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KOERIERSTER 

* 

Eén onzer koeriersters · was gearresteerd. 

Haar vader maakte dit gedicht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v. K.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uit Gelderland. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Wat moet de plaatselijke 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDACTIE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dit alles houdt niet in, Jat we individuë1list moeten zijn. \X'e zullen 
in het verband, waarin we geplaatst zijn en dat is hier het L.0.-verband, 

i... ........................................................................................................................................... �----�----------------�� --� -



de discipl111e moeten bewaren en door ontwikkeling van dat verband zelfs 
het uiterste profijt uit haar mogelijkheden moet�n halen. Maar het gaat 
hierom, dat we binnen dat verband een strikt persoo11/1jke veranlivoo1de
l1jkbeid dragen, niet alleen voor het ons opgedra�cn werk ma.ir ook en 
vooral voor hel werk ebt op onze \\'Cg komt. 1.:n de uitvoering van dat 
werk moet geïmproviseerd worden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Een der eerste overval-
GUUS VAN WILGENBURG (LEX) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vol ontroering klonk het : 

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

In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 

Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 

Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

En juichend begeleidde het orgel : 

Dan zal ik juichend stem en snaren, 

Den roem aan Zijne Goedheid paren, 

die na kortstondig ongeneugt 

mij eindeloos verheugt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voor hun dappere 
v. Vliet (Hugo).



NOORD-HOLLANDSÊ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANTWOORD TELEGRAM 
Aan de Leiding van de Landelijke Organisatie 

voor Hulp aan Onderduikers. 

Westermarkt 2, Amsterdam 

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

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

Meae God Zijn onmisbaren zegen op onzen arbeid schenken. 

BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN 
De Luitenant-Generaal 

w.g. BERNHARD
Prins der Nederlanden. 

-·



ZUIVEREN IS EEN PIJNLIJK WERK 

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

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

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

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

· " 

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

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

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

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

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

Orgaan v. d. Landelijke Onderduikers-organisatie. 

Van Binnenlandsche 
Strijdkrachten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Regeling voor invalieden en nabestaanden van gesneuvelden.

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

3. Scholing en herscholing Ojl 's Rijks kosten.

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

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

6. Tegemoetkoming voor het aanschaffen van burgerkleding. 

7. Kosteloze geneeskundige hulp en verzorging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofd Afd. Binnenlandse Strijdkrachten, 
De Luitenant-Kolonel, 

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



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

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

/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOUKE DE BOER 
oud 22 jaar. 

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

Sneek 

Culemborg, 
Sneek, 

Sneek, 1 Juni 1945 
Ooievaarslaan J. 

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

I
------

UIT DE PERS 
DOMINEE FRITS 

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

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

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

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

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

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

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

* 

ZWARTE HANDEL IN BONNEN 

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

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

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

* 

HUISARREST 

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

1111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111!1111111111111111111 

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

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

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

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

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

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

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

male maat.

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

-
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L. 0 . J!andefijlie l9.Jtg,CUÜ6atk tto.cvt fiutp, aan l9.ade'tduilie"'6, Mr. A. J. Meyer 
Drs. D. Mulder 
T. van VI iet-
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1) De gevangenen droegen boven hun nummer, ver
schillend gekleurde driehoeken op de linkerborst; de
zwarthandelaren een zwarte (doch daar waren niet
weinigen bij, die, als distributie-ambtenaar bijv. bon
nen "verhandeld" hadden ten bate van onderduikers,
doch, om 't "oprollen" van een organisatie te voor
komen, zich als "zwarthandelaren" hadden weten te
laten veroordelen); de "Bibelforscher" droegen een
paarse, de politieke gevangenen een rode driehoek.

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

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

• 

Ka1·el van DoI'l) 

Geschreven 

November 1943 

in Vught. 

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

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

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

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

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

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

van 15 Juni 1945 te Zwolle. 

Aanwezig waren: 
Qroningen, 

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

:Friesland, 

* 

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

Drente, 
K. Veldman (Klaas).

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

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

'Utrecht, 
H. Das (Ruurd).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mededelingenblad. 
De verspreiding ondervindt veel stagnatie door 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Punten worden vastgelegd: 

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

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

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

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

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

Bundeling. 
Het Noorden, Oosten en het Zuiden hebben zich 

beraden over artikel 3 van de Grondwet van de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De beide laatste punten werden zonder meer
aanvaard. 

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

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

De voorzitter noemde nog een voorbeeld in 
Noord-Holland. 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algemeene rondvraag. 
a. T entoonstelfingsmateriaal wordt voorlopig voor

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

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

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

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

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

L. 0. Zwolle fungeerde weer als uitstekend
gastheer. 

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

C. B.

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

definitieve Stichtingsbestuur.

