dit wenst, 
spoedig berichten. 

USïst Udctt ? 
de illegaliteit hier en daar nog iets te doeq 

heeft, 
dit blijkt uit het optreden van een L O. me- 

dewerker en een P.O.D. rechercheur, die hun 
uitnoodiging voor een dansavond benatten om 
de aanwezige moffenmeiden te verwijderen en 
de aanwezige militairen  hierover in  te lichten, 

het gezelschap dankbaar was voor dit in- 
grijpen,  ^ 

een eenvoudige weduwe in bezettingstijd 10 
onderduikers bleek te herbergen, 

zij weigerde bonkaarten voor hen te ontvan- 
gen, omdat ze wist dat die ten koste van men- 
schenlevens in beslag genomen en bezorgd wer- 
den, 

zij na afloop van het onderhoud met haar 
ƒ 2.50 aanbood om in dé boeken van het verzet 
ook bij te dragen, 

ƒ 2.50 soms meer waard is dan ƒ 100.— om- 
dat de intentie van den gever de waarde be- 
paalt, 

stakende spoorwegmannen in Rotterdam ex- 
tra levensmiddelen eischten, 

dit geweigerd werd, omdat ook aan princi- 
pieele onderduikers, die al drie jaar in plaats 
van 3 maanden ondergedoken waren, extra's 
onthouden moesten worden, 

van het hoofdkwartier van het Centraal Voor- 
zieningsbureau der Spoorwegen het be- 
richt kwam: „Worden we niet voorzien van 
spijsolie, boter, bloem etc, dan stellen wij ons 
onmiddellijk ter beschiking van de Duitschers 
en zullen wij ons werk weer normaal hervat- 
ten!" 

een boer klaagde, bij den plaatselijk L.O.- 
leider in een Fries dorp, dat. hij geen bon- 
kaarten  voor  zijn  onderduikers  had  gekregen. 

op de vraag, of hij ze dan niet per post had 
ontvangen, hij ontkennend antwoordde. „Maar 
heb je dan niet zo'n blauw dienstenvelop ont- 
vangen met „Omzetbelasting" er op?" „Ja, 
dat wel, maar die dingen leg ik altijd zo opzij, 
ze weten je toch wel te vinden." Toen de enve- 
loppe opgezocht werd en de bonkaarten eruit 
te voorschijn kwamen,  ging hem een licht op. 

de gevangenen uit de WÜllem Il-kazerne te 
Gorinchem met een gevonden N.B.S.-band ge- 
kleed in overall, sigaretten en eetwaren gingen 
kopen in Gorinchem zonder door de wacht te 
worden aangehouden en er net zo weer terug- 
keerden ? 

Een N.S B.-boer-burgemeester aan den secre- 
taris der evacuatie-commissie ten behoeve van 
de leden een aantal blanco nacht- en fietsver- 
gunningen gaf  

die secretaris (Plaatselijk N S.F.-man) al zijn 
medewerkers van een dergelijk bewijs voorzag, 
zodat zij zonder gevaar voor vrijheid of fiets 
gedurende dag en nacht hun illegaal werk 
konden doen; 

de chef van de P.T.T.-dienst voor Luister- 
vergunningen een kaart met o a. de volgende 
inhoud rondstuurt: „Op grond van de aan U 
verleende vrijstelling vari de inlevering van uw 
radiotoestel tijdens de Duitse bezelting is U 
een nieuwe Luistervergunning uitgereikt dan 
wel medegedeeld, dat U moest voortgaan met 
het plakken van radiozegels op de in uw bezit 
zijnde   Luistervergunning"; 

deze kaart ook aan N S.B.-ers gestuurd werd, 
die nu dus in het feamp zelfs nog zegeltjes moe- 
ten plakken. 

bij de begrafenis op het Eregrafhof politie- 
officieren rondliepen, die het „padje" nog op hun 
kraag hadden, dat ze van de Duitsers ont- 
vingen? 

het is voorgekomen dat uit de kampen 
ontslagen N S.B.-ers vergunningen ontvingen 
voor de aankoop van kleding, welke door de 
gemeente betaald 'worden. 

dat de Stichtingscollecte in de gem. Mole- 
naarsgraaf—Brandwijk (totaal circa 1400 in- 
woners) het enorme bedrag van ƒ 16.680,— op- 
gebracht heeft, dit is bijna ƒ 12,— per in- 
woner of ruim ƒ 47,—  per gezin!! 

\ 

Enige kennisgeving. 
Tot   onze   grote   droefheid   overleed   4 
December   aan  een  beroerte,  te  Davos, 

Dr. F. J. KROP 
in de ouderdom van 70 jaar. 

Namens  de   familie: 
A.   Krop—Seignobos 
en  kinderen. 

's-Gravenhage, 
Frankenslag 181 

Geen bezoek 

H. VAN VELDHUIZEN 
(Uyterwijk, Landzaat, Kees) 

en 
A. VAN VELDHUIZEN-VEENTRA 

(Nel, Koos) 

hopen D.V. 21 December a.s. met hun kinderen 
Rende en Netty, hun U'A-jarige trouwdag te 
vieren. ) 
Wij danken God voor Zijn goedheid, dat wij 
die dag weder in vrijheid én in gezinsverband 
mogen  herdenken. 
Receptie: Maandag 17 December van 3—5 uur. 
Wezep, „'t Heuveltje". 

J. D. BOLHUIS 
(Dick Boer, Johan Polman) 

en 
M. C. RAKERS 

geven U kennis van hun voornemen D.V. 14 
December te Groningen in het huwelijk te 
treden, des n.m.  3  uur. 
Kerkelijke inzegening in de Geref. Kerk, Wou- 
ter van Doeverenplein, des n.m. 3.30 uur, door 
den Weleerw. Heer Ds. G. Toomvliet, Ge- 
ref. Pred. te Groningen. 
Arnhem: M. T/M. G., Ernst Casimirlaan 4. 
Groningen,   Floresplein  20b 

Gelegenheid  tot  gelukwensen  na  afloop 
van de  kerkdienst in de consistorie. 

ARIE VAN DER KAADEN 
en 

ANJE   DIJK 

hebben de eer U, mede namens wederzijdse 
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen 
Huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal 
plaats hebben op Dinsdag 18 December a.s. 
Kerkelijke bevestiging des namiddags 3 uur in 
de Geref. Kerk (Parklaan) te Groningen, door 
den Weleerw. Heer Ds. A. van der Ziel. 
Groningen, Verl. Visscherstraat 19a. 
Sauwerd, Schoolstraat. 

Receptie: 
18 December van 5 tot 6 uur 
in Hotel Willems, Heerestraat. 

Wordt gezocht voor een oud-K.P.-er, die ge- 
wend is aan buitenwerk een plaats als tuinmans- 
baas, als opzichter op een kwekerij of op een 
buitenplaats. Is volledig op de hoogte van tui- 
nen en tuinderij. Leeftijd 30 jaar. 
Brieven onder nr. 94 van dit blad. 

Adjudant, onderofficier, administrateur, ge- 
durende de bezettingstijd leider van een ver- 
zetsgroep en ex-politieke gevangene, zoekt een 
hem passende, liefst controlerende, inspecteren- 
de of leidende betrekking. 
Brieven onder nr. 95  van dit blad. 

BELANGRIJK 
Willen de twee personen, die kort na de be- 
vrijding bij Mevr. Bonninga, Bilderdijkstraat 2 
te Groningen, een boodschap hebben overge- 
bracht van Roelof Heidema, zich nogmaals al- 
daar vervoegen? 
Eventuele kosten worden vergoed. 

De Nationale Documentatiedienst der Illegali- 
teit, provinciale afdeling voor Zuid-Holland, 
gevestigd te Rotterdam, Burgem. Meineszlaan 
110, verzoekt opgave van de juiste naam en 
het huidige adres van den illegalen werker 
,.Bemard- Ruys uit Gouda". 
Een ieder die omtrent dezen persoon inlich- 
tingen kan verschaffen, wordt verzocht zulks 
met spoed schriftelijk te willen melden aan 
bovengenoemd adres. 

Direct,  der N.D.D.  der  Illegaliteit 
voor  Zuid-Holland 

G. J. v. d. WAAL (Jan de Vries) 
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^r^pm> 

mstmüit 
& ïtfmnarijt, scijoner ban be bagcn, 
l?oe ïtau ^rrnbes 't licöt bcrbragcn, 
l^at in uta butsternisee blniftr, 
€n Vaorbt grbtrrb rn aangrbrben? 
^ö" booomoeb luffitcrt naar geen reben, 
^oe «bel bie in sön oren filiufit- 

^f) jjoogt b'^nnoojle te faernfelen, 
^Poor 't moorben ban onnoojle jielen, 
€n taeftt een «tab- en lanbgcscörci, 
2n 5&et6leljem en op ben aftfier, 
€11 tnaaitt be geest ban fiadjd taafifict 
^ie taaren gaat boor beemb en luei. 

^an naar 5et aPesten, ban naar 't bosten. 
Wie jal ble broebe moeber troosten, 
&u jij fiaar Uebe fiinbers berft? 
^Su 3ö bie jiet in 't bïoeb bersmoren, 
Vergaan bic nautoelpa jijn geboren, 
€n 30 beel jbiaarben roob geberfb? 

«ö 3iet be mefS op be tippen 
ban bie bcstorbe' en blefie lippen 
^cruht nog bera ban inoebcrs borat 
SJü jiet be tere traantje» öangen, 
SU» bauto, aan bruppefs op be toangen: 
29 sier 3e buil ban bïoeb bemorst. 

T&e toenfibrauta brfit nu mrt jfju boogjea 
«PdoUcn en grrn lacljeube oogjefi. 
<©ie «traalben tot in 'a morbers fiart, 
Sis starren, bie niet ba ;r octacincl 
0rt aanscljijn scüirpen tot ern Ijcmrl, 
Cer 't met een mist betroBiten tuerb- 

i©ie San b' ellenbe en jammer noemen, 
^n teHen 3oberl jonge bloemen 
^re toen bertnelftten, eer 3e nog 
l?aar frisse biaberen ontloüen, 
Cn licfclijft boor iebrr roficn, 
€n '« morgens bronRen 't eerste sog? 

%a belt be sein be Rorenaren. 
2!o «eftubt een bui be groene blaren, 
Wanneer ftet «tortnt in ' t tailbe taoiib 
Jl^at Ran be blinbe «taat3uct)t broubien 
Wanneer 3e raast uit miabertroutocn 
Wat luibt 30 «iljenbig bat öaar roubitJ 

5?ebrnRte fiacftel, scTjort bit taaren: 
üta Rinbers «terben martelaren, 
€n eerstelingen ban liet saab, 
^at uit uta bloeb begint te groeien, 
Cn öccrlijR tot ^ob« eer 3al bloeien, 
€n boor geen torecbljeib en bergaat- 

aoost ban ben &onbel 



Cue.  3   i  i   —  20. En bet geschiedde in tóe dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus,  dat 
het  gehele  rijk   moest  worde::   ingeschreven. 
De inschrijving  had  voor  het  terst  plaats,  toen   Quirims  het   bewind  over  Syrië  voerde. 
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijne eigene stad.  Ook 
Jozef trok naar galilea, uit de stad Tiazareth,  naar Judea,  naar de stad van  David,   die 
Bethlehem heet, omdat hij uit het  huis en  het geslacht van David was,  om zich  te laten 
inschrijven   met  Maria,   zijne   ondertrouwde   vrouw,   welke   zwanger   was. 
En bet geschiedde, toen zij daar waren,  dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, 
en  zij  haarde  haren   eerstgeborenen  zoon  en  wikkelde   hem  in  doeken   en  legde  hem   in 
een kribbe,  omdat voor hen geene plaats was in de herberg. 
En  er  waren  herders  in   diezelfde  landstreek,  die  zich   ophielden   in   het   veld    en   des 
nachts  de  wacht  hielden  over  hun  kudde. 
En plotseling stond een engel des Heren  bij hen  en de heerlijkheid des Weren  omstraalde 
ben,  en  zij vreesden  met grote vreze.   En de  engel  zeide  tot. hen:  IVeest  niet  bevreesd, 
want ziet  ik  verkondig u  grote  blijdschap,  die   heel   het  volk  zal  ten  deel  vallen.  TA   is 
heden de Heiland geboren, namelijk  Christus, de Jiere, in de,stad van  David.  ^n  dtt zij 
u ten teken-.  Qu zult het kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in  ene kribbe.  Eti 
terstond was   er  bij den  engel  ene  grote  hemelse  legermacht,  die   Qod  loofde,  zeggende t 

Ere  zij   Qod in  den  hoge,  en 
vrede  op   aarde  voor  mensen  des  welbehagens. <    j      i 

En bet geschiedde,. toen de engelen van bejt heengevaren waren naar de hemel, dat de 
herders tot elkander spmken-. Laten wij naar Heihlehem gaan om te zien hetgeen ge- 
schied is en ons door den Tiere is bekend gemaakt En zij gingen haastig en vonden 
Maria en Jozef en bet Xind, liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maak- 
ten zij bekend betdeen tot ben gesproken was over dit kind. En allen, die ervan hoor- 
den, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot ben gezegd werd. Doch Maria 
bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. En de herders keerden ten^, 
Qod lovende en prijzende om alles wat zij badden gehoord en gezien, gelijk het hun 
gezegd was. 

Want Gij weet de Genade van Onzen 
Heere Jezus Christus, dat Hij om onzent- 
wil arm is geworden, daar Hij rijk was, 
opdat gij door Zijne armoede rijk zoudt 
worden. 

2 Cor. 8 : 9. 
Mijn meditatie is een brief aan de weduwen en wezen, aan de ouders en ver* 
loofden van onze gevallen kameraden. 

Vai-cjt^    ijriJj!_j*_jeLtL*^   e^-c-    i/a-ó^foeócu^c-e./ 

Ik zou U zo graag eens willen bezoeken 
en met U praten, maar dat gaat niet. 
Ik kan U allen wel in een brief bereiken. 
Elke avond, wanneer we spreken, den- 
ken we aan jullie en wordt er over het 
leven en sterven van Uw geliefden ge- 
sproken en wordt er door honderden voor 
jullie gebeden. 
Er wordt elke avond erg veel gegeven 
uit dank voor het werk van „onze jon- 
gens en meisjes". 
Ja, er is grote dank voor dit prachtige 
werk. 
Jullie denken misschien wel eens, dat ze 
tevergeefs gestorven zijn, maar het is 
niet waar. 
Zij  hebben  getoond,  wat  de mens kan, 
als hij bezield wordt door de offergeest 
van onzen Heere Jezus Christus. 
Die bezieling werkt  door  in de   harten 
van honderden jongens en meisjes. 
Ze  zijn niet  alleen tot grote  zégen ge- 
weest: ze hebben niet alleen honderden 
gered, maar ze zijn nog na hun dood vele 
duizenden ten zegen en redden en helpen 
nog, nadat ze gestorven zijn. 
De zegen van de illegale actie was Heel 
groot, en is nog heel groot Jullie meent 
misschien van niet, maar ge vergist Ü. 
Heldenbloed vloeit nooit tevergeefs, want 
wat gedaan  wordt uit liefde tot Jezus, 
dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig 
bestaan. 
Ik moet jullie dat eens' op het hart bin- 
den, omdat velen menen, „och het is alles 
voor niets geweest". ' 
Maar dat is gelukkig niet waar. 
De zegen van hun leven en sterven is 
vandaag nog geweldig groot. Maar nu 
naderen  de  Kerstdagen  en dan denken 
jullie aan vorige jaren. 
Anderen zitten gezellig met elkander om 
de haard, en bij jullie is zo'n grote lege 
plaats, zonder Man, Vader, of Moeder, 
broer of zuster of verloofde. 
Zij komen niet weer. 
Je weet je zo eenzaam en zo arm. 
Ik kan het me begrijpen, en ik wou, dat 
ik jullie kon helpen. 
Armoede is toch, iets niet kunnen missen 
en toch te moeten missen. 

Het is zo moeilijk, vooral op Kerstdagen, 
Oud- en Nieuwjaar. 
Toch is er een ontzettend grote troost In 
dit verdriet. 
Het is dezelfde troost, die onze kamera- 
den ervaren hebben in de cel, bunker en 
In het concentratiekamp. 
Ze hadden bet soms erg moeilijk, maar 
dan kwam „Onze Vader" met Zijn gena- 
de in de cel, en dan jubelden ze. 
Dan  gevoelden  ze  zich  niet  arm meer, 
maar rijk en ze wisteri het, die rijkdom 
dankten ze aan de armoede van Onzen 
Heere Jezus Christus. 
Hij  werd arm,  zo arm, zo eenzaam, zo 
verlaten door God en mensen, als nooit 
een mens is geweest. 
Het voorspel in de kribbe, maar het vre- 
selijke eindspel van de armoede in Geth- 
semané en aan het kruis. 
Hij  kon Zijn  Vader  niet missen en Hij 
moest Hem missen. 
Terwijl Hij miste de Vaderliefde, presen- 
teerde de Vader Hem de beker vol van 
de toorn Gods om onze zonden. 
Dat is de armoede, de eenzaamheid ge- 
weest. 
Hij stierf in de angst der hel, met de 
volle liefde in het hart voor Zijn Vader 
en voor ons. 
Om onzentwil werd Hij arm, om ons rijk 
te maken. 
En die rijkdom omringde hen in de don- 
kere cel. 
In de jaren 1940—'45 is uitgekomen, hoe 
groot de rijkdom is, die Christus ons ver- 
worven heeft, door Zijn komst op aarde, 
door Zijn lijden en sterven. 
En nu kan ik die rijkdom samenvatten in 
één woord en wel in dit woord: „Vader". 
De armoede van den mens bestaat daar- 
in, dat God niet meer zijn Vader is. 
Nu moaen we weer „Vader" tegen God 
zeggen, en Hij omringt ons altijd met Zijn 
Vaderliefde, als wij er hem om vragen. 
Hij wil U ook op de Kerstdagen rijk ma- 
ken met Zijn Vaderliefde. 
En als ge die ervaart, dan jubelt ge, zo- 
als zij In de „cel" gejubeld hebben. 
Jezus kwam op aarde, om  ons rijk te 
maken. 

En op grond van Gods Woord en erva- 
ring geloof Ik, dat niemand zo arm Is, 
zo eenzaam, zo bedroefd, of God kan 
hem rijk maken, de leegte vullen, troos- 
ten. 
Gods Genade Is onbeperkt groot 
Wij   denken  maar  al te vaak „God kan 
mij niet helpen; mijn man Is weg, of mijn 
vrouw, mijn kind, mijn verloofde." 
Het is ontzettend zwaar. 
De Kerstdagen, Oud en Nieuwjaar alleen 
te  moeten  doorworstelen,   terwijl   zij   er 
niet zijn. 
Maar  vergeet dat niet,  het Kind  In  de 
kribbe kwam, om ons rijk te maken. 
Hij alleen kan jullie helpen. 
Dat heeft Hij toch wel bewezen In de ja- 
ren l940-'45 In cel en concentratiekamp. 
Vergeet dat toch niet 
Maar denk erom, het Is Genade, onver- 
diend. 
Onze zonden zijn zo groot. God moet op 
ons toornen, maar de toorn heeft Zijn 
Zoon. 
Hij stelt zich in onze plaats, en nu staat 
de weg naar het Vaderhuls open. 
Onze jongens werden gegrepen door de 
grote liefde en genade van Jezus Chris- 
tus en zo hebben zij zich opgeofferd voor 
Gods zaak. 
Dat is het mooie van de jaren 1940-'45. 
Laat die geest van Christus U bezielen. 
Daar staat in onze   tekst:  Gij  weet de 
Genade, d.w.z. gij hebt het geproefd, ge- 
smaakt. 
Wanneer ge smaakt de genade van Kerst- 
mis en van het Paasevangelle dan springt 
Uw hart óp van vreugde. 
Genade ervaren Is de grootste vreugde, 
die een zondaar kan genieten. 
Mijn beste vrienden en vriendinnen: wij 
leven in de komende dagen met U mee. 
Wij bidden, dat God U heerlijke Kerst- 
dagen geve. 
Het kan, als ge gelooft, dat God Zijn 
kinderen niet iets geeft om hen armer, 
maar wel om hen rijker te maken. 
Kerstvreugde Is ervaren de genade van 
Onzen Heere Jezus Christus, Die arm 
werd. opdat wl] door Zijn armoede rijk 
zouden worden.    „FRITS  DE  ZWERVER". 
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AFSCHEID VAN DE L.K.P. 
Het einde van de oorlog bracht ook het einde van onze organisatie 
L.K.P. De organisaties, die na September langzamerhand opging in 
de B.S. had de haar opgedragen taak volbracht en velen hebben 
zich aanvankelijk afgevraagd, waarom nu nog zoveel drukte bij de 
afwikkeling der L.K.P.? Achteraf zijn wij allen echter dankbaar dit 
werk te hebben aangepakt. Gezamenlijk hebben we onze moeilijk- 
heden, ook de individuele, trachten op te lossen en ons naar ver- 
mogen gekweten van de ereplicht tegenover de nabestaanden van 
onze gevallen vrienden. 
De afwikkeling is nu in een zodanig stadium gekomen, dat we ge- 
meend hebben hieraan een andere vorm te moeten geven. Geza- 
menlijk met de L.O. is de Stichting L.O.—L.K.P. opgericht en heeft 
de organisatie L.K.P. dus opgehouden te bestaan. In het nieuwe 
verband zullen we voortgaan ons werk „af" te maken, en zal ten 
slotte de reunie-gedachte blijven bestaan. 

Zo rust dan op mij, als Voorzitter der L.K.P. de taak een afscheids- 
woord te wijden aan de mooie organisatie die wij „hadden", en 
veel herinneringen komen daarbij op. 
Vanaf Mei 1943 verhuisde het beste deel der militairen, studenten 
en mannelijke personen van de lichtingen 1922, 1923, 1924 in op- 
dracht der regering naar „ergens in Nederland". Honderdduizen- 
den weerlozen verbleven in stad en land, bedreigd door S.D., Grü- 
ne Polizei, Landwacht en  verraad. De totale oorlog werd voor 
hen bittere werkelijkheid. 
In deze nood werd de bundeling en versterking van bestaande en 
vorming van nieuwe gewapende verzetsgroepen noodzakelijk, en 
zo werd onze organisatie der Landelijke Knokploegen geboren. Met 
weinige pistolen werd de strijd aangebonden tegen een overmach- 
tigen vijand en de inzet was totaal. 
Een ieder van ons wist dat die strijd totaal was. Want velen onzer 
vielen en de organisatie was slechts enkele honderden menschen 
sterk. Zwaarder werden daarentegen de opdrachten, meer bon- 
kaarten, meer gevangenissen, meer bevolkingsregisters moesten 
worden gekraakt en meer sabotage moest worden gepleegd. Toen 
was van toepassing het gedichtje dat ik onlangs las: 

't Zijn gevouwen handen. 
Dus geen kracht van staal. 
Dat is onze Weermacht. 
GOD IS GENERAAL. 

Inderdaad, velen onzer voelden dit sterk. Vaak werd er dan ook 
gebeden op besprekingen en vóór overvallen. Ieder deed dit op de 
hem eigen wijze. Zo mocht de K.P. strijden voor ons vaderland 
maar bovenal ter verdediging van onze hoogste geestelijke waar- 
den. • 
Eij het werk gaven de K.P.'ers zich zoals zij waren, rond en eerlijk, 
zonder enige franje, gewend zich geheel in te zetten. Er werd een 
onderlinge geest van vriendschap, opoffering en vertrouwen ge- 
kweekt, die onverbrekelijk was, de K.P. geest. 
Door deze K.P. geest was het mogelijk honderden gevangenen te 
bevrijden, tientallen bevolkingsregisters en ten slotte 140.000 bon- 
kaarten per maand te kraken. 
Met volle kracht wierp onze organisatie zich na eptember in B.S.- 
verband op de sabotage, hierbij versterkt door burgerverzetsgroe- 
pen en illegale werkers uit andere organisaties. Dankbaar kunnen 
wij zijn in dit verband een steentje te hebben bijgedragen aan de 
bevrijding van ons land. 
Wij brengen hulde aan die gezinnen die ons huisvestten en ver- 
zorgden! Zonder hen zou ons werk onmogelijk zijn geweest. 
Dankbaar en met eerbied herdenken wij vooral onze gevallen 
vrienden, die meer leden en meer offerden dan wij. Zij waren ons 
voorbeeld en hen zullen, ja kunnen wij nimmer vergeten. 
Na de bevrijding zijn velen onzer teleurgesteld, omdat zoveel za- 
ken anders zijn gelopen dan zij zich hadden voorgesteld. Er zijn 
veel moeilijkheden en problemen gerezen, die niet op de oude K.P.- 
wijze opgeruimd kunnen worden. Moeilijk is het je te bedwingen, 
wanneer een bureaucraat of baantjesgast je een voet dwars zet 
bij je pogingen om Nederland snel te doen herrijzen. Toch gaat het 
niet aan om de moed te laten zakken. Wij blijven voortgaan, trouw 
aan onze idealen, bouwend aan het welzijn van ons vaderland, nu 
op legale wijze bestrijdend wat krom en onrecht is. Onze vrienden- 
band blijft en wordt voortgezet in de Stichting L.O.—L.K.P. 
Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle vrienden, 
K.P.'ers, koeriersters en medewerkers prettige Kerstdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Het is Kerstmis maar niet voor 
allen vrede op aarde en wij weten niet wat het Nieuwe Jaar ons 
zal brengen. Vol vertrouwen gaan wij echter de toekomst tegemoet, 
wetend dat wij kunnen falen, 

echter    God blijft onze Weermacht 
Hij is Generaal. 

BOB. 

VERSLAG DER G.A.C.-VERGADERING 
MAANDAG 10 DEC. 1945. 

Minister Heel had de wens te ken- 
nen gegeven, om in de vergadering 
van de GAC eens ronduic te ko- 
men praten over verschillende 
brandende problemen beir. zuive- 
ring en wat daarmede annex is. 
Om het verloop van deze verga- 
dering vruchtbaar te doen zijn en 
het geheel niet een te officieel ka- 
rakter te qeven, had de GAC beslo- 
ten alleen de leden van het Bureau 
en de Sectie zuivering bijeen te 
roepen. 
Prompt om drie uur verscheen de 
Minister vergezeld van Dr. Prinsen 
in de vergaderzaal. Deze bijeen- 
komst duurde tot zes uur. Het is dan 
ook niet mogelijk om over alles wat 
ter sprake kwam .verslag te geven. 
De Minister gaf op de eerste plaats 
een overzicht van de hele gang van 
zaken in de zuivering vanaf de be- 
vrijding van het Zuiden, en een dui- 
delijk beeld van de ongewenste 
toestanden, die door stakingen en 
schorsingen waren ontstaan, zon- 
der dat een definitieve uitspraak 
werd gegeven. 
Men was het er over eens, dat aan 
deze rechtsonzekerheid zo spoedig 
mogelijk een einde moest worden 
gemaakt. Over de circulaire van 31 
Oct. aan de commissarissen der Ko- 
ninpin is veel misverstand ontstaan. 
Speciaal over het feit, wat men nu 
eigenlijk moet verstaan onder een 
„licht geval". De Minister deelde 
mede, dat daarom op 16 November 
van Binnenlandse Zaken aanvullen- 
de richtlijnen zijn uitgegaan, waar- 
in o.m. naar voren komt, dat de Mi- 
nister de beslissing over het herbe- 
noemen of ontslaan van burgemees- 
ters aan zichzelf behoudt, en tevens 
wat men onder een „licht geval" 
moet verstaan, zowel wat betreft 
burgemeesters als het prov. ge- 
meentepersoneel. 
Het onderzoek blijft echter zijn ge- 
wone verlooo hebben. Mochten dus 
onjuiste beslissingen worden geno- 
men, dan zullen deze later worden 
hersteld. Deze oplossing is mis- 
schien niet altijd even gelukkig, 
maar daar staat ook tegenover dat 
vele personen, die gestaakt zijn, en 
nu ten koste van de Staatskas „niets 
doen", rondlopen, weer aan het 
werk kunnen gaan. De Minister , 
hield zich aanbevolen voor klach- * 
ten, welke in den lande naar voren 
mochten komen. En wij moeten er- 
kennen, dat Z.Exc. en ook Dr. Prin- 
sen van vele individuele gevallen, 
die naar voren werden gebracht, 
precies met naam en toenaam op 
de hooqte waren. 
De Minister zeide niet te kunnen 
dulden, dat wanneer door hem een 
beslissing is genomen, na de rap- 
porren en het advies van het Cen- 
trale Oraaan, en in ontslaakwesties 
de commissie Scholten te hebben ge- 
hoord, dat op gezagsondermijnende 
wijze tegen de betrokken ambtena- 
ren wordt opgetreden, omdat eni- 
ge personen of een groeo van per- 
sonen het met deze beslissing niet 
eens is. 
OD de vraag of het Centrale Or- 
gaan, nu er een directeur aan het 
hoofd stagt, volkomen onder de in- 
vloed vgn het Ministerie vgn Bin- 
nenlandse Zaken is gekomen, ant- 
woordde de Minister zeer perti- 
nent, dat dit niet het geval was, te- 
rreur daar het Centrale Orgaan niet 
alleen ten behoeve van Binnenland- 
se Zaken, maar voor alle Departe- 
menten adviseert. Het was bü som- 
mige kwesties zeer duidelijk, dat 
gebrek aan voorlichting en oublici- 
teit vele misvattingen heeft doen 
on'staan. En dat door de uiteenzet- 
tinnen vgn den Minister de ver- 
schillende begriopen ten zeerste 
waren verouderd. Wij kunnen dan 
ook niet anders zeaqen, dat tijdens 
de vergadering ooen en eerlijk met 
wederzijds begrip voor elkanders 
standpunt en moeililkheden de din- 
gen werden besoroken en dat het 
absoluut de bedo^linq is van den 
Minister zijn richtlijnen in zijn be- 

kende radiorede vastgelegd, in de 
practijk tot uitvoering te brengen. 
Wij moeten echter niet uit het oog 
verliezen, zoals de Minister zeide: 
dat Hij uiteindelijk de verantwoor- 
delijkheid draagt. 
La critique est aisée et l'art est 
difficile. 