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

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

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

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

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

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

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

VERZET en 

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

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

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

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

C. B.

HULDEBETOON 
l Ict treden voor het voetlicht, het openbare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H. v. R.

Voorrang aan politieke 
gevangenen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· gebleven en hun plicht hebben gedaan. Dezen ook 

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

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

UIT DE PERS 
Onderduikers hebben rechten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ergens ver achter Den Bosch, over een kronkelend 
heidepad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dan zou je willen roepen: 
11
Vent

1 
houd op, wat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze gaan het lokaal in, waar twee en veertig( 
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bleke kindergezichten de vreselijke mannen aan
kijken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v. V.

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

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

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

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

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

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

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

HET NEDERLANDSCH VERZET 

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

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

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

HOOFDSTUK 1. DUITSCHLANDS GREEP NAAR DE 

WERELDMACHT. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Wordt vervolgd). 

•2) Zie noot 1.

-

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

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

HELP ZE AAN WERK. 

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

WIE GEEFT INLICHTINGEN. 

Nr. 22 
Nr. 23 

Nr. 24 

Nr. 25 

Nr. 26 

Nr. 27 

Nr. 28 

Nr. 29 

Nr. 30 

Nr. 31 

Nr. 32 

Nr. 33 

Nr. 34 

8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TER NAVOLGING. 

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

Wie breekt dit record'? 

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

CATH. STOMP, 

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

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

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

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

Onze vroegere plaatselijke L.0.-leider te Utrecht 

RIENUS DIKKEN 

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

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

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

Afd. L. 0. Utrecht. 

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

( illegaliteit 'j \... ___ _ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En dan? 
Dan kwam het. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

martelkamp. 
Een onderduiker, die overal aanklopt om werk en 

vergeefs. 

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

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

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

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

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

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

Nog eenmaal alle hens aan dek. 

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

Noord-Hollandsche 
uiver·ng overpeinzingen 

II! 

'f WAS op een fietstocht door West-Friesland,
dat ik op een dorpshoek plotseling stuur

aan stuur stond met een vrind, die ik in jaren niet 
had ontmoet. Ofschoon onze wegen niet gelijk 

�XXXX:XX:XXêrX::::K:X:X:XXX� liepen, reden we samen een stuk op en hoe kan 
v het anders, of het illegale werk was het onderwerp 

Een medewerker, die zoekt naar een huis en het 
niet vindt. 

En we voelen plotseling als een golf van voldoening: 

X � van het gesprek. Veel herinner ik mij er niet meer 
X 

J3 
X van, behalve één vraag, die eigenlijk hier op neer 

V. f '1'di'nr1 f f � kwam: Wat is de wezenlijke drijfveer van het 

'x
l'i ev l 'ffSoeeS � illegale werk, roepingsbesef of avontuur. Er zullen 

� Q weinig illegale werkers zijn, die zich met deze 
� 'f\. vraag hebben bezig gehouden. Ik althans niet. Het 
X X leven was in de illegale periode te spannend en 
v De zon heeft weer haar wacht verruild. v geladen, dan dat wij ons konden bezig houden met 
� Heur lae1tste glimp heelt mij gekust � tijdroovende zelfanalyse. Maar de vraag noopte tot 
X "Tot morgen, Kees" en zoet gesust . . . . X een antwoord. En zooals ik het gegeven heb, zoo 
X X ben ik het er nog mee eens, n.l. dat deze vraag, 

X en als een kind heb ik gehuild. 
� 

zoo zonder meer, niet juist was gesteld. · · · · 
Het zou een teeken van overgeestelijkheid zijn, X 't Is nu zoo donker in mijn cel. )( Wanneer wij de factor sportiviteit uitsloten. Zelfs 

X Het grauw graniet trekt traag en zwart X zou ik durven zeggen, dat zij in ons dagelijksch 
V. Y. riskant bestaan een groote rol speelde en ons werk 
1' zich over mij en in ·m'n hart "f' heeft gestuwd. Welke IWer wreef zich de handen 
� weet ik, dat ik m'n dai;ien tel. X niet, wanneer hij den SD een buitenkansje onder 
X X de handen had weggekaapt. 

X X Maar het zou volkomen onjuist zijn hier den 
V 

Mijn God, hoe lang duurt deze weg v grondslag van ons werk te zoeken. We hadden het 
� in dit oneindig labyrinth, 'f\. 