YUeumjaaA 1946 
„Voorwaarts Vaderland" is de 
strijdkreet uit het gedicht, dat 
een onzer vrienden in de ver- 
zetstijd maakte. 
We   dachten   toen   „voorwaarts 
Vaderland"   tot  aan   de   bevrij- 
ding   en   dan   vrijheid,   vrede, 
rust. 
We weten nu, dat deze strijd- 
kreet nog net zo actueel Is, dat 
ze zelfs nog belangrijker is nu, 
nu de teleurstelling als een mist 
op ons neerzijgt. 
„Voorwaarts Vaderland" is de 
Nieuwjaarsgroet, die goede va- 
derlanders elkaar toe moeten 
roepen. 
Als er zoveel schuim is boven 
komen drijven in onze natie na 
de bevrijding, als men zich ver- 
rijkt ten koste van de staat, als 
men corruptie pleegt als nooit 
te voren, als men collabora- 
teurs bevoorrecht, als steekpen- 
ningen alle deuren voor louche 
figuren openmaken, als er on- 
recht gepleegd wordt op grote 
schaal, als illegale werkers en 
onderduikers nog een extra 
duw krijgen na de bevrijding, 
maar ook als vele van onze 
vrienden zich misdragen, als de 
Duitse practijken in onze kam- 
pen herleven, als er uit onze 
kring door het verzet een po- 
sitie kregen, die te veel was 
voor hun zwakke benen, zodat 
ze niet alleen hun verleden ver- 
gaten, maar ook door hun hou- 
ding, de naam van het verzet 
in discrediet brachten, dan is er 
maar één antwoord: Voorwaarts 
Vaderland! 
Er is geen andere weg. Kon ons 
volk er niet boven uitstijgen? 
Welnu dan moet het er door 
heen. Dwars door de modder 
heen, zullen we ieder op zijn 
plaats het onrecht bestrijden 
en het leed helpen verzachten. 
Zwak zijn we, in getal en in 
kracht? Maar waren we dat de 
afgelopen jaren ook niet? 
De vergissing, die we maakten 
was, dat we dachten klaar te 
zijn met de bevrijding. We zijn 
er nog lang niet. Uit de chaos 
in Nederland moet eerst weer 
een soort kosmos gemaakt wor- 
den. 
Dat betekent: Herstel van orde 
en recht, afromen van het 
schuim. 
De neiging van zich terug te 
trekken en op een denkbeeldig 
eilandje te leven moet bestre- 
den worden. 
Christus plaatst ons in het volle 
leven, in dit Vaderland. Zijn Ko- 
ninkrijk bomt dwars door alle 
geweld heen. Hij draagt ons 
OD naar Zijn wet te leven. En 
Zijn wet spreekt bovenal van 
Liefde en van Recht. 
Liefde tot den noaste, liefde tot 
dit land. 
Recht doen aan den naaste, 
recht herstellen in dit land. 
Niemand mag zich aan die op- 
dracht onttrekken, niemand 
maq zich „isoleren". 
Ziet aij het hopeloos in, lezer? 
Herinnert U hoe hooeloos de 
strijd in het verleden soms 
scheen. 
Maar bedenk vooral dat we niet 
verplicht zijn succes te hebben, 
maar verplicht zijn naar Zijn 
wet te leven. 
Daarom Isx onze Nieuwjaars- 
wens: 
„Voorwaarts Vaderland", met 
Hem. H. v. R. 



Wi 'IT is de wereld, rein 
en blank, rond het 
kleine huisje midden 
in een land van pol- 

ders en plassen en lage boerderijen. 
Het is of er vrede heerst na de 
bulderende storm van gisteren. 
Een doodse stilte ligt over de 
wijdheid van die witte wereld 
en stilte in het kleine huisje, 
waar Joop op haar man zit te 
wachten. Joop, zo noemt Gert 
haar altijd, omdat hij vindt, dat 
die naam zo gezellig kame- 
raadschappelijk klinkt. 
Zij wacht hem nu al de hele 
dag. Vandaag zou hij terug- 
keren. Hij vertelde nooit, waar- 
heen hij ging of v/at hij doen 
moest. Dat deed hij pas na zijn 
terugkeer als alles goed gegaan 
was. 
Steeds weer met de regelmaat 
van de klok waren er de ver- 
gaderingen die hier in hun 
huisje gehouden werden en 
waar alle plannen besproken 
en vastgelegd werden. En na 
iedere samenkomst ging Gert een 
paar nachten weg. Het was 
wel eens gebeurd, dat ook zij 
weg moest, omdat er gevaar 
voor een inval dreigde. Toen 
had Gert snel een heleboel in- 
gepakt en haar meegenomen. 
Maar later bleek alles toch vei- 
lig te zijn en waren zij weer 
in hun huisje gaan wonen. En 
er waren weer vergaderin- 
gen geweest en Gert was weer 
vele nachten weggegaan. 
En altijd als hij terugkwam 
floot hij en als hij wegging 's 
avonds in het donker, bracht 
zij hem tot aan de dijkbrug en 
dan keek zij hem net zolang 
na tot hij niet meer te zien was 
en dan liet hij met regelmatige 
tussenpozen zijn fluitje klin- 
ken, heel lang, wel tot aan het 
eind van de Vaart en even 
veel keren floot zij terug. Het 
fluitje, de wijs van het Oranje 
Boven, .   —    ..   streep, 
streep, punt, streep, punt. 
Hij was haar zo dierbaar ge- 
worden, die afscheids- en wel- 
komstgroet. En altijd wanneer 
die tonen zo uitdagend van 
over de vaart naar haar toe 
kwamen, voelde zij zich ver- 
drietig, want zij kende de moei- 
lijkheden en gevaren. Dan klonk 
haar eigen fluitje als een 
angstkreet, een noodkreet, die 
vroeg, smeekte om toch terug 
te keren. Maar toch, wanneer 
Gert niet meer te horen was, 
klonk het vertrouwde fluiten 
nog door in haar gedachten als 
een troost, een onzichtbare ze- 
kerheid, dat hij terug keren 
zou En zo, was hij eergisteren- 
avond ook weggegaan. Rustig 
als altijd had hij haar gezegd 
niet bang te zijn en hij had 
haar gewaarschuwd, dat er 
storm zou komen. Maar zij was 
niet bang voor harde wind, ook 
al moest zij alleen blijven. De 
vrouw van Gert moest eigen- 
lijk nergens bang voor zijn. Hij 
wist altijd wanneer er storm op 
komst was! En nu ook. Hij had 
geheimzinnig    gelachen,     want 
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ruw weer, zo zei hij, zou hem 
te pas komen. En zijn fluitje 
had weer langs de vaart ge- 
klonken. Oranje Boven, en zij 
had geantwoord, plotseling als 
een snik, een afscheidsgroet 
van een eenzame figuur op de 
hoge dijkbrug, eenzaam in de 
wijde sneeuwverten ... 
En de storm was gekomen, een 
zware Noord-Wester met veel 
sneeuw, direct 's nachts al en 
gisteren de gehele dag door, 
loeiend en bulderend, van over 
de plassen en trekgaten en zo- 
den opstuivend tegen de sid- 
derende huizen. 
Zij had de gehele nacht liggen 
luisteren naar het kraken en 
breken buiten en onderwijl 
dacht zij telkens het fluitje te 
horen van Gert, die nu bezig 
was met de jongens ergens ver 
weg, buiten in het razen van de 
wind. Oranje Boven. Maar in- 
eens had zij stil moeten glim- 
lachen ... want als de jongens 
aan het werk waren, een spoor- 
lijn opbliezen of zo, dan zou- 
den de moffen hen niet horen, 
dan kwam de wind hen te 
hulp. En met die gedachte had 
zij begerig geluisterd naar het 
aanwakkeren van de Noord- 
Wester. 
De gehele dag ook was het 
bar weer gebleven. Soms wa- 
ren de windstoten zo hevig, dat 
de enkele mensen op de dijk 
zich maar met moeite konden 
staande houden en bij iedere 
stap wankelden. Woest was het 
buiten met die over het ijs ve- 
gende storm. De mensen waren 
angstig en overal kletterden 
de pannen van de daken en 
stoof het hooi uit de bergen, 
terwijl de sneeuw wild opwar- 
relde. De schoonheid van dit 
norse natuurspel was onzeg- 
baar, wat zou Gert genoten 
hebben, als hij thuis was ge- 
weest. 
Oranje Boven! Het was een 
grommen en fluiten over het 
kale land zo, dat de woeste 
verlatenheid als tastbaar werd. 
Hij was niet langer onper- 
soonlijk die verlatenheid. Hij 
werd een persoonlijke vorm 
van eenzaamheid en stormge- 
raas ineengesmolten, terwijl je 
daar boven uit de armoede van 
de omgeving aanvoelde als  de 

armoede van de wereld. Ja, de 
armoede, die de oorlog had 
gebracht, waartegen Gert zo 
vocht, Gert en zijn jongens. 
Maar vandaag is het weer stil. 
Zo vredig met al die sneeuw en 
vlakke wijdheid, met die boe- 
renhuizen onder een donzen 
vacht en het dromen van de 
gemutste wilgen langs de on- 
dergesneeuwde sloten. 
Gert zal nu wel gauw thuis zijn. 
Dan zal hij weer vertellen hoe 
het gegaan is, terwijl hij zal 
lachen om de storm, die hen zo 
hielp. 
De storm. Oranje Boven, - - . - . 
Joop zucht, terwijl ze stil door 
het raam zit uit te zien. Ach er 
is oorlog, verzet. Ze heeft vaak 
zo'n stille angst. En altijd dat 
hevig verlangen naar het eind 
van dit alles, naar een rustig 
blij leven samen met Gert. Dit 
hele leven is toch voor een 
ieder een leven van voorstel- 
len en verlangen, van wachten, 
herinneren. In de stilte van deze 
dag, zoals ze nu zit te wach- 
ten op zijn fluitje en waarin je 
de mensen op de dijk ziet 
voorbijgaan, al glijdend en 
glissend, zoals je ze altijd al 
zag gaan, kan je je niet voor- 
stellen, dat het oorlog is, dat 
Gert nu zal terugkeren van 
een gevaarlijke tocht, 't is alle- 
maal zo ongerept buiten en 
vredig... 
Maar toch... heel in de verte 
gromt het geschut, onheilspel- 
lend, als wil het jaloers op het 
vredige, dat overal rondom 
heerst, de harmonie van die 
wijde rust verstoren. Altijd zal 
er wel de dissonant blijven, 
ook in haar leven, de disso- 
nant van de angst om Gert... 
De ' vreugde van alles te win- 
nen, met de gedachte het ook 
te kunnen verliezen. 
En zo zit zij voor zich heen te 
peinzen en denkt weer terug 
aan eergisteravond, dat rus- 
tige afscheid... Er zou storm 
komen, had Gert c,jjzegd. Zij 
had hem lang na kunnen zien, 
want het was zo licht geweest 
vanwege de sneeuw. Oranje 
Boven! 
Joop zucht en kijkt met een 
lange blik het raam uit over de 
wijde, toegevroren plas, waar 
in   de   verte   een   troep   water- 

*^V*i. »^>-. 

vogels een groot wak open 
houden... 
Maar plotseling keert haar blik 
weer terug naar het hoge brug- 
getje aan het begin van het 
laantje, dat naar haar huisje 
voert. Want er komt iemand 
van de dijk de brug op, terwijl 
hij met een fiets aan de hand 
zich snel naar beneden laat 
glijden. 
Zij kijkt, maar neen, dat is Gert 
niet, dat is ..., dat is Peter. Pe- 
ter is één van Gerts vrienden. 
Maar... die zou toch ook met 
Gert mee geweest zijn? Gert 
nog niet thuis en Peter wel? En 
plotseling schiet de angst als 
een veer recht in haar, terwijl 
als een storm de mogelijkheden 
door haar brein jagen en een 
benauwende druk zich om haar 
hart klemt. 
Zij gaat naar de deur en ziet 
het vreselijke in Peters droeve 
gezicht. 
„Jo", zegt hij, en durft haar bij- 
na niet aan te zien, maar Joop 
beduidt hem meer naar binnen 
te gaan. „Peter", zegt zij 
vreemd, „Peter, vertel alles". 
En Peter vertelt, hoe zij met 
hun vieren op weg waren om 
een kleine spoorbrug op te bla- 
zen, een object, dat Gert al zo 
lang had willen vernietigen, en 
hoe alles goed was gegaan, 
want de storm was gekomen 
met veel sneeuw en niemand 
was er in de buurt geweest. Zij 
hadden wel veel moeite gehad 
met de lading, want de grond 
was hard bevroren en zij had- 
den met hun belden gaten moe- 
ten hakken. Maar eindelijk wa- 
ren ze toch klaar gekomen. 
En Gert had het vuurkoord aan- 
gestoken, terwijl de anderen 
zich al wat terug getrokken 
hadden om de wacht te houden. 
En daarna was Gert ook naar 
hen toe komen rennen, toen hij 
klaar was. Op een afstand had- 
den ze de explosie afgewacht, 
maar hij was niet gekomen, er 
gebeurde niets. 
En Gert was ongeduldig gewor- 
den en had gezegd, dat de wind 
het vuur waarschijnlijk gedoofd 
had en dat hij het koord weer 
ging aan steken. De jongens 
hadden geprobeerd hem tegen 
te houden, want je kon nooit we- 
ten. Het was te gevaarlijk. Te- 
vergeefs, Gert was weer naar 
de lading toegelopen, en 
toen... ze hadden hem nog 
vaag zien bukken, maar plot- 
seling was hij opgesprongen, 
te laat, een ontzettende explo- 
sie was er geweest en daarna 
niets meer ..., alleen het bulde- 
ren van de storm... De storm 
had het voortkruipen van het 
vuur tegen gehouden en de tijd 
gerekt... 
Joop huivert en staart met een 
bleke strakke blik langs Peter en 
ziet zichzelf staan op de ho- 
ge dijkbrug en de glimlach van 
Gert, want ruw weer zou hem 
te pas komen. Storm, Oranje 
Boven! Zijn fluitje van over de 
vaart... Alles verloren ... 
Oh, God, Gert...    In   de   verte 
gromt het geschut. 

DOUWE. 
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DE KONINGIN SPRAK 
JCvcótmió, 1941 

Te midden van de onzekerheid, van den wereldnood, te midden van den 
strijd tegen de booze machten, klinkt de kerstboodschap door de wereld 
als het éénige bestendige, zekere in dezen voor ons zoo troosteloozen tijd. 
In dien nood en in die worsteling roept alles in den mensch om innerlijk 
houvast, roept alles in hem om God en grijpt hij naar God. 
Dan vindt hij geen ongenaakbaar God, die veraf is en hoog boven hem 
troont, doch God midden in het practische leven en in zijn persoonlijk 
leven; indalende in de diepte van zijn ellende en nood en dood. 
Die tot een ieder zegt eens en voor altijd: 
„Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u 
rust geven". 
Dit nu juist is het geheimenis en de heerlijkheid van het kerstevangelie. 
Dit is het eenige dat tegemoet kan komen aan den geestelijken honger 
van dezen tijd, want dis is waarlijk spijs. 
Het kerstfeest sluit zich inderdaad aan aan de practische problemen 
van ons leven en aan onze beproevingen, omdat het vóór alles getuigt van 
Gods ontfermende en helpende liefde, getuigt van Zijn komst op aarde 
om ons te verlossen en ons vrij te maken van den booze. 
Kaast verschillende berichten die mij bereiken omtrent uw stoffelijke 
nooden en uw prachtigen weersta7id, zijn er ook die getuigen van geeste- 
lijken groei; van de standvastigheid van uw geloof, van uw doelbewusten 
strijd tegen de booze machten die zich overal en langs allerlei slinksche 
wegen, schier onmerkbaar trachten in te dringen bij ons volk, die het 
met hun voosheid en verderf zouden willen vergiftigen en niets liever 
zouden willen dan het van zijn rein en zuiver geweten berooven. Berichten 
die spreken van uwe overtuiging dat Christus u geheel voor Zich op- 
eischt op ieder terrein van het leven. 
Van Uw vast besluit Hem gehoorzaam te zijn, ook al beteekent dit voor 
u een kruis en vervolging; dit kruis op te nemen en achter Hem aan te 
dragen. 
Met millioenen, uw lot deelende volgelingen van onzen éénen Heer, on- 
verschillig tot welk ras of welk volk zij behooren, strijdt gij met Hem 
samen Zijn strijd, welke leidt tot één en hetzelfde doel: de vernietiging 
van onzen geestelijken vijand. 
Want even noodzakelijk is deze overwinning als die over de strijdmacht 
van onzen tegenstander, wil een betere toekomst voor ons dagen waaraan 
wij den eisch stellen vrij en onbelemmerd God te kunnen dienen naar de 
inspraak van ons geweten. 
Het is niet de eerste keer dat Hij van ons vraagt, vóór alles en boven 
alles, Hem en ons geweten te gehoorzamen; eeuwen geleden gaf dit ons in 
ons dagelijksche leven den Bijbel terug, en opnieuw den onbelemmerden 
toegang tot onzen Hemelschen Hoogepriester zonder bemiddeling van wie 
dan ook. 
De tijd is niet ver meer, waarin wij de vruchten zullen kunnen zien welke 
de jongste beproeving en loutering van uw geloof en van uw leven voor 
u hebben afgeworpen.. 
Want van begeerte naar loutering spreken tevens ook de door mij ge- 
noemde berichten. 
Wie heeft niet zelf ondervonden, hoe vaak men in de practijk van het 
leven onzen Heiland verloochent en verlaat en door een andere levens- 
houding aan te nemen, zelf de blijdschap die het geestelijk leven ons 
brengt, verwoest heeft? 
Van heeler harte tracht ik in ootmoed u langs dien louteringsweg te 
volgen, die voert langs steile, moeitevolle en gevaarlijke paden tot de 
hooge lichtende bergtoppen van uw geloof. 
Wij weten ons daarheen geleid door één en denzelfden Gids: den Heer 
van ons kerstfeest. 
Het lijkt een schrille tegenstelling op dit kerstfeest te spreken van de 
boodschap van de groote blijdschap, die er onafscheidelijk aan verbonden 
is; maar wie door de diepte heengegaan is, voor dien is boven de donkere 
schaduwen van het dal, de ster van Bethlehein opgegadn, die heeft juist 
daar die groote blijdschap gevonden. 
Gij, die het voorrecht hebt te midden van het eigen volk te verkeeren, 
draagt met groote en diepe overtuiging de boodschap van die groote 
blijdschap uit! 

(Radio Oranje) 
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iEtótïiebt 
O,  wat zon  is  komen dalen 
in den !Maeghddijcken schoot! 
Ziet, hoe schijnt ze met heur straten 
alle glanssen doof en doof. 
Ay, hoe schijnt dit hemehch kint, 
aller zielen licht en hoeder, 
zon  en maen en starren blint 
uit den schoot der zuivre moedert 
Engten, daelt. van 't Paradijs: 
zingt den hemel eer en prijs, 
en met vree de harten kroont, 
daer een goede wil in woont. 

Ziet, hoe starooght daer een Oude, 
achter deze maeght, op 't pant, 
dat de hemel hem beiroude, 
dat de kroon van ootmoedt spant. 
Salomon, vol majesteit, 
rijk van diamante straelen, 
magh het in zijn heerlijckheit 
bij Qods nedrigheii niet haelen. 
Engten, daelt van 't Paradijs: 
zingt den hemel eer en prijs, 
en met vree de harten kroont, 
daer een goede wil in woont. 

JComt, ghy Koningen en heeren, 
u hier spieglen in dit licht-: 
Jesus zal u ootmoedt teeren, 
die zijn hof in statten sticht. 
Ziet de Moeder, ziet den Zoon, 
kust de windsels, kust de doecken, 
buight uw hoofden, buight uw kroon, 
zwijght, vernuftigen en ktoecken! 
Engten, daelt van 't Paradijs: 
zingt den hemel eer en prijs, 
en met vree de harten  kroont, 
daer een goede wil in woont. 

JOOS7 VAW   D£5V VOWVEL 
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• KERSTFEEST EN OUDEJAAR 1944 
D E gruwelijkste winter van de oorlog, de bangste winter sinds eeuwen in ons 

land doorgemaakt. .    .      . , 
De bitlere ontgoocheling na September 1944, dat de bevrijding nog niet 
aangebroken was. De hoop in ieder hart, die onverwoestbare, dwaze, maar 
heerlijke hoop, dat het iedere dag uit kon zijn. En tegelijkertijd, o wonder van 
menselijke gedachten en verlangens, het gevoel, dat er nooit een eind aan 
zou komen. . 
Duitsers, overal op de weg. En in die tijd al, ontwijken we ze, gaan langs 
zijwegen en over fietspaadjes, stappen weer af op het gefluister: Razzia, en 
keren om, om langs andere wegen erdoor te komen. 
Bombardementen, nu hier, dan daar. n        i    u 
Vrienden, die gevangen genomen worden, bijna iedere dag vallen slacht- 
offers. 

^uuiAJUUUUUll/. 

En opgejaagd als wild door al dit geweld, komt het volk van Nederland 
aangezicht tot aangezicht te staan mét haar ergste beulen: 

HONGER EN KOUDE. 
Zie het volk in drommen langs de besneeuwde wegen gaan, fietsend, lopend, 
struikelend, zich afbeulend om een zware handkar te duwen, in een dikke 
sneeuwlaag, bij een ijzige wind, soms sterven ze langs ze weg. 

Dagen trekken ze, aan de genade van hun landgenoten, aan de wreedheden 
van hun vijanden overgeleverd. Wee de bloedzuigers, de gieren uit eigen 
volk, die op deze kudde neerstreken en zich verzadigden aan deze ellende. 
In de bossen drommen de mensen samen, hakkend en sjouwend aan zware 
bomen, vehtend voor hun leven. De straten in de steden kennen geen bomen 
meer, hekken, alles wat brandbaar is, verdwijnt, in de buik van die veel- 
vraat: de kachel. 

%&** 

En daar tussendoor strijd een kleine groep mannen en vrouwen een ongelijke 
strijd met den vijand. Ze broeden plannen uit, ze saboteren, overvallen 
distributiebureaux, gevangenissen, bevolkingsbureaux. Ze leggen geheime 
telefoonlijnen aan, ze maken valse papieren, ze drukken illegale bladen, ze 
onderhouden verbindingen onderling over het land, dank zij moedige jonge 
meisjes, die met hun gevaarlijke vracht, dag in, dag uit, het land door- 
kruisen, soms uren lopend met een lekke band, soms bezwijkend van kou 
of wanhopig van een scherpe Noordooster storm. Ze verzorgen honderd- 
duizenden onderduikers, joden, spoorwegmannen. Ze verven voedsel en 
vervoeren en distribueren het onder de ogen van den vijand. 
En als het: „Hande hoch" geklonken heeft, dan wachtten ze verder een- 
zaam in de cel de dag af, waarop ze zonder waarschuwing voor een vuur- 
peloton komen. 

Zo staat ons volk voor Kerstmis 1944. geslagen door verschrikkelijke ram- 
pen maar niet uerslagen. Onverwoestbaar is het optimisme van dit volk. 
Nergens was dit zo duidelijk als in de kring der illegale werkers. 
Gemopperd werd er wel, niet omdat het werk te zwaar was, maar omdat 
er niet harder en beter gewerkt werd, omdat het apparaat soms stroef was, 
de machine hier en daar stokte. . i» 
Geen  aanval  van  den  vijand   of de  tegenaanval  werd  mimtieus  uitgewerkt 
en de gehele illegale machine in actie gebracht om de vijandelijke actie lam 
te  leggen. t.     i.    • 
Op twee fronten woedde de strijd in die dagen het hevigst. 
Het bon^erfront. 
Het „Arbeitseinsatz'-hont. ,,..,,,..    t i  n 
Als ik door de stukken uit die tijd de toestand bi)  U laat herleven zal U 

Het zTet erui^ahof de illegaliteit werkte als het legale voedselapparaat,  als 
de   Duitse   vorderingsinstructies   zelf.   Alsof   de   strijd   openlijk   en   met   een 
perfecte   organisatie   onzerzijds   gevoerd  werd.   En   inderdaad  WIJ   behoefden 
niet onder te doen voor de legale instanties. 
De kgak voedselwerving geschiedde wel op groter schaal, maar zeker mei 
perfecter dan de illegale werving. 
De „Arbeitseinsatz" januari i945 mislukte, 
dank zij de illegale tegenactie volkomen. 
Maar laat ik thans de stukken laten spreken. Op 17 December  1944 stelde 
de vijand een bekendmaking' op, waarin o.a. het volgende voorkwam: 

Alle mannelijke Nederlanders en staatlozen behorende tot de ^hUngen 
1905 tat en met 1928, die thans hun woonplaats of vaste verbhtfplaats 
hebben in de provincies Woord-Holland, Zuid-Jlolland en "Utrecht, zi(« 
verplicht te werken in het kader van de arheidsinzet. De mschakehng in 
de arheidsinzet geschiedt door een bijzondere oproep 
"nemen van maatregelen op het gebied van de SMeüspohzeibh^ 
onaangetast. Kuizen of gronden, waarin of waarop zich een opgeroepen 
man verstopt, worden met inbegrip van de meubüermg verbeurd ver- 
klaard. 
De  bepalingen  van deze bekendmaking treden onmiddellijk in  u^erkin^. 

De %..  X.   voor bet bez. Wed.   Qebied. 
De Ailg   Qem   voor de totale oorlogsinspanning. 

DESS. 
's-Qravenbage,  U December t944. 

Enkele  dagen later  hadden  wij  dit  stuk  in  handen  en  bereidden  de  actie 
TOor  in  de   Contocf-Commissie   der  illegaliteit   (het  dagelijkse  bestuur  der 
G.A.C.). Zij gaf op 19 December de volgende richtlijnen uit: 

Namens   de   Contact-Commissie   der  illegale  groeperingen   wordt  u   het 

^±^1^ Duitsers een bekendmaking  worden  gepubliceerd 
waarvan V hierbij een afschaft ontvangt. 
•Uit deze bekendmaking  blijkt dat alle mannen van  16 tot 40 mr, cue 
wonen   n depLincies wLd-Volland. Zuid^olland en 'Utrecht, me- 
hoepen zullen worden voor den „Arbeitseinsatz'. bepaalde categonen van 
personen zullen kunnen worden vrijgesteld. 
"Het  betreft  hier  een  juridisch  gecamoufleerde  voortzetting  der  razzia s 
en   mmnendeportatie.   waartegenover  de   illegaliteit   een   volstrekt   ajwv- 
Tendstandpun? in dient te nemen, dat tevens moet worden mtgedragen. 

Derhalve luidt advies-. 
2 Sn^Szen van vrijstelling aanvragen, noch door werknemers 

%% dooT'werkgevers. Met name dienen z.g. MckstelUngsantrage 
™rijstellingsmeh niet door werkgevers te ^"^'^ m0,e. 

3 De bevolking dient gewezen te worden op haar phcht, 0P *"* ™0% 
lijke lijzen steun en bijstand te verlenen aan degenen, die z,ch aan 
deze deportatie-actie trachten te onttrekken. t    u      A ~  „* 

4. De illgale organisaties dienen zich met spoed voor e beraden op 
contra-actie en massale sabotage der voorbereide deportaUe. 

Overwoaen zijn de grote moeilijkheden, waarvoor een radicale "ffjfng 
?„ sabotage ons IJlen plaatsen. Desalniettemin dient zo gehandeld te 
worden: ,. 
< omdat zowel het zich melden als he\ aanvragen van ^£*™W 

medfweTng betekent aan de mensenroof deze v^™*^*-** 
Jetmogehik  maakt,   medewerking  daarenboven  door   onze  Regering 

2.^fS\:Ais.  dat het f^^^^Zn't 

de meerderheid juist daardoor het %f°^act_Commissie der gjc. 

De actie werd verder centraal geleid door het ^jkWerk Comité (dat 

-Im^oS 'richln^ ^en f^t JSS H^omi. 
vergaderde dagelijks. 
De Mededelingen der £.0. geven op 23  December het volgende voorschrift: 

i   ledere  medewerker  en   iedere    belangrijke    geïnteresseerde    moet    een 

2 ^^kgZs'^eJjm^Cmaar vooral de eerste, want zij zullen 
devZoekenom Ausweise moeten indienen) moeten  bewerkt worden 

3 ïtc^A iAgtii Ts^e n? Ae^4 
. S^ktrvoZdurend op de hoogte van ^ g^ni.en 
K  Vrrschaf Ausweise aan illegale werkers  en aan hen  die ze drmgena 

noTghebbeTihlt   voedselapparaat   moet   blijven  functioneren).   Alle 
anderen moeten maar onderduiken. Qeen uitreiking en masse. 



1 
En de mededelingen rond Nieuwjaar berichten over dit punt: 

a. Wij  zijn  teleurgesteld,  maar niet  verwonderd  over  de  wijze   waarop 
gereageerd  wordt op  de nieuwe  Duitse   slavenjacht.  Men  begint  h.er 
en daar al weer Ausweise aan te vragen of beter men bedett er om 
Wordt dan thans nog niet begrepen, dat alle halfheid onzerzijds 
winst voor den bezetter betekent? Wordt dan nu, nu de nood zo hoog 
is nog met begrepen, dat ons land geplunderd zal worden, dat we 
uitgehongerd ZU/IêM worden, dat alle weerbare mannen weg moeten 
en dat onathankelijk van onze medewerking aan deze nieuwe jacht 
zal geschieden; dat we het de Duitsers dus makkelijk maken om zijn 
d.ensten te laten functioneren, als we Ausweise aanvragen en dat we 
het hem moetltjk maken, als we niets aanvragen, want dat de bezetter 
dan bi) iedere greep, die hij doet, wanorde bij ons en bij zichzelf 
teweeg  brengt? 
Dit Ausweisen-gebedel is geen opportunisme meer, er is bij de chaos 
die in ons land toch ontstaat, geen  fatsoenlijk motief meer voor 

J '™ j,10^. e30'sme. bet zichzelf beveiligen, ten koste van den 
mede-Nederlander. Heb de moed nu nog de weg te gaan, die hon- 
derdduizenden voor V gegaan zijn, duik onder, ook gij hoogwaardig- 
heidsbekleders en laat de moffenwagen vastlopen. 

b. Wat zal er gebeuren na deze bekendmaking7 ( 
£r zullen oproepingen plaats vinden via de bevolkingsbureaux, mis- 
scbten via de arbeidsbureaux. Waar dat is niet belangrijk. Het geheel 
is maar een poging tot juridische en morele rechtvaardiging van de 
roof. ledere man tussen i6 en 40 jaar zal op de straat voortaan on- 
veilig zijn We veronderstellen zelfs, dat huiszoekingen voor de heren 
met van belang zullen zijn. De buit op straat zal groot genoeg wezen. 

c. Er zal daardoor een tijdelijke belemmering in ons tverk plaatsvinden 
bereidt V er daarom op voor, vanuit Vto huis het werk te leiden 
Breng de verbindingen nu reeds tot stand met meisjes en laten de 
mannen boven de 40 jaar zich gaan instellen op bet werk in vergade- 
ringen en langs de straat. 