1 
dan ook voorzeker niet uitgehouden, terwijl onze 

� 'k d k d d '>J. beste vrinden, met wie we hand aan hand gingen, i"\ waar ie er zoe en n ieman vin : l'i 
X een strooien r iet, een ranke steg. X plotseling-geheimzinnig onze hand loslieten, niet 
v v terugkwamen en, zonder dat we iets van hen hoor-� Q den, het duurste offer brachten: hun eigen leven.X Maak mij toch dapper in mijn doen. 'f\. Er was bijna geen illegale bijeenkomst of er 

X Ik ben zoo zwak. Spoor me aan en zend X moest weer verslag worden gedaan van medewer-
V v. �ers, die gepakt waren. Als PBS-medewerker hield
Q mij toch. Heer, in uw regiment; Q Ik mij het laatste halfjaar uitsluitend bezig met
1' verwaardig mij tot uw blazoen. 1' het inzamelen van gegevens betreffende burge-

I 
X X meesters en secretarissen in de provincie Noord-
V. v. bolland, welke gegevens, naar wij hoopten, zouden 
Q Leidt G ij mij door dit zwaar tempeest. Q kunnen dienen bij de zuivering van het bestuurs-
f\ uw vleug'len onder mij gestrekt. 1' apparaat in deze provincie. Voor dit werk was re-
X opdat, als ik straks wordt gewekt, X gelmatig contact noodig met de districtsleiders in 
V. M Noordholland en regelmatig woonde ik dan ook Q inga tot uw bevrijdingsfeest. 1' hun vergaderingen bij op den thans beroemd ge-� X worden Zomerdijk. Maar er was welhaast geen ver-
X JAN PETERS X gadering of er moest mededeeling worden gedaan 
V. 6 5 (J 

L ) V. van vrienden, die het leven lieten of die de celdeurQ l 0- -4 an van oo Q 
j 

achter zich hadden hooren dichtvallen. En na die 
� � mededeelingen ging de vergadering weer over tot 
�XX.:X:X:X:XXXê:XX:X:XXXX� de orde van den dag. Het leek allemaal zoo ge-



Onnut voor den wederopbouw van ons geschon
den vaderland. 

Onwaardig om er ock zelfs maar een vinger voor
uit te steken. 

God bale de kam door dit gespuis. 

Hij hale ons ook uit den chaos, waarin wij ons
thans bevinden. 

Summier samengevat zal voor de zuivering daar
toe dringend noodzakelijk zijn: 
a. eensgezindheid en eenstemmigheid in eigen oud-

laatstgenoemden door reeds bestaande verhou
dingen al te zeer geneigd zijn op een doeltref
fende zuivering van remmenden invloed te zijn;

c. een zoowel voor particuliere-, als voor publieke
instanties, hetzij dat zij plaatselijk, provinciaal
of landelijk (als bij de departementen) ge
oriënteerd zijn, strenge doorvoering van decen
tralisatie der zuiveringsorganen; 

d. vaardige hulp der illegale contacten in die pro
vincies, waar de bestuursenquête nog niet is vol
tooid. 

woon. Zoo was het illegale werk nu eenmaal. Wer
ken en nog eens werken met als achtergrond de 
gevangenis en het vuurpeleton. Om een razzia 
werd haast gelachen. Iemand, die in die fuik liep, 
werd tijdelijk afgeschreven als zijnde met onge
vraagde vacantie. En toch, ons leven was niet ge
woon. En ik schaam mij er niet voor openlijk te 
zeggen, dat ik wel eens in de rats gezeten heb. We 
hebben geleefd met veel verdriet en leed om ons 
heen, als een gesloten vriendenschaar van allerlei 
richting en de meest verspreide herkomst, we heb
ben lief en leed gedeeld en voor elkaar gebeden, 
zonder soms elkanders overtuiging te weten, van 
elkanders boterhammen gegeten en in elkanders 
bedden geslapen, soms met de kleeren aan. Wat 
ik niet kwijt geraakt., ben in dien tijd, steekt niet 

illegalen kring; ' 
b. doortastendheid en vastbera 'enheid van het 

MG tegenover de burgerlijke autoriteiten, welke 
l 

Misschien kunnen we een volgende keer deze
punten beter bezien. 

JAN PETERS (van Loo).

REPATRIËRING 
nauw, maar we hebben gelééfd, uitgeheven boven 
de sfeer van burgerlijkheid en romantiek, van 
muggenzifterij en vliegenvangerij, onder die veilige 
vleugelen Gods in de waagschaal gesteld alles wat 
we bezaten, ons naakte bestaan en ons leven, dat 
leven, waarvan we aan den rand van den afgrond 
de waarde gingen schatten, als te zijn een kost
bare parel door God zelf ons in de hand gelegd. 