Met   allerlei   drogredenen   proberen   dan   verschillende   vooraanstaande   figu- 
ren het standpunt te rechtvaardigen, dat personen, die met de voedselvoor- 
ziening verbonden zijn, een Ausweis zouden  mogen vragen. 
Dit zou de  genadeslag betekend hebben voor onze actie. 
Met   de   uitzonderingpositie   voor   de   voedselvoorziening   zou   iedereen   zich 
wel  op  een  of andere  manier tot  onmisbaarheid  kunnen  promoveren. 
Oelukkig was de druk, die op dit plan, vooral vanuit Engeland gezet werd 
zo groot, dat de heren bezweken.  Er werden  (van hogerhand althans) geeii 
Ausweise  aangevraagd.   De   laatste  „Arbeitseinsatz'   mislukte  volkomen.  De 
Duitsers riskeerden geen revolutie en ze hadden ook geen middelen om hun 
voorschriften te doen nakomen. 
Hen restte slechts de razzia, het schrikbeeld van het laatste halfjaar der 
oorlog. 

Ook de honger werd door de illegaliteit met name door de L.O. bestreden. 
Zij had het apparaat voor een illegale voedselvoorziening. Sprekend hier- 
voor is een stukje uit de Mededelingen van die tijd: 

Voedsel. Zo langzamerhand komen resultaten binnen over de voedsel- 
werv.ng. Ier inspiratie en voorlichting delen we hier enkele feiten mede- 
Bovendien zijn er nog wat misverstanaen, die opgehelderd moeten worden. 

t. In Friesland zijn kaas, tarwe en aardappelen in grote hoeveelheden 
te krijgen. (Jok vlees is er voldoende. Boter kan niet geleverd worden. 
Het vervoer per schip was reeds ter hand genomen en leverde al belang- 
rijke resultaten op. Ue ingetreden vorst belemmert dit werk zeer ernstig. 
Het vervoer per auto, hoewel minder effectief, zal nu geïntensiveerd 
moeten worden. Aan brandstof voor schepen is dringend behoefte. Men 
geve ons door waar nog stookolie aanwezig is. Help met deze opgave de 
honger bestrijden. Zodra de schepen weer vrije vaart hebben, mag er 
geen belemmering meer zijn. 
In één plaats van 8U.0OU inwoners werden 1700 pakketten verdeeld on- 
der de  meest behoeftigen. 
In een kleine plaats wierf de L.O.-man om zich heen aan voedsel van 
allerlei soort wat hij kon. Hij stelde een naburige stad op de hoogte, die 
een en ander per auto afhaalde, in een andere plaats leefde de gaarkeu- 
ken door de L.O.-actie weer op. Elders kon een extra bon gehonoreerd 
worden. 
In het Noorden van N.-H. vindt overal illegale werving plaats. Het ver- 
voer naar de steden geschiedt regelmatig. 

2. We moeten goed blijven onderscheiden tussen legale en illegale wer- 
ving, vervoer en distributie. De eerste is die welke normaal altijd ge- 
schiedde. Zij kan in verschillende vormen geschieden. 
SMM moet men in bet oo^ houden, dat het -functioneren van beide goei 
moet geschieden. Legale en illegale instanties moeten elkaar overal de 
hand reiken. 

Q e e ri vliegen afvangen Wie de beste kansen beeft, 
moet werven, vervoeren en distribueren. Om voorbeelden te noemen. 
Er zijn boeren, die huiverig zijn voor illegale werving. Daar moeten wij 
ingrijpen en met steun der legale instanties vervoeren. Er zijn bevolkings- 
groepen, die wij veel beter kunnen bereiken dan de distributie. Dat is 
dan ons terrein. Wij moeten anderzijds bevrachtingscommissies en agen- 
ten overtuigen van de goede samenwerking tussen de Centrale voedsel- 
rederij en het V.V.O. enerzijds en de illegaliteit, met name de LO. 
anderzijds, zodat het legale vervoer geen strubbeling ondervindt. 
Wen boude overigens in het oog, dat wat de L.O. doet een druppel in de 
emmer is en dat de legale distributie het leeuwenaandeel heeft in het 
werk. Waar die druppel moet dan een speciale druppel zijn. Wat 
geworven wordt moet niet anders te werven zijn, de vervoersgelecjenheid 
moet er één zijn, waarover wij speciaal beschikken en in de distributie 
moet met die druppel iets speciaals gedaan worden. 
Welke eisen stelt dit aan den L.O.-man7 

a. Dat hij in de L.O. over uitstekende verbindin- 
gen beschikt. Zijn ze slecht, herstel ze dan. Een zwakke of ontbrekende 
schakel in de keten moet de gehele keten onbruikbaar of anders het werk 
waardeloos maken. Iedereen draagt hierin een grote v e r a n t- 
woordelijk h-e i d. 

b. De plaatselijke L.O.-man w e r v e in zijn dorp waar b ij 
kon. Heeft hij voldoende voor een autovracht, dan stelle hij den 
districtsleider op de hoogte, die voor vervoer naar een stad in nood 
moet zorgen. 

c. De distributieleider moet, bij grotere hoeveelheden of voor bet gevat 
zijn gehele district redelijk van voedsel is voorzien, de L.O.-mannen voor 
voedsel in de provincie op de hoogte houden van de werving. Wij be- 
ogen een w e k e l ij k s overleg van deze mannen per provincie, 
waardoor het werk beter zal verlopen en bet voedsel beter verdeeld 
wordt. 

d. Js het voedsel in de bedreigde streek aangekomen, dan zijn er ver- 
schillende wijzen van distributie. Oorspronkelijk was onze taak voor de 
TJ.B.S. te zorgen. Er is naast de 3V.B.S. veel meer ellende 
en   honger.   Onze zorg moet daarnaar uitgaan. 
Via doctoren en diaconiën zijn de gezinnen waar honger geleden wordt 
te vinden. Daar moet eerst voor gezorgd worden. 
Dan zijn er de gezinnen van onze gevangenen en van zeelieden, waar 
de hulp der mannen zo sterk gemist wordt. Ook daar moeten wij hel- 
pen. Vervolgens zijn er de illegale werkers en hun gezinnen, voorzover 
ze voedselhulp nodig hebben. De mannen feunnen ook in die gezinnen 
niet meer helpen. 
Dan zijn er onderduikers, waaronder de joden, die niet op straat mogen 
komen. Er is voedselnood in die gezinnen. (De laatste drie categoriën 
kunnen we meestal zelf geheel helpen. Veel van dit werk wordt reeds 
gedaan naar we horen, maar er zijn districten die achterblijven). 
Vervolgens kunnen we van het restant aan de distributie leveren. 
Waar tenslotte zal er koste wat hét kost, enige voorraad gedecentrali' 
seerd en bewaakt opgeslagen moeten worden, want de nood is nog lang 
niet op bet bootst gestegen. 

e. De problemen van het vervoer zijn wel bekend. Wen werve overal 
schepen en vrachtauto's. Er is nog voedsel te krijgen, maar steeds stokt 
bet werk op het vervoer. Laat geen transport zonder toezicht, van 
een L.O.-man geschieden. 

Deze uiteenzetting bevatte uiteraard geen concrete informatie. De S.D. 
las ons blad ook. De concrete informatie ging per geheime koerier of mon- 
deling op de voedselvergaderingen. 

Om het beeld van de illegale actie eind 1944 te voltooien volgen hier nog 
enkele citaten uit de Mededelingen: 

D e 7J.B.S. Vit de verwarde toestand, die er oorspronkelijk in deze 
organisatie heerste, is langzamerhand meer klaarheid gekomen. Vele L.O.- 
mensen hebben hier aan van harte meegewerkt. Waar XP. ontbrak, nam 
de L.O. een belangrijke plaats in. Jn verschillende plaatsen vervult de 
L.O. thans nog de K.P.-taak en elders werkt ze volledig onder de X.P.- 
leiding mee 

Tiestuursencfuête. Er zijn langzamerhand naar wij horen 
vele encjuête-staten over het burgerlijk bestuur samengesteld. Waar men 
zit er op, als een kip op haar eieren. Dit is niet de bedoeling. Wij hebben 
bier  een goede broedmachine. 
Door het snel inzenden der stat>en, kunnen vertrouwensmannen reeds 
thans aan de hand daarvan beslissingen nemen, die zonder die staten 
veelal op losse schroeven zullen staan. Help dus mee in Uw eigen ge- 
meente een goed bestuursapparaat te vormen door snelle inzending der 
gegevens. 

i 



Honger,   koude,   „Arbeitseinsatz",   razzia,   bombardementen,   gevangenissen, 
concentratiekampen,  dat waren  de  knooppunten  in  het beeld  onzer  ellende 
eind 1944. En daar tegenover een groep mannen en vrouwen, die worstelen 
om ons volk voor zinken te behoeden. 
Is dat een voedingsbodem voor Kerstfeest? 
ja toch, vooral. Schrijft niet Lucas: ,   .    ., • 4 

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den 
keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden . 

En was Augustus niet de bezetter van het land, waar Jezus geboren werd? 
En dat is de buitenkant nog maar. In de wereld der geesten gaat het nog 
anders. Lees maar in Openbaringen 12, hoe de draak klaar staat om het 
kind (Jezus) te verslinden, dat de vrouw (de Kerk, de gemeente) baren zal. 
Onderdrukking, geweld, strijd overal. Daarom staat Kerstfeest 1944 zo vlak 
bij de geboorte van den Christus. Zegt Hij niet later zelf: „Komt allen tot 
mii, die vermoeid en belast zijt en Ik zal U rust geven . 
Hééft dit volk het beleefd, dat Kerstfeest, heeft het die rust gevonden, toen 
het zo onzegbaar gekweld werd? ■• ^„uu^ 
Ja, zij die Jezus gevonden hebben, toen Hij aan de deur klopte, zi, hebben 
rust gevonden. Voor hen is het mysterie werkelijkheid geworden, dat „Hi, 
ons doet nederliggen in grazige weiden, dat Hij ons zachtkens voert aan 
zeer stille wateren", werkelijkheid geworden, zwoegend op een fiets in 
sneeuw en storm, zeulend met een lege maag langs onbarmhartige boerde- 
riTen stervend op lompen, boven achter in Amsterdam, uitgehongerd in con- 
centratiekampen, eenzaam in een cel, staande voor een vuurpeloton. 
Want deze weiden en wateren zijn van een andere orde, ze vagen de orde 
van honger, koude, razzia's en geweld weg. Ze heersen van binnen en 
van boven. 
Maar hoe staat het dan met onze successen? 
De honger bestreden,' de „Arbeitseinsatz" verslagen. Passen die in dit raam? 
Ween   als het in eigen kracht gebeurde, Hoe dikwijls begonnen we op onze 
knieën en eindigen we met op onze borst te slaan, ons op de machtige LO 
te verheffen   op^mensen te zien. Laten we elkaar toch eerlijk bekennen, d,, 
weTn de miois'e fasen van het verzet  nog moesten strijden om van ons zelf 
los te komen, als we tenminste geen blinddoek voor hadden.    ^      _ 
Maar ook is  het antwoord hierop Ja,  als  we in de strijd leed wdden ver 
zachten    honger   wilden   stillen,   geweld   wilden   stuiten,   onrecht   bestreden 
7owiïde Christus het van ons   zo  deed Hij het eens zelf,  zo  maakte Hij 
Jns To %n weXulg™, ook al'moesten we de opdracht aanvaarden met de 
belijdenis:'„Heere, ga uit van mij, want ^ h™ *™ ™n^™Z \945   een Kerstfeest   1944.  Als  het  in  ons  gezonken  is,  dan  is   Nieuwjaar  iy«een 

echt nieuw jaar geworden. En midden in de teistering van honger en koude, 
slavenjacht en vuurpelotons, kon daarom in ons Mededelmgenölad het 
vorig jaar staan: 

Ms het oude jaar, met zijn moeiten en zorgen van ons heen zal gaan en 
het Wieuwe Jaar, met grotere moeiten en meerdere zorgen zich zal aan- 
dienen   past het ons in alle stilte te gedenken,  het vele werk   dat  we 
in alle eenvoud gedaan hebben. We zullen er niet trots op worden, maar 
het zal ons opwekken tot groter activiteit. 
7waalf slagen zullen galmen. 
Wet oude jaar luidt uit, een nieuw begint. 
We gedenken met weemoed onze gevallen vrienden. 
We gedenken met eerbied onze gevangen kameraden. 
We gedenken met medegevoel hun verwanten. 
We gedenken met saamhorigheidsgevoel alle medewerkers. 
Wet meisje, dat uren fietst om de berichten weg te brengen 
De man achter het bureau, de gastvrouw van de onderduikers. 
Tiet meisje achter de telejoon, de chauffeur van de voedselamo. 
Jn 't kort, een ieder die op zijn terrein, ons CO.-iverk dient 
We gedenken ons gehele Nederlandse volk, dat hrft en sfnjdf, het wik, 

We 0gedenken'de soldaten van de verbonden volkeren, die met hun bloed 
onze vrijheid betalen. 
We gedenken de helden van ons eigen verzetsleger. 
We gedenken ons Vorstenhuis, en onze Regering. 

"Het Nieuwe laar gaat in. „       ,■        s j „ 
£n op deze ure voelen wij ons verbonden met allen ,dfe gedreven doo 
die warme liefde van ons volk, een liefde die van geen ccmpromis weet, 
een liefde die leidt tot slechtsJén woord: 

laafdie brandende  liefde ons drijven tot groter-activiteit, tot meerdere 

rSït Z^T^P^e*^ r -s gezanik 
gebed moge doordringen tot onzen Vader in de Hemel: 
Vader, wees met ons land en ons iwlk. 
Vader, maak onze gevangenen vrij. 
Vader, troost onze bedroefden ,,..,. Ut 
Vader, maak onze stervenden hun afscheid hebt. 
Vader  maak ons sterk, om voort te gaan op ons moeilijk pad. 

MOED, BELEID EN TMOUW 
Niet alleen in onze kringen — LO en LKP — 
heeft men de laatste tijden horen spreken over 
onderscheidingstekens. Het heeft de gehele ille- 
galiteit bezig gehouden en a.h.w. in „beroe- 
ring" gebracht. 
Oppervlakkig gezien vergt het onderwerp „on- 
derscheidingstekenen" niet zo bijster veel aan- 
dacht, doch wanneer men zijn oren eens goea 
te luisteren legt, dan blijkt, dat dit onderwerp 
reeds veel „voeten in de aarde" heeft gehad. 
Van verschillende zijden en in onderscheidene 
commissies is de laatste tijd veel aandacht aan 
dit onderwerp geschonken en een bevredigende 
oplossing is — naar wij weten — nog steeds 
niet gevonden, ondanks de vele argumenten, 
waarmee het voor en tegen is bepleit. 
In onze kringen is men in het algemeen positiet 
tegen het uitreiken van „lintjes". Men ziet te- 
recht de kroon van ons werk beroofd, wanneer 
dit werk zou worden „beloond" met het verle- 
nen van een decoratie. Anderen zijn echter van 
oordeel, dat — na het gedurende vele jaren uit- 
reiken van onderscheidingstekenen aan hen, 
die, krachtens hun practljken in de bezettings- 
tijd hiervoor nooit in aanmerking hadden mo- 
gen komen — thans de tijd is aangebroken om 
hen te decoreren, die zich dit ook metterdaad 
hebben waardig gemaakt. 
Het argument, dat door de toekenning van on- 
derscheidingstekenen, het Nederlandse volk 
duidelijk zal komen te weten, door wien inder- 
daad illegaal is gewerkt, kan o.i. ook niet vol- 
doende bijval oogsten, daar het den echten il- 
legalen werker van voorheen niet te doen is om 
door middel van een „lintje" uit de massa naar 
voren te komen. 
De illegale werker treedt in de regel niet graag 
op de voorgrond, althans niet met zijn illegale 
„verdiensten". Er zijn stemmen die betogen, dat, 
wanneer tot uitreiking van onderscheidingste- 
kenen wordt overgegaan, alleen en in ieder ge- 
val in de eerste plaats zij, die hun leven voor 
het vaderland gaven, hiervoor posthuum in 
aanmerking komen. Weer anderen zijn van me- 
ning, dat alleen de werkelijk actieve verzets- 
man — d.w.z. zij, die door openlijke actie ver- 
zet pleegden — met een onderscheidingsteken 
mag worden getooid. Vooralsnog sluiten wij 
ons graag aaii bij het door onze G.A.C, inge- 
nomen standpunt, dat absoluut niet tot uitrei- 
king van decoraties moet worden overgegaan. 
Wij spreken de wens uit, dat zij, die ten op- 
zichte van deze materie het laatste woord 
hebben, het door de G.A.C, en daarmee door 
de gehele illegaliteit ingenomen standpunt zul- 
len weten te respecteren. 