van ex-illegale werkers 

en andere politieke 
Zou ik bier overdrijven? Heusch, we waren geen 

lieve brave Hendrikken. God Almachtig beware 
ons voor een repatrieering van dit eerzame ge
slacht. Onze vergaderingen waren geen staten of 

gevangenen 

raden zonder een onvertogen woord. Alle bliksems, 
U 

IT tal van klachten blijkt, dat ex-illegale wer
neen. Daarvoor waren we vogels van te uiteenoo- kers niet bepaald tevreden zijn over hun 
pende pluimage. Het vuur, dat vloog er soms af en ontvangst in Nederland. 
altijd heilig was het lang niet, maar wat wel heilig Velen van hen hebben onnoemelijk zwaar ge
was, was dit, dat voordat we begonnen de hulp leden, physisch en psychisch in één of meer der
werd ingeroepen van God Almachtig, die, dat weet folterkampen v'an het Duitse Rijk. 
ik zeker, onze woorden niet beeft gewogen als de Zij, die hun leven hebben behouden, mochten 
kruidenier zijn krenten, maar die met zijn eigen verwachten, dat het Vaderland ben tenminste 
oogen heeft gezien dat we, vrienden van allerlei met een zeker enthousiasme zou begroeten. 
richting en staat, door eenerlei gevaar en vijand Bekend is, dat tal van andere landen onmiddel
te saam verbonden, voordat we onze samenspre- lijk achter de Geallieerde legers aan, vertegen
king begonnen met de gordijnen zorgvuldig dicht woordigers van hun Regeringen zonden om con
geschoven, open ruimte naar den hemel maakten tact op te nemen met de bewoners van diverse 
en voor alles een beroep deden op den Naam van concentratiekampen, om tevens een snelle repa
God. Eeuwig ben ik God er dankbaar voor, dat ik triëring te organiseren. 
in dezen kring heb mogen verkeeren. En het is te Reeds in dat opzicht schijnt Nederland verstek 
hopen, dat het er een voorbode van mag zijn, dat te hebben laten gaan; wij spraken tenminste ex
straks in onze raden en staten de aloude publieke gevangenen, die na de bevrijding geen enkelen 
gebeden weer in eere zullen worden hersteld. Hier officiëlen vertegenwoordiger hebben gezien. 
was een eendracht en kameraadschap, waarvan ik Hoe is evenwel de ontvangst van onze illegale 
nimmer had kunnen droom en. Maar deze kame- werkers aan onze grenzen? 
raadschap had dan ook een veel dieperen grond Daarover hoort men zeer uiteenlopende opmer
dan de zucht tot avontuur. Hier was een roepings- kingen. De een ,is tevreden, de ander stapelt klacht 
besef, van geheel verschillend gehalte en verschil- op klacht. 
l�.nden aard misschie�, maar een gemeenschappe- De gezamenlijke illegaliteit is hierbij uiteraard 
l�J.k b�sef, dat zelfs bJJ de1;1 meest robuusten KPer I ten nauwste betrokken en het is dan ook geen 
z]Jn �epsten wortel vond m godsvrucht en vader- wonder, dat de G. A. C. zich met deze aangelegenlandshefde. heid heeft beziggehouden. Zij droeg dan ook aan 

Meer dan ergens elders werd hier geleefd een baar Bureau op om ten deze een onderzoek in te 
leven van den lach �n den t1:'aan. stellen in de repatriëringskampen aan de grenzen. 

Nederland heeft hier . geschiedenis ge��akt. Daar er een betrekkelijk groot aantal repa-
Nederland J:eeft op die ver afge�7gen. d]Jke� van triëringskampen is, heeft men de rollen verdeeld. 

God een roepmg en verantwoordel]Jkheid gekregen Schrijver dezes heeft met een tweetal andere leden voo1:' komende geslac�ten. der GAC een rondreis gemaakt langs de drie meest Niet afgesloten bui�en het �erel.dgebeuren om, Noordelijk gelegen kampen en zal hier enkele van maar �ls hebbende, zij het misschien een kleine, zijn indrukken weergeven. toch ziJn door God aangewezen plaats in het vol-
kerenleven Het was reeds betrekkelijk laat in de avond, toen 

Dat zien
. 
wij nu misschien nog niet en mogelijk wij op 15 Juni te ��s�n arrivee:den: Toch �as de.

bemerken wij het nooit, maar echte verantwoorde- �7treffende Repatrieringscommissaris zo vriende
lijkheid rekent, als in den spaanschen tijd, niet l]Jk ons te woord te staan, om ons het een en 
met één geslacht, maar met generaties of beter, ander mede t� delen over ?e _<?.ntvangst. van onze 
echte verantwoordelijkheid rekent heelemaal niet, landgenoten in de provmcien Groningen en 
maar gelooft alleen. En het geloof vraagt het offer. Drente.- , . 
Maar het offer verwerft éen geluk, dikwijls zoo Er cir�uleert een Iapport, wai:ri? vermeld staat, 
wonderlijk dat we er slechts stamelend voor kun- ?at e� zich nog �!echts zeer weinige Nederlanders 

d k ' m Duitsland bevinden ten westen van de demar-nen an en. t' r. Ik d R . - d E Daarom is er thans ook toekomst voor ons va- ca ie �Jn, we e e. ussische zone van e ngels-
derland. Amerikaanse scheidt. 