In'dit verband is het te betreuren, dat intus- 
sen reeds „lintjes" zijn toegekend aan enkele 
lieden Hierover heerst ook — afgezien van het 
feit of alle gedecoreerden werkelijk verdien- 
den te worden onderscheiden — in verzets- 
kringen behoorlijke ontevredenheid. 
Wij laten echter thans het probleem rusten en 
willen alleen een ogenblik stil staan bij de 
historische bijzonderheden van de meest 
waardevolle en hoogste onderscheiding, die 
een Nederlander te beurt kan vallen, n.1. de 
Militaire Willemsorde. 
Is het vaak moeilijk de eerste gebeurtenissen 
in een geschiedenis op te sporen, voor de 
M.W.O. gaat dit vrij gemakkelijk. Er bestaat 
een wet op onze populaire en mooiste Neder- 
landse ridderorde. 
Deze wet werd ondertekend door Koning Wil- 
lem I, op 30 April 1815, in een voor Nederland 
„historische tijd". ,0,v ■ 
De grote veroveraar Napoleon, was m 1815 m 
Frankrijk, van het eiland Elba teruggekeerd. 
Er tekenden zich sombere dingen aan de ge- 
zichtseinder. Opnieuw dreigde Europa in vlam 
en vuur te komen. Ook het Nederlandse leger 
schaarde zich ten strijde. In die periode — en 
het was inderdaad een gunstig geboren tijdstip 
— werd door den toenmaligen Minister van 
Oorlog, Generaal Joustens, het voorstel inge- 
diend om een decoratie in te stellen ten be- 
hoeve van hen, die ten oorlog gingen. 
De M.W.O. werd gesticht en in roemrijke, voor 
het vaderland vruchtdragende veldslagen bij 
Quatre-Bras en Waterloo werden de eerste rid- 
derorden verdiend. 

De eerste M.W.O., door Koning Wi lem I bij 
besluit van 8 Juli 1815 verleend, was het Groot- 
kruis der Orde aan Z.K.H. Prins Willem Frede- 
rik George Lodewijk, erlprins der Nederlanden^ 
Deze onderscheiding prijkt dus als No. 1 in het 
register der Grootkruisen. Na den Prins van 
Oranje volgden in het register der Grootkrui- 
sen, Prins Wilhelm van Pruisen, zwager van 
den koning, en de vier veldmaarschalken, die 
zo krachtdadig bijdroegen tot de bevrijding 
van ons vaderland — te weten de Hertog van 
Wellington, Ned. veldmaarschalk en Prins van 
Waterloo, Prins Blücher van Wahlstadt, graaf 
van Bülow Dennewitz en de graaf van 
Gneisenau. 
De jongere broeder van den Prins van Oranje, 
Prins  Frederik, ontving bij hetzelfde K.B. met 
vijf  generaals  het  kommandeurskruis,   terwijl 
voor de dagen van Waterloo bij dit en latere 
Koninklijke Besluiten in totaal een 1000-tal rid- 
ders in de  Militaire Willemsorde werden be- 
noemd. , ,     , 
Bij K.B. van dezelfde 8 Juli 1815 benoemde de 
koning bovendien voor vroeger bewezen dien- 
sten een aantal ridders.                              ,    ,, „ 
Zodoende   werd   de   luitenant-admiraal   Van 
Kinsbergen, een onzer helden van de zeeslag 
op  de  Doggersbank  (1781)  na  den   Prins  van 
Oranje,  de  eerste  Nederlander,  versierd  met 
het Grootkruis der Militaire Willems Orde. 
Op 30 Juli 1815 had de eerste plechtige uitrei- 
king der eretekenen plaats door den Prins van 
Oranje. Ingevolge het voorschrift werden alle 
ridders door den Prins aan zijn tafel genodigd. 
Ook de ondergeschikten. Het voorschrift wilde 
n 1   dat de onderofficier of soldaat, die met de 
M.W.O.   onderscheiden   is,   de   gast   zal   zijn 
van de officierstafel van zijn corps, of aan de 
maaltijd van zijn chef. 
Sedert dien heeft het ereteken voor moed, be- 
leid en trouw de borst van vele helden ge- 
sierd, die, hetzij in Europa, hetzij aan de west- 
kust van Afrika, het zij in de Japanse wate- 
ren maar vooral in Nederlands Indië, hun le- 
ven hebben gewaagd voor vorst en vaderland. 
De Molukken, de expedities naar Palembang, 
de oorlogen op Bali. de expedities naar Bor- 
neo Boni, Bandjermasin, Lombok, Atjeh, heb- 
ben staaltjes van heldenmoed opgeleverd, zo- 
als de meest bekende heldendichten er maar 
weinige verhalen. 
In een volgend nummer hoop ik terug te ko- 
men op dit onderwerp en nader stil te staan 
bij de met de M.W.O. gedecoreerde vaandels 
enz  en bij de vorm van dit versiersel. 

FRITS. 



OUDE} AARSNACHT -1945    * 
Het is stil, deze Oudejaarsnacht, erg stil. Ik ben alleen thuis en zit diep 
gedoken  in  een  fauteuil,  quasi  verdiept in een boek. 
Maar het boeit me niet. Mijn gedachten dwalen regelmatig af en steeds 
weer opnieuw denk ik aan het vervlogen jaar, het jaar dat ons de bevrij- 
ding bracht. Allerlei gebeurtenissen doemen in je gedachten op, de uren- 
dagen-rtiaanden-jaren flitsen als een stomme film aan je voorbij. Het is 
afwisselend ontroerend, huiveringwekkend, vol van vreugde, intens van ver- 
driet. 
Ik leg mijn boek neer en loop naar mijn bureau, de verzamelplaats van al 
wat lief en heilig is uit de afgelopen jaren. En ik begin te bladeren in dat 
verleden. Het eerste dat ik tegenkom is de Nieuwjaarswens van 
Z.K.H.'Prins Bemhard per 1 Januari 1945: „Ik reken erop dat U Uw taak 
bij de verdere bevrijding van ons Vaderland en het verdrijven van den 
vijand, op voorbeeldige wijze zult uitvoeren". 
Bidprentjes   en   overlijdensberichten   bij   tientallen. 
„Vrienden, en allen die mij kenden, vergeet niet, dat men altijd moet blijven 
strijden voor hoge  idealen". 
Oude, veel gebruikte persoonsbewijzen, politie-legitimaties, P.T.T.-Ausweise, 
vrijstelling voor rijwielvordering, spoorwegabonnement, controle-zegels enz. 
£n daar zijn nog de briefjes uit kamp Vught, afkomstig van een vroegere 
medewerkster, thans gelukkig weer vrij. Van Yvonne. 
„Met mij gaat het goed. Ik ben jong en sterk, ik kan er tegen. Ik zal dap- 
per zijn, maar als het gaat, haal me. Maar waag onze jongens er niet aan. 
Jullie hebben ze zo nodig". Dappere meid. 
In een volgende brief: 
„Ik heb net zo lang gemodderd, tot ik in bed lig, waar vanuit ik op dat 
mooie weilandje zie. Als ik er 's avonds in lig, is het zo mooi. Ik verlang 
soms naar een zacht bed met twee lakens en een echt kussen. Nu heb ik 
een deken  die stinkt". 
En vandaag at ik zuurkool met worst en vond het niet lekker. Schaam je, 
man,  schaam je. 

„Wij zijn zo moe van te lang wachten. God, 
Zo moe, van te lang strijd en te lang smeken, — 
Maar zo Gij ons alsnog verlost, O God, 
Geef, dat wij vóór die dag niet zijn bezweken". 

En daar is ook weer die mooie advertentie: 
Wie van de Binnenl. Strijdkrachten of M.G. kan ervoor zorgen,  dat  ik bij 
de K.P. kom  of als bommenopruimer. Wil liefst gevaarlijk baantje. 
Onnoozle  hals.  Zucht naar avontuur zonder achtergrond. 
Tot slot  is daar ook nog mijn  Oudejaarsproduct  1944.   En ik zucht  en  ik 
schrik. Wat is daar in 's hemelsnaam van terecht gekomen? 
Een  gedeelte wil ik voor U overschrijven. 
Zie ze daar gaan, de jongens van ik-weet-waarom-ik-het-doe. Eén zijn ze, 
één in geest en streven, één in daad, en woord. Zal het vandaag een distri- 
butiekantoor^ een bevolkingsregister of een gevangenis zijn? 
Is het gevaarlijk, riskant, avontuurlijk of is het te doen met één handom- 
draai? Het doet er immers niet toe, illegale collega, het is voor het Vader- 
land, voor onze mooie Nederland. Nooit geven wij het op, de gehate in- 
dringer heeft de strijd gewild, hij heeft ons getart en gesard en uitgelokt, 
hij heeft de besten van ons geslagen, geschopt, getrapt, gebeuld, mishan- 
deld, doodgeslagen, platgetrapt, opgehangen, doodgeschoten, welnu: wij 
nemen de handschoen op en zullen vechten, als het moet tot den laatsten 
man. En onze kracht is groot, want wij zijn één, één en nog eens éenl 
Godsdienst? Wordt niet naar gevraagd. Politieke richting? Niemand, die 
het interesseert. Stand? Kennen we niet! Boerenjongens naast kantoor- 
man, dokter naast werkman, mevrouw naast dienstmeisje, één voor allen, 
allen één. Zijn er moeilijkheden? Samen worden ze opgelost. Is er ver- 
driet? Het wordt samen gedeeld. Is er vreugde? Allen juichen mee. Zijn 
er zorgen? Wij staan allemaal naast je en zullen je helpen. Want één 
zijn we,   één,  één  en   nog  eens  éen. 
^ie ze daar gaan, de jongens van „ik-weet-wat-ik-weet". Wat zal het 
vandaag zijn, distributiekaarten en geld voor onderduikers; of piloten 
wegbrengen, of belangrijke besprekingen? Is het moeilijk, zijn er onover- 
komelijke bezwaren, is er veel controle op de stations, worden de fietsen 
gepikt, loert de S.D. op je, strekt de provocateur zijn satansklauwen naar 
je uit? Wees voorzichtig, illegale collega, wees voorzichtig zonder bang 
te zijn. En zet door, want Nederland mag nooit een Duitse provincie wor- 
den en wij samen kunnen daar wat aan doen. 
Zier daar gaan de jongens van „ik weet wat ik wil". Wat zal het van- 
daag zijn, een telefoonkabel kapot, of een spoorlijn de lucht in of spijkers 
op de weg? Kijk goed uit je ogen, illegale collega, want de sadistenlaars 
zweeft boven je hoofd en zal je verpletteren als hij de kans krijgt. Is je 
P.B. in orde, zijn je valse papieren echt, weet je wel heel precies wanneer 
je moeder geboren is en of je getrouwd bent? Heb je je smoesje bij de 
hand als er soms toch eens wat mocht gebeuren en zijn je papieren goed 
opgeborgen? Ga dan je gang maar, steun niet op eigen kracht en kom 
veilig terug. Wij kunnen je namelijk niet missen, want één zijn we en willen 
wij blijven. Eén, één en nog eens één. 
En na  enige tijd heb ik vervolgd: 
Ja, ja, illegale collega (want dat ben je toch nog altijd en ik bid je blijf 
het a.u.b. altijd), daar staan we nu. Is die bevrijding het eind van alles? 
Maar weineen, het is juist het begin, mits je één met ons wilt blijven. Als je 
met mij gevochten hebt in de bezettingstijd met goede geest bezield, dan 
kan het niet anders of ook nu is al je handelen op eenheid gericht. En 
is dit niet het geval, dan heb je je zelf vergist en dan heb ik je abusieve- 
lijk voor een illegale collega aangezien en dan is het mis met je, hopeloos 
mis en dan is het beter voor ons allemaal, dat je verdwijnt. 
Om dan  te  eindigen  met: 
Moge 1945 ons het einde van de oorlog brengen in volkomen, onlosmaak- 
bare, onwrikbare gesloten eenheid. Dan kunnen wij groot zijn en blijven, 
dan kunnen wij onze kracht blijven ontplooien, die in illegale tijd ge- 
groeid is, dan kunnen wij trots zijn op hetgeen werd gepresteerd, al doen 
anderen ook wel eens alsof zij het de moeite niet waard vinden. Maar 
laat de eenheid vooropstaan, want één moeten wij zijn, één, éen en nog 
eens  één. 
De klok slaat 12 uur. Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw 
geworden. Zuchtend sluit ik mijn map en ga 1946 in met de vraag, die 
ik ook U dringend voorleg: Wat is ervan terecht gekomen. Al het heden 
wordt verleden, schoon het ons toegerekend blijft. En juist daarom nog- 
maals:   Wat   is   er  van -terecht   gekomen? 

TONNY. 

„O, vrijheid" 
De Knokploeg speelt de ondergrondse strijd. 

Het is nog niet zo lang geleden, dat de „illegalen" de gedachte van ruige 
Ds. Slomp en Pater Bleijs in Utrecht kerels, nergens bang voor, die veel 
zijn geweest. Vele Utrechtenaren met vuurwapens werkten enz. Maar 
uit stad en provincie, waren opge- ons volk moet weten, wat de ach' 
komen en hebben genoten van deze tergrond was van het verzet. Wil 
avond, waarop over het werk van er van de illegaliteit bij de wederop- 
de L.O. en L.K.P. in bezettingstijd bouw van Nederland een blijvende 
is gesproken. kracht uitgaan, dan zal rusteloos 
Op de bekende wijze is door Frits moeten gezegd worden: dit was de 
en Lodewijk verteld van de zorgen, geest die ons dreef! M.a.w.: de 
de moeite, de spanningen, de tegen- geestelijke achtergrond van het ver- 
slagen   en   de   teleurstellingen  zetswerk   moet   in    brandend    getui- 
maar ook van de successen en de genis ons volk worden verkondigd, 
overwinningen op het illegale front. opdat dit volk van zijn futloosheid 
De toehoorders hebben een juist zich bekeere en uit zijn geestelijke 
beeld gekregen van de worstelingen waarden krachten leert vinden voor 
waarmee dit illegale werk is ge- zijn strijd van vandaag. Gebeurt 
paard gegaan en zij hoorden uit de dit niet, dan wordt de illegaliteit 
monden van onze eigen mensen voorwerp van een ziekelijke helden- 
van de geloofsmoed en van het ge- vereering, een fijne kerels-cultus, 
loofsvertrouwen, die velen der onzen afgewisseld met lachen over grollen 
heeft    bezield    in    de    strijd    voor en mopjes. 
waarheid en recht. De auteur weet toch wel, dat een 
Deze avond heeft niet nagelaten een overval in de regel in den ouden 
diepe indruk te maken op de hon- K.P.-tijd niet werd begonnen, voor 
derden toehoorders en nog gledu- men zich in gezamenlijk gebed voor 
rende een lange tijd is er in ver- God had gesteld? Zeker, er waren 
schillende kringen over doorge- van meet af aan in het verzetswerk 
sproken. ook menschen, die niet leefden uit 
Een korte tijd later voert de K.P. de positief-christelijke levenswaar- 
een spel op, getiteld: „O, vrijheid". den — maar ook voor hen geldt, 
Vele Utrechtenaren, nog vol over dat ze hèt verzetswerk begonnen 
hetgeen zij van Frits en Lodewijk en deden uit een principieel, geeste- 
hadden gehoord, hebben oök deze Hjk motief. Daar lag ook de eenheid 
opvoering willen bijwonen in het in: hoe men ook de dingen zag, 
verlangen nogmaals een vernieuwd hoe men religieus ook gebonden 
beeld te krijgen van deze ongeken- was, het verzetswerk is in oorsprong 
de verzetsstrijd. en wezen een geestelijke strijd ge- 
„O, vrijheid" — „O, ontnuchte- weest, een strijd voor de diepste 
ring!" waarden van ons volksleven. 
Eén der aanwezigen, die bovendien Dit niet duidelijk te vertoonen is de 
als L.O.-er een vriend van de K.P. jammerlijke zwakheid van dit stuk. 
is, schrijft ons het volgende: Nogeens: de diepste motieven, de 

TELEURSTELLEND! geestelijke waarden, de stuwkracht 
Nu de opvoeringen in de Utrecht- van de illegaliteit, zijn hier niet 
sche Schouwburg van „O, vrij- aanschouwelyk voorgesteld. Dit stuk 
heid!" achter den rug zijn, is het had een getmgems kunnen z.jn van 
gewenscht hierover eenige opmer- een brandend hart op .ederen bezoe- 
kingen te maken in dit blad. k.er' ^ ^J^t y?^? 
Het kan onvriendelijk klinken, maar ™* ^ 0P een hartstochtelijk appel; 
ik   vat   die   opmerkingen   samen   in het  was   g??n  roepstem,  die  de  ge- 
dit   ééne   woord:   teleurstellend. wetens   wakker   maakte,   omdat   het 
Die  teleurstelling  is niet   te   wijten «*zf«*'M jaar het  om  gaat,  met 
aan   de   spelers   en   speelsters.   Over werd onthuld. 
wat zij gepresteerd hebben, kan ik D'6, a™oedi: kf voor .dfn °P- 
niet oordeelen, d.w.z. ik acht me merkzamen toeschouwer met ver- 
niet deskundig over hun spel een borgen worden achter de voosheid 
oordeel te  vellen.  Naar mijn gevoe- van een roep om eenheid boven ge- 
lens  was   het,   in   aanmerking   geno- loofsverdeeldheid.   Die   armoede   kan 

,.  dat  het  publiek  dilettanten   op «'ft  gemaskeerd  worden    door   veel 
de planken  zag en  hoorde,  goed te schieten   (een  der hoofdspelers  komt 
noemen     Het    enthousiasme,    waar- tweemaal  voor het peloton  te vallen 
mee de meeste rollen gespeeld wer- ^ ,AK    ^i™1   ^  ze,;e"mf 
den, valt alleen maar te prijzen! ^^ rJl\Z^   l T     A Alleen  rijst de vraag, of de vermei- ^tuk  triest.   Want   het   had   anders 
ding   in  het   tekstboekje:   spelers   en gekund. ,    .   ,      ,,. , 
speelsters    illegale   werkers,  wer- Twee vragen:  reageerde het publiek 
keiijk  van   alle   medespelenden    gel- ddarom    zoo    slecht?    (gehoest,    la- 
den kon waai,   anplaudiseeren    als    het   geen 
De teleursteiling  komt voort uit het Pas ge"P-j-.   .. J tJ    ■„ 
stuk  zelf.   Naar  mijn    innige    over- En,: gf^ dit stuk weer wat de ille- 
tuiging is de auteur niet bij machte gahte!): geworden is? Als  drt laatste 
gebleken   in  zijn werk  te geven  een waar is, dan: wee den overwinnaars! 
werkelijk   beeld  van    den    vrijheids-                                                    M. de  G. 
strijd,  die  toch  de  inzet der  illega- 
liteit is geweest.  Ongetwijfeld is de We moeten hetgeen hierboven staat, 
taak   die   men   op   zich   neemt   met geheel  onderschrijven, 
het  ontwerpen  en  schrijven, van een Het heeft vele insiders werkelijk be- 
dergelijk   stuk     uitermate     moeilijk. droefd,   dat   deze    opvoering    heeft 
Maar  wanneer  men    zich   ditt doel plaats gevonden, 
stelt:   in   een    tooneelstuk    aan    het :Hier ('s  niet het werk  van de  X.P. 
volk duidelijk te maken wat eenvou- vertoond! 

• dige   jonge   menschen,   mannen   en Jiier   heerste   niet   de   echte   X.P.- 
vrouwen,   dreef    tot    het    aanvatten sfeer t 
van   de   schier  hopelooze   taak   die tieze  opvoering  was   —   het  moge 
we   „illegaliteit"   noemen,   dan    moet scherp   zijn   gezegd  —  een   leugen! 
men    ook    inderdaad   psychologisch Zo was  Qoddank 't X.?.-werk niet! 
verantwoord in zulk    een    spel     de Het  doel   van  deze  avonden   —  de 
motieven  waaruit  dit werk  der ille- opbrengst  is bestemd voor de Stich- 
galiteit   geboren  werd,   de   geest   die ting    1940—'45    —    moge    loffelijk 
de  strijders bezielde en    het     werk zijn te noemen, dit doel verontschul- 
droeg, duidelijk maken.  £n juist dat digt   niet   elke   onjuiste   voorstelling 
ontbreekt ten eenenmale. Op dit be- van de werkelijkheid, 
slissende moment heeft 't stuk volko- Weten  de   K.P.-ers   in   Utrecht  niet 
men  schipbreuk geleden.  Ik heb  me beter? 
zelf  tijdens  de  voorstelling voortdu- Hebben zij niet de moed gehad den 
rend afgevraagd: geeft, wat hier ge- regisseur   op  zijn  fouten  te  wijzen? 
speeld wordt,  nu werkelijk voor het Het   is   jammer   dat    deze    onjuiste 
publiek  duidelijk weer,  wat  de  drij- voorstellingen   hebben   plaats   gevon- 
vende,  stuwende 'kracht was van  de den.  Het  publiek weet  nu  nog  niet 
L.O. en L.K P.? wat K.P.-werk  is. 

De   meeste   menschen   hebben  van „FRTTS". 
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G EVANGENE zijn en feestvieren, deze ■ twee begrippen zijn lijnrecht met 
elkaar in tegenstelling, zoo zal Uw onmiddellijke reactie zijn: 
Gevangene, ver van huis, in het vijandelijk land, zonder eenig bericht, 
zonder te weten of zij, die ons zoo na aan het hart liggen, nog leven. 
Overgeleverd aan de grofste willekeur, honger en koude lijdend, gedwongen 
te werken in de oorlogsindustrie van den vijand. En zooiets combineeren 
met feestvieren? Kerstfeest vieren nog wel, het feest van den vrede, terwijl 
dag en nacht de sirenes gillen en de bommen omlaag gieren, oorlogsdoelen 
zoowel als weerlooze gevangenen treffend, fabrieken verwoestend en pas- 
geboren kinderen gruwelijk verminkend.' 

Kerstfeest! Meer zou in deze waanzinnige toestand de lectuur van Dante's 
Inferno op haar plaats zijn. De troostelooze stoet van slecht gekleede, ver- 
magerde, in grauwe dekens gehulde vrouwen, met lappen om de voeten ge- 
bonden, door de sneeuw wadend bij het licht van de felle schijnwerpers van 
het met prikkeldraad omheinde kamp, kan zoo gebruikt worden in een 
film over Siberië. 
Langs de puinhoopen van de stad gaat het, de stad, die na de bombar- 
dementen brandt als een fakkel, waar alles ineenstort en geen menschelijk 
leven meer mogelijk schijnt: De wind giert door de bouwvallen, soms stort 
een gedeelte vgn een muur onverwacht in — alleen in de kelders is nog 
eenige   beschutting. 
Het is alsof Vondel dit beeld voor oogen heeft gehad, toen hij in één van 
zijn   reien   neerschreef: ; 

,,Zoo velt  de zeis  de  korenaren. 
Zoo schudt een bui de groene blaren 
Wanneer het stormt in 't wilde woud. 
Wat kan de blinde staatzucht brouwen. 
Wanneer zij  raast uit misvertrouwen. 
Wat  luidt  zoo  schendig  dat  haar  rouwt?" 

En   toch    er  is  een   Goddelijk   „en   toch"   in   deze   wereld.   Ondanks 
het hoongelach van vele „wijzen" heeft het dwaze Gods, dat wijzer is 
dan de menschen, ook in het concentratiekamp overwonnen. Wij vierden 
Kerstfeest, met elkaar. Zelfs de geschenken ontbraken niet. Nog zie ik 
de toegewijde arbeid voor me, van de vriendinnen, die voor ons allen een 
kerstcorsage maakten, van uit de fabriek gestolen „Gitterglas", met groene 
wol omgestoken en versierd met roode besjes, waarvoor een roode driehoek, 
eereteken van onze politieke gevangenschap, verknipt werd. Het was niet 
het geschenk op zichzelf, maar vooral de liefde en offervaardigheid, waar- 
mee het werd vervaardigd, dat er een onnoemelijke waarde aan gaf. 

We zagen elkaar, als nieuwe menschen. Kibbelpartijtjes raakten «op den 
achtergrond,  want  het was  Kerstfeest. 
Onze eenvoudige Kerstdienst werd opgeluisterd door de statige reien uit 
Vondels Gysbreght. Ook wij waren edelingen, al waren we in lompen ge- 
kleed, die mochten knielen voor „de kleene voeten, van 't kind, waarvoor 
Herodes vreest". Ook voor ons,  havelooze gevangenen,  gold: 

„Hier is de wijsheid  ongeacht. 
Hier  geldt  geen   adel,   staat  noch  pracht. 
De hemel heeft het klein verkoren 
Al  wie  dooi;  ootmoed  werd  herboren 
Die is van 't Hemelsche Geslacht." 

Wij   mochten   het   ondervinden,   het   was   mogelijk   om   feest   te   vieren   te 
midden der ellenden. 
En vanzelf rijpte toen  in ons het plan, om ook op  de  Oudejaarsavond een 
dienst te houden en  in  dezen dienst onze gevallenen te herdenken. 
Wij hebben dit plan verwezenlijkt,  gezamenlijk, Roomschen  en  Protestanten, 
wij hebben iets gevoeld van de Heilige eenheid, die de kerk van Christus is, 
biddend   hetzelfde   Onze  Vader,  ons  geloof  belijdend   met   dezelfde  Twaalf 
Artikelen des Gcloofs. 

Op  den  oudejaarsavond van  1944 hebben  wij  in  München   onze  „Herden- 
kingsdienst ter  gedachtenis aan  onze  kameraden,  medestrijders,  die  in   1944 
gevallen   zijn  in  ons  bezette  Vaderland,  en  ter  gedach.enis  aan  hun  nabe- 
staanden", gehouden. 
Wij openden mee het zingen van: 

Eén Naam is onze hope 
Eén grond heeft Christus' Kerk 
Zij rust is eénen doope 
En in zijn scheppingswerk 
Om haar als bruid te werven 
Kwam Hij ten hemel af 
Hij was 't, die door Zijn sterven 
Aan haar het leven gaf 

In haar Drie één'gen Heere 
Nog  in haar aardschen  strijd 
Blijft zij met hen  verkeeren 
Wien ruste werd bereid 
Geef dat  in  Uw  genade 
O, God, ook eenmaal wij 
Langs Uwe lichte paden 
Gaan tot der zaal'gen rij 

Daarna volgde het gebed, door een koerierster, die op den dag van de 
Priesterwijding van haar broer, in de bunker zat, en waarin in eenvoudige, 
kinderlijke taal al onze nooden werden gebracht voor den Troon der Ge- 
nade,  en  dat  eindigde  met: 
„Zoo  leggen  wij   vol  vertrouwen de  toekomst   in  Uwe  handen.  Niet  Onze 
wil,  maar   Uw  wil  geschiede".  Daarna  volgde  het  Onze  Vader  en   „Wees 
gegroet,   Maria". 
Als Bijbelgedeelte werd gelezen Openbaringen  7 vers 9-11   en  13   +17: 

„Daarna zag ik, en zie, een groote schare, die niemand tellen kon, uit alle 
volk en stammen en natiën en talen stonden voor den troon en voor het 
Lam, bekleed met witte kleederen, en met palmtakken in hunne handen. 
En zij riepen met luider stem en zeiden: De Zaligheid is van Onzen God. 
Die op den troon gezeten is, en van het Lam. En één van de ouderlingen 
antwoordde en zei tot mij: „Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte 
gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?" En ik sprak tot hem: „Mijn heer, 
gij weet het". En hij zeide tot mij: „Deze zijn het, die komen uit de groote 
verdrukking; en zij hebben hunne gewaden gewasschen en die witgemaakt 
in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor den troon van God, en zij ver- 
ceren Hem dag en nacht in Zijnen tempel, en Hij, die op den troon gezeten 
is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en 
niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch eenige hitte, 
want het Lam, dat in het midden van den troon is, zal hen weiden en hen 
voeren naar waterbronnen des levens,- en God zal alle tranen van hun 
oogen afwisschen". 
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Na dit roo uitermate vertroostende bijbelwoord volgde een korte herden- 
king,  in de volgende bewoordingen vervat: 

„Wij denken op deze Oudejaarsavond in den vreemde, temidden van onze 
vijanden, aan .hen, die in het afgeloopen jaar met ons streden en die geval- 
len zijn. Zij streden voor Gods Zaak, immers tegen het nationaal-socialis' 
tisch Heidendom, zij streden voor Hare Majesteit de Koningin, onze wettige 
gebiedster, en voor een vrij Vaderland. Pro Deo, Pro Rege, Pro Patria. 
Zij betoonden den moed van een goed soldaat — vrijwillig zich gevend 
voor hun naasten, vrijwillig zich wagend voor hen, die onderdrukt werden 
en die zichzelf niet konden helpen. ■ 
Zij vielen — ook voor hen moge gelden: „Ik heb den goeden strijd gestre- 
den, ik heb den loop geëindigd, voorts is mij weggelegd de kroon der recht- 
vaardigen". - 
Laten wij, ter hunner gedachtenis, en mede ter gedachtenis aan hen, die 
met ons thans nog in concentratiekampen, tuchthuizen en gevangenissen 
verblijven, staande zingen van onzen Nationalen Psalm, het eerste en het 
veertiende vers". .... 