Er zijn vele offers gebracht. De straten en plei- Onze zegsman meende de juistheid hiervan te 
nen, de wegen en weilanden vertellen het U wel moeten betwijfelen; hij deed ons mededeling van 
en de gevangenismuren zullen, als ons volk, wat de bevindingen van een tweetal commissies, die 
God verhoede, ooit mocht indutten, hun taal blij- op eigen initiatief zich geregeld naar Duitsland 
ven spreken. Die offers zijn niet vergeefs gebracht begeven om verstrooide Nederlanders op te sporen; 
en zij dienen ons tot gids bij al onze gedragingen. die commissies treffen nog geregeld grotere en 

Laten wij nooit in de komende weken of jaren, kleinere groepen landgenoten aan, waaronder vele 
wanneer eens iets niet gaan, zooals wij het wel ex-illegale werkers uit bekende en onbekende con
wenschten of hoopten, ontmoedigd worden. Het kan centratiekampen. Deze Nederlanders worden -voor 
onze spierkracht slechts verslappen. zover dit door een toegevoegd arts verantwoord 

Hoe zouden wij de maatstaven voor de zuivering wordt geacht - zo snel mogelijk naar Nederland 
ooit kunnen vinden bij onszelf. vervoerd, o.m. via Nieuwe Schans. 

Maar de Weteringschans en de Amstelveensche Nog ruim honderd ex-illegalen houden verblijf 
weg, de duinen en de kampen, ze doen bun klach- in noodziekenhuizea in Groningen en Winschoten. 
ten hooren en ze klagen aan niet alleen maar de De betreffende Repatriëringscommissaris deelde l
openlijke landverraders, de ambtenaren, die met ons mede, dat de ex-illegale werkers voorrang ge
de moffen heulden en zich aan hun tafels vet aten, nieten. Door hem werd evenwel op prijs gesteld, 
terwijl ons volk van honger verging, niet alleen dat een kleine commissie uit de illegale organisa
maar de ambtenaren, die zich door den bezetter ties zou worden ingesteld, die hun oud mede
een vette baan lieten toegooien en die aanvaardden strijders konden verwelkomen en tevens de zieken 
"om toch zooveel goeds te kunnen doen en zooveel in hun tijdelijke verblijfplaats regelmatig konden 
te kunnen redden", maar evenzeer die ambtenaren, bezoeken. 
die de vuile karweitjes door hun personeel lieten Door ons zijn dan ook stappen ondernomen, om
opknappen, die, dat spreekt vanzelf, o zooveel goeds tot een zodanige commissie te geraken, hetgeen
hebben gedaan, wie heeft er Anno Domini 1945, de ons nog diezelfde avond gelukte, doordat juist een
maand Mei, nu niet veel goeds gedaan, maar die adviescommissie van den Provincialen Militairen 
van alle wallen wilden eten, die de kat uit den Commissaris in Drente in vergadering bijeen was.
boom keken en zich aan alle kanten veilig stelden, De vólgende morgen reisden wij van Assen via
tijdens en na den oorlog. Hoogeveen en Almelo naar Enschede. 

Hollands diplomaten. Weer stelden wij ons daar in verbinding met den 
Maar zonder karakter en zonder pit. Repatriëringscommissaris, die ons niet alleen een 

uitvoerig ·overzicht gaf over de door hem getrof
fen maatregelen (ook daar genieten ex-illegale
werkers voorrang), maar die ons tevens in de ge
legenheid stelde om een der grote Repatriërings
kampen te bezichtigen. Het was op dat moment
niet zo druk als gewoonlijk. Op de voorafgaande
dagen waren geregeld omstreeks 3000 repatriëren
den gearriveerd. 

Wij maakten een rondgang door grote fabrieks
ruimten, zagen daar, hoe de kleding van de terug
gekeerden in een speciale inrichting werd gezui
verd, hoe de repatriërenden onder een warmwater
douche van alle "ongerechtigheden" werden ont
daan, door een achttal doktoren werden onder
zocht (speciaal op t.b.c.) en hoe 21!,j dan nog nauw
keurig werden geregistreerd. 

Wij constateerden tevens, dat daar een eerste
onderzoek wordt ingesteld naar hun politieke be
trouwbaarheid. Allerlei problemen doen zich daar
bij voor; een vrij groot aantal Nederlanders heb
ben b.v. hun Duitse vrouwen met kroost medege
nomen en het is niet zo gemakkelijk te beoor
delen, hoe met deze categorieën moet worden ge
handeld. 

Ons werd nog medegedeeld, dat een zestigtal
zieke, ex-illegale werkers in het kamp "Eerde·• ver
pleegd worden. Ook in Enschede zal op ons initia
tief een commissie tot stand komen, die de zorg
voor de gerepatriëerde ex-illegale werkers ter
hand zal nemen. 

Van Enschede ging de tocht naar Ruurlo. Daar
over kunnen wij kort zijn. 

Wij ontdekten daar, dat de laatste week zeer
weinig repatriërenden arriveerden. 

Het is jammer, dat we niet eerder poolshoogte
hebben genomen van de toestand in de kampen
langs onze grenzen. Onze indruk is, dat door de
betreffende Commissarissen gedaan wordt, wat
mogelijk is, om onze vrienden, die uit Duitsland
terugkeren zo goed mogelijk te verzorgen; de mo
gelijkheden daartoe zijn beperkt, maar overal waar
we zijn geweest genieten zij voorrang boven de
krijgsgevangenen en de personen, die wegens ar
beidsinzet naar Duitsland zijn gegaan. 

Wij hopen, dat de ingestelde commissies vrucht
baar werk zullen verrichten en dat in het bijzonder
onze terugkerende vrienden daardoor zullen voe
len, dat we hen niet vergeten zijn, maar dat wij 
integendeel de banden nog sterker zullen aanhalen. 

J. M.

v�tie! 
De L. 0. heeft in de provincie 
Utrecht aan de Loosdrechtse plas
sen de beschikking over 2 zomer
huisjes, waar plm. 12 personen 
kunnen genieten van zon en zomer. 
De maanden Juli, Augustus en 
September zijn voor ons gere.11er
veerd. 
Medewerkers kunnen hier tegen 
zeer kleine vergoeding van ge
bruik maken. Opgaven ten spoe
digste aan het C.B. 
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G.A.C.-VERGADERING 

OP 20 JUNI 1945 

Uit een verslag van een bezoek aan den Prins 
blijkt, dat met goede wil een volledige overeen
stemming tussen de Stichting 1940-1945 en de 
sociale sectie van den Prins mogelijk is. 

De tocht van het Bureau langs de verschillende 
Repratriëringskampen werd beschreven. Het bleek. 
dat de gang van zaken veel gunstiger is dan 
verondersteld werd. Controle-commissies vanwege 
de illegaliteit voor de politieke gevangenen in de 
kampen werden ingesteld. 

Ter sprake kwam nog het gerucht, dat indien 
vóór 7 Juli de Nederlanders niet uit het Rus
sische gebied gerepatrieerd zijn, deze te werk 
gesteld zullen worden. De G.A.C. zal zich ter 
zake van deze kwestie tot de Regering wenden. 

Het Militair Gezag heeft medegedeeld. dat 
alle benoemingen voor het Militair Gezag na 
ingewonnen advies bij de illegale advies commis
sies zullen plaats vinden, Afwijkingen hiervan 
alleen na kennisgeving en motivering. Door Mili
tair Gezag wordt gevraagd namen op te geven. 
die met de illegaliteit samen inlichtingen kunnen 
verschaffen over de leden der Rijks Zuiverings 
commissies. 

Het Stichtingsbestuur zal worden samengesteld 
uit vertegenwoordigers van: 

K.P., L.O.. O.O.. R.V.V.. N.S.F.. N C .•
Trouw, Parool. V.N.. Christofoor. de Geus, 
samen met Studentenverzet en O.V.. J.M" 
Waarheid en Sol. en Kunstenaarsverzet tezamen, 
M.C .. Spionnage en pilotengroep tezamen. School
verzet, Stichting Kareool. Vereniging Friesland.
L. H. en Sectie IX van Prins Bernhard. Als per
soon zal zitting nemen Verburg.

Er zal een dagelijks bestuur gevormd worden 
van 5 leden. Voor iedere organisatie moeten 2 
personen voorgedragen worden. waaruit de Stich
ting een keus zal doen. De L.O. stelde voor in 
overeenstemming met besluiten der T opvergadering 
als primus: H. Nelissen en als secundus: A. J. 
Theunissen. 

Met het oog op het grote ledenaantal der 
G.A.C. stelde het Bureau voor in overweging 
te nemen, de G.A.C. in commissies te laten 
vergaderen, terwijl de G.A.C. zelf dan eens in 
de 2 à 3 weken tezamen zou komen. 