Eenvoudig, werden toen de coupletten „Wilhelmus van Nassauwe" en 
„Oorlof mijn arme schapen' gezongen. „Den Vaderland getrouwe tot in 
den doet". Wij wisten wat het beteekende; niet bezwijken bij scherpe ver- 
hooren van de Gestapo, niet murw worden in bunkers en donkere cel, tot 
geen prijs verraden! Maar dan spreekt ook troostend het veertiende couplet 
van „Uw Redder, die niet zal slapen, al zijt gij nu verstrooid". 

Na het zingen volgde declamatie van; 
.,Het Lied der Achttien dooden" door Jan R. Th. Campert en „Het Gen- 
zenvendel op de thuismarsch". 

Nu volgde een door twee vriendinnen gezongen lied: 

„Moeder, voor de dierb're dooden 
Die reeds rusten in het graf 

'     Voor de zielen ons ontvloden   ■ 
Smeeken wij Uw voorspraak af 
Refrein: 

Troost der droeven, hulp in lijden 
Laat Uw voorbeê hen bevrijden 
O, Maria, teed're. Moeder 
O, Maria, bid voor ons. 

„Mannen, droef van ons gescheiden 
Vrienden,- door ons hart  beweend 
Moog' Maria U geleiden,  . 
Waar de liefd' ons weer vereent". 
Refrein: 

„'t Zijn Uw kind'ren, d' U getrouwen 
Die verzuchten naar hun loon 
Spreek, zij zullen God aanschouwen 
Want hun Rechter is Uw Zoon". 
Refrein: 

Tot dot hebben wij allen het prachtige lied gezongen: 

„Aan U o Koning der eeuwen 
Aan U zij de zegekroon 
Onsterfelijk schittert Uw glorie 
Door allen haat en hoon 
De volkeren verdwijnen 

.    Maar luider klinkt het lied 
De wereldzon blijft schijnen 
Haar  glansen   sterven   niet" 

„Hoor juichend naderen eeuwen 
Met psalmen vol hooger gloed 
In breede koren weerklinken 
Dèn  Koning hulde en groet 
Hoe jubelen hun zangen 
Langs aard en luchtgebied 
Den Koning aller Eere 
Zij leven, liefd' en lied" 

bis. 

bis. 

Hierna  volgde nog een dankgebed van een van de Protestantsche meisjes. 

Dank zij het feit, dat we, op weg naar een Vernichtungslager, bevrijd wer- 
den door de Amerikanen (op 1 Mei 1945) was het mogelijk de tekst van 
onze herdenkingsdienst te redden. Maar zelfs al was ook deze herinnering 
ons afgenomen, het feest kon ons nooit meer ontnomen worden. 
O, wij werden geen engelen. Ook wij waren jaloersch op anderen, die een 
voll&re schep soep troffen dan wij, die dikkere - „fabrieksboterhammen" 
hadden, maar midden in alle ellende wisten we soms ineens Weer, dat we 
„Kinderen des  Koninkrijks"  waren. i ' 

Eén ding hebben we geleerd. Te vertrouwen op Gods woord. Met eigen 
oogen hebben we gezien, jan onszelven ondervonden, dat Zijn beloften niet, 
falen.  De  rust  die  de  91ste Psalm  gaf  tijdens   een   zwaar  bombardement: 
„Gij zult niet vreezen"  geen plage zal Uw tent naderen"; 
De verschrikkelijke voorspelling: „Aan Uw zijde zullen er duizend vallen, en 
tienduizend aan Uw rechterhand, tot U zal het niet genaken, spreekt de 
Heere, alleenlijk zult gij het met Uw oogen aanschouwen, en gij zult de 
vergelding der goddeloozen zien!" Aan deze woorden hebben wij, ond?nks 
onszelven, moeten denken, als we de „Hauptstadt der Beyyegung" zagen 
branden, en dachten aan het tartende lied: 

,   ,/Und stürzt auch von Kampf iii Trümmem 
Die ganze welt zu Hauf 
Das kann uns den Teufel nicht kümmem 
Wir pfeifen d'rauf 

' Wir werden  weiter marschieren 
Wenjn alles in Seherben fallt 

-; ■ Den heute gehort uns Deutschland 
Und morgen die ganze welt". 

Hier was geen zoete Kèrst-rómantiek, met suikeren, kerstboomversierselen 
en al of niet electrische kaarsen — geen dierbare Oudejaarsavondstemming. 
Wij stonden midden in een razende wereld, en beleefden den nood des tijds, 
maar Gode zij dank, wij hebben ondervonden, wat Zijn offers voor deze 
wereld beteekende. 

CLARA. 
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Nooit tevoren in hoor eeuwenoude histo- 
rie was de Oude Ned. Herv Kf»rk •«• Ede 
gevuld met uitsluitend rouwdragendcn en 
nooit tevoren kende zij een luuwutenst 
voor zoveien tegelijk als op Woensdag 
12 December 1945. 
Rouw heerst deze dag in Ede. Als één 
groot gezin is men ter kerke gekomen om 
in een plechtige rouwdienst de 40 helden 
te herdenken, die, gesteund door bet 
recht, vielen voor de vrijheid, welke zij 
ia de verte zogen schemeren en die wij 
thans, na hun dood, hebben verworven. 
Als één groot gezin lopen de nabestaan- 
den, vrienden en deputaties de weg van 
kerk naar de laatste rustplaats voor deze 
strijders en als één groot gezin scharen 
zij zich op de open vlakte voor het in 
aanbouw zijnde mausoleum, dat met zijn 
massieve bouw een machtig monument 
zal worden op de Paaschberg. 
Zo weten de nabestaanden zich opgeno- 
men in de hartelijke deelname van de 
gemeente, die de zorg voor de geliefde 
doden op zich genomen heeft 
De kerk vult zich 's morgens al vroeg en 
de duizend personen, die dit kerkgebouw 
kan bevatten, scharen zich om de baar 
van één der veertig, welke daar als sym- 
bool van al de gevallen strijders, bedekt 
met het rood-wit-en-blauw, In het midden 
der kerk staat opgesteld. Daarvoor is 
ook reeds een uitvaartdienst in de R.K. 
kerk gehouden. 
Als de dienst een aanvang neemt zingen 
de aanwezigen psalm 103: vers 8 en 9i 
„Gelijk het gras is ons kortstondig leven". 
Na het gebed herdenkt ds. H. A. Leen- 
mans de gevallenen met eenvoudige, 
maar gevoelvolle woorden. Dit samenzijn 
roept herinneringen op aan de verbeten 
worsteling van den enkeling, die zich 
vrijwillig meldde voor de ondergrondse 
strijd, in de wetenschap dat hier z'n plicht 
lag. 
Bij hun grat xo spreekt ds. Leenmans. 
staren wij naar 't beqln van een nieuw 
stuk leven. Zij meldden zich present uit 
liefde voor Vorstenhuis en Vaderland en 
wij verheugen ons dat zij de eer van ons 
volk hebben boog gehouden, 
tn zijn herdenkingswoord spreekt dan ds. 
G. F. Hajer over ..De weg naar 't licht 
loopt langs het kruis" en hij wijst erop. 

dat velen de kracht van hun verzet put- 
ten uit het gelooi. De strijders, die thans 
herdacht worden, zagen het als een plicht 
niet af te wachten tot anderen die vrijheid 
zouden brengen, maar zij hebben zich zeil 
gegeven. 
Na het lezen van de Geloofsbelijdenis, 
nemen de aanwezigen één minuut stilte 
in acht. Stil Is 't In het grote kerkgebouw, 
doodstil en vele paren ogen vinden rust 
bij het aanschouwen van de eenzame 
kist, welke daar in 't midden van de kerk 
staat te wachten tot ze over enige ogen- 
blikken uitgedragen zal worden naar de 
groeve, waar het stoffelijk overschot van 
de andere kameraden reeds een laatste 
rustplaats vond, het Mausoleum op de 
Paaschberg. 
Alvorens de baar met het stoffelijk over- 
schot wordt uitgedragen, spreken nog de 
burgemeester van Ede, de plaatselijke 
commandant van de B.S, en de districts- 
commandant van de B.S. 
Wanneer de lange stoet geformeerd is, 
trekt zij onder tromgeroffel en het spelen 
van de treurmars van Chopin naar de 
grafplaats. Als allen zich om dit grootse 
monument, dat door de 7de Canadese 
Infanterie Brigade werd vervaardigd, 
geschaard hebben, houdt D. Wildeboer 
appèl nomlnal. Eerbiedig luisteren allen 
naar het voorlezen der namen. Het vuur- 
peloton bewijst de laatste eer. Zacht zef 
de muziek „Ases Tod" in, de geweren 
worden gepresenteerd en de aanwezigen 
ontbloten andermaal de hoofden. Met 
diepe ontroering luisteren allen naar dit 
laatste afscheid. 
En wanneer één der familieleden namens 
de nabestaanden bedankt heeft, verzoekt 
hij tot besluit van de plechtigheid het «de 
couplet van het Wilhelmus te willen zin- 
gen. 
Indrukwekkend was deze eenvoudige 
plechtigheid, waar we, uitgezonderd een 
afgevaardigde van het Engelse leger, 
iedere vertegenwoordiging van officiële 
Nederlandse zijde misten. 
Reeds nu. nog bij lange na geen jaar 
geleden, kost het soms moeite te denken 
aan hetgeen we geleden hebben, zei één 
van de predikanten in z'n herdenking» 
woord tijdens de rouwdienst in de kerk.. 

539 Gerrit Jan ten Heaw, geb. 2-2-23, te En- 
schede, van beroep bakker. Hij is op 8 
Sept. 1944 van Amersfoort naar Neuen- 
gamme gebracht en is volgens officiële 
opgave op 24 October 1944, om 3.50 n.m. 
aan maag- en darmkatarr te Hamburg- 
Neuengamme "Hausdrkh 60, overieden. 
Wie heeft omgang met hem gehad? 

540 J. van Dam, (johni) uit Rotterdam, geb. 
1914. Was 10 Mei 1940 set^eam bij de 
grenadiers in Den Haag, Aiezanderkazer- 
ne. Van joodse afkomst, was begin 1944 
nog ondergedoken in Wassenaar adres on- 
bekend. 

541 Antonie Koster, Kolkweg 27, geb. 23 Sept. 
1916, Deventer. Half October 1944 ge- 
arresteerd door de S.D. en na 1 Febr. '45 
vanaf bet S.D.-lager „De Kruisberg* bij 
Doetinchem naar Duitsland gebracht. Halt 
Mei 1945 bericht ontvangen, dat hij in 
April '45 naar het kamp Ravensbrück ge- 
bracht is, door het Zweedse Rode Kruis. 
Nadien niets meer vernomen. 

542 Albert van der Bol, geb. 14-7-19 Den 
Haag, gearr. 18-4-41. N.N. gevangene, 
verbleef in Amersfoort, BuchcnwaW, Nat- 
zweiler, Dachau en is in Nov. 1944 ge- 
zien te Mauthausen, zou waarschijnlijk 
op transport gaan naar Weenen. (Laatste 
inlichting). 

543 Bertus Modderman, geb. 15 Nov. 1920 te 
Drachten, tewerk gesteld in Alfeld a.d. 
Leine, daarna strafkamp Libanau bij Han- 
nover. Eerst verpleegd te Alfeld. Na de 
bevrijding overgebracht naar Harsum. Al- 
daar overieden 12 Juni 1945. 

544 Aart Boer, geb. 13-10-1900. Gevangen ge- 
nomen 24 Juni 1944. Uit Vught (Nr. 
10629, Blok 16a) op transport gesteld 
Sept. 1944 waarschijnlijk naar Oraniën- 
burg (Heinckd). Vandaar naar Neuengam- 
me,  daar waarschijnlijk  overieden. 

Op 3 Febr. '43 is aan Mevrouw de Wilde t« 
Amsterdam afgegeven Natan Alias Nicky, kind 
van Esther Cohen. Dit kind is vermoedelijk 
door bemiddeling van een zekere Wennink 
vervoerd naar Limburg. Inlichtingen recht- 
streeks te zenden aan het hoofd der P.O.D. 
te Rotterdam. 

Verioofd. 
MIES VREDENBREGT 

en 
PIETER VAN N1EHOFF 

Amsterdam   Kerstmis  1945. 
Ufterwaardenstraat 222. 
Bonairettraat 28. 

Receptie: 3e Kerstdag van 2—4 uur. 
Uiterwaardenstraat   222. 

Verioofd t 
HETTY ROTHEVEEL 

en 
BÉ VAN DER SCHAAF 

Assen, 2e Kerstdag 1945. 
Broeklaan 22. 
Oosteriioutstraat 88L 

Receptie:   3.30—5   uur Broeklaan  22. 

Verioofd. 
JANTJE HEUVINGH 

en 
SIMON TAAI 

Nieuwe Pekela, 2e Kerstdag. 
Doornsneeweg  1. 
D 104. 

Gelegenheid  tot   feliciteren  Doorsneeweg   1 
van 3—5 uur. 

Wie helpt geroutineerd werktuigkundig machi- 
ne-monteur aan een passende werkkring in Den 
Haag of omgeving? Brieven onder Nr. 99 van 
dit blad. 

V«ri00fd: 
BARRY KOOIMANS 

Koerierster L.K.P. 
en 

JAN BEEKE 
Kon. Marechaussee Pol. Re». Ned. 

Escadron Rotterdam 
Rotterdam,  2e  Kerstdag, 

Bergsinge! 235. 
Weslersingd  19. 

Receptie: 3e Kerstdag 3—5 uur, Bergsinge! 335 

In welk vrouwenkamp kan een ex-koerierster, 
30 jaar, v.g.g.v., P.G, geplaatst worden als be- 
waakster, reeds eerder als zodanig werkzaam 
geweest. Dit kamp werd echter geliquideerd. 
Liefst in het Oosten des land». Brieven onder 
Nr. 96 van dit blad. 

Oud-ill. werker, 43 jaar werkzaam tot 1 Jan. 
1946 als ass. kwartierieider-administratew bij 
het Bureau van Roerende Goederen van vijan- 
den en landverraders te 's-Gravenhage, kwar- 
tier G, zoekt werk, onverschillig waar. Hij is 
administratief goed onderlegd. Brieven onder 
Nr. 97 van dit Wad. 

Gezin te Schoori, wil graag een meisje van 
plm. 13 jaar tot zich nemen, liefst een kind, dat 
voor goed bij hen kan blijven. Misschien zijn 
er '" de geteisterde gebieden nog zulke slacht- 
offers? Brieven onder Nr. 98 van dit blad. 

BRABANT 
Vanaf Zaterdag 15 Dec a.s. zal ik voortaan 
des namiddags van 1—5 uur ledere Zaterdag 
spreekdag houden, op het adres Eindhoven- 
scheweg 8 te Geldrop. Ik sta dan geheel ter 
beschikking van hen die moeilijkheden hebben 
of advies wensen in K.P.-verband. 
Het centraal correspondentie-adres van de 
L.K.P.-vertegenwoordiging zal voortaan even- 
eens zijn: Eindhovenschweg 8 te Geldrop. 
Dus alle correspondentie voor Stephke, Peter, 
Piet en Leo zal voortaan via dit adres moeten 
lopen, alleen op deze manier kunnen wij de 
administratie hieraan verbonden in het gareel 
houden. 

LELOX - STEPHKE 

Het C B. van de Stichting 
LO. en L.K.P. Westenmarkt 2 
is van Zaterdag 22 Decem- 
ber tot en met Woensdag 
2 Januari gesloten. 
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Dtuk H. y Kectam en Zoaou Ansteniem. 
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