Deze commissies zouden behandelen, de zuive
ring, de oorlog tegen Japan, de propaganda. de 
Stichting en het N.V.H. en andere sociale 
secties, 

Het Bureau verzoekt de vertegenwoordigers 
van Friesland. Gelderland en Brabant de Bureau
vergaderingen bij te wonen. 

Er zal een nieuw bestuur van de G.A.C. 
gekozen worden, terwijl tevens een nieuw statuut 
opgesteld zal worden. De Rege1 ing heeft van 
het M.G. de verantwoordelijkheid over het al of 
niet staken van den heer Louwes overgenomen, 

Besloten wordt het Militair Gezag te adviseren 
de netto opbrengst der bioscopen, die vroeger 
gedraaid hebben voor de bezetter te doen afdra
gen aan de Stichting 1940-1945, zulks in 
overeenstemming met het voorstel van Friesland. 

Er is een Centrale Advies Commissie ingesteld. 
welke hPt M G. van advies zal dienen over de 
P O.O. De provinciale vertegenwoordigers zullen 
aangetrokken worden. C. B. 

VAN 
onze collega's 

de goedkeuring van den lnspPcteur. Tijdens de 
bezetting is aan deze verordening niet de hand 
gehouden. Zij tast de vrijheid van onderwijs 
echter aan en dient derhalve te worden inge
trokken. 

Verandering van "Medisch Contact0 

in Artsenvereeniging. 

Tijdens de oorlog was 
illegale artsenorganisatie. 
wijze de strijd met het 
bonden. 

"Medisch Contact" de 
die op voortreffelijke 

Nazi-dom heeft aange-

Te Utrecht werd onlangs een Perste landelijke 
conforentie gehouden, waarin een volksgezond
heidsplan aan de orde werd gesteld. dat, gericht 
op krachtige bemoeiïng van ovPrheidswege, ver
sterking van de positie van het particulier initia
tief en terzijdestelling van oude strijdvragen, een 
doelmatige zorg voor de ge7.ondheid van ons 
volk zal moeten waarborgen. 
De opnieuw op te richten .. Nederlandsche Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunde'' wordt 
voorlopig geleid door: 
J. A. J. Baarnhoorn (Heiloo). Prof. Dr. J G. G 
Borst (Asd.). Or. J J Bruthel de la Riviere 
(Deventer). J Cornelis (Utrecht). Prof. Dr. G. C.

Hering (Asd.). B Ch Ledeboer (Heemstede). 
Or. W. F. Noordhoek Hegt (den Haag). Or. J. 
Roorda (Haarleml. Dr. J. L. H. Specken (Eind
hoven), Or, H Wamsteker (Haarlem) en Or. F. 
Wibaut (Asd.) 
Hieraan zijn no� toegevoegd: Or C. T. van 
Valkenburg (Asd.). Dr. M. A. J Jausma (Warf
fum). Or. L. Wessel (Hilversum). Deze 3 zijn 
destijds om priocipiPele redenen uit het hoofd
bestuur der Maatschappij gegaan. 

%RIDA{TII 
ld. 

a. Daar de postverzending van couranten e. d. nog

NIEUWS 

UTRECHT. 
Enige tijd geleden heeft de LO.-afdeling Utrecht 

de voldoening gesmaakt, van vorstelijke zijde dank 
te ontvangen voor hun werk. Z.K.H. Prins Bernard 
bezocht n.l. het "klooster" te Utrecht en daarna 
de "kelder". 

Vanuit beide geheime vertrekken regelde 
,.Ruurd" met zijn helpers en helpsters de LO.- en 
C.I.D.-taak voor de provincie Utrecht.

Z.K.H. maakte kennis met telefonisten en koe
riersters, KP'ers en LO'ers, bezichtigde met veel 
interesse de geheime werkplaatsen van onze ille
gale werkers, nam de vervalsingen in ogenschouw 
en toonde zeer veel belangstelling voor de geheime 
telefooncentrale. 

"U hebt het Vaderland onschatbare diensten
bewezen" zei de Prins, waarna "Erna" opmerkte, 
dat het ondergrondse werk door de meeste men
sen zo weinig werd gewaardeerd. De Prins wees 
er op, dat het een gevolg is van de onbekendheid, 
die de mensen met het werk hadden. 

Onze Utrechtse afdeling vond met dit bezoek de 
kroon op hun werk. Op de foto zien we de Prins 
in gesprek met "Ruurd", de prov. leider van de
LO in Utrecht. 

wel enige tijd op zich zal laten wachten, dient HILVERSUM. 
de verzending via de koeriersweg perfect te wor- Op 18 Juni werd het huis der illegaliteit te Bilden geregeld. Daartoe hebben we nodig de adres- versum feestelijk geopend. ,,Huize illegaliteit", zosen van alle districtsleiders of districtskantoren. als de telefoonaankondiging luidt, was tot groteTevens het aantal benodigde exemplaren. In hilariteit van het publiek "versierd" met de NSBsommige provincies geschiedt de verzending via en hakenkruisvlaggen, alsmede met het NSBde provinciale leiding. Het is wellicht mogelijk embleem. Terwijl de oranjefanfare weerklonk ginnog enkele districten rechtstreeks vanuit Am- gen deze in vlammen op en werden zij vervangen sterdam te bedienen. Er gaat bijvoorbeeld een door de nationale driekleur. zending vanuit Amsterdam naar Groningen. Gezocht werd naar een bureau, waar alles, dat Tevens zouden op die route o.a. Amersfoort, betrekking heeft op de Hilversumse illegaliteit, Noord-Veluwe, Meppel, Assen enz. kunnen wor- kan worden verzorgd. Het bureau registratie en den bezorgd. Gaarne een omgaand bericht. documentatie verzorgt de belangen der onderdui-

b. Enkele districten hebben hun abonnementen kers en repatriërenden. Hier vindt ook plaats de 
reeds nu bij ons opgegeven. We adviseren alle documentatie van de geschiedenis der Hilversum-
abonné's vanuit het districtscentrum te bedie- se verzetsbeweging, alsook van de activiteit der 
nen en geen abonné's op te geven tot de post- individuele, buiten organisatieverband, gewerkt 
verbindingen normaal zijn. De abonnementen hebbende illegalen. 
die tot nu toe zijn binnengekomen zullen we De inrichting van het gebouw leent zich uitste
vanuit Amsterdam bedienen. Nieuwe worden kend voor het houden van vergaderingen, waarvan 
echter niet aangenomen. alle illegale richtingen gebruik kunnen maken. 

Schoolverzet. c. Medewerkers of belangstellenden, die moeilijk Voorts wordt er gevestigd een societeit.
of geen contact hebben met de districtsleiding, Er is een speciaal bureau, dat zich belast met 

Zoo heelt ook het schoolvnzet haa� taak be- kunnen hun abonnementsopgave bij ons doen het onderzoek en de behandeling van klachten. 
eindigd. Onder voorzitterschap van Mr. J. J. binnenkomen en worden door ons reeds nu be- Voor alle moeilijkheden wordt een oplossing ge-
Hangelbroek vond te Amsterdam een "ergadering diend. zocht. 

·1 h p h Ch I k d. Naast de medewerkers kunnen dus ook andere Ook de Stichting vergadert in dit gebouw. Alle p aats. waar o.m. et rotestantsc - riste ij 
h 1 1 d d O k d P f belangstellenden' Zoals Onderduikers en gast- groepen (13) hebben hierin een concentratiepunt se oo verzet gere eveer wer . o wer en ro . d Mr V. H Rutgers. H. Oienske en Or. R. J. Dam heren, KP'ers enz. zich als abonné opgeven. gevon en. 

. De meubileering van het gebouw ontmoet nog herdacht. Zij zijn gevallen in de zo krachtige en e. De abonnementsgelden gaan m per 1 Juli. enkele bureaucratische moeilijkheden, doch onge-succesvolle strijd voor de vrijheid. f. Het is onze uiteindelijke bedoeling, door middel
I 

twijfeld zullen ook deze spoedig zijn overwonnen.
Het toezien op de zuiverini?, voor zoover deze van ons blad, een totaaloverzicht te krijgen van
het Prot. Chr. Onderwijs raakt. kan als laatste alle zaken, de illegaliteit betreffende. Daartoe BUSSUM. 
taak beschouwd worden. Er zal bij de overheid zal ieder district een vertegenwoordiger aan In Bussum is, kort na de bevrijding, het voor

moeten wijzen, die alle zaken betreffende het malige kringhuis der NSB aan de Van Schwerin-op worden aangedrongen om deze zuivering in 1 b d d ·11 1· t h t mededelingenblad regelt. Deze vertegenwoordi- aan ezet oor e 1 ega 1tei en et heeft, me de eerste plaats aan de besturen over te laten. d k' h t t b t B ger zendt ons toe verslagen van gehouden ver- me ewer mg van e gemeen e es uur van us-zodanig dat de overhPid slechts een controlee- gaderingen, uitknipsels uit plaatselijke bladen, rende functie zal innemen. foto's en beschrijvingen van gevallen medewer-

handhaven van de Duitse verordening. waarbij adres van de districtsvertegenwoordiger op ons 
het overschrijven van leerlingen van de eene bureau. 
school naar de andere in handen is gelegd van g. Door overvloed van copie en papierschaarste is 

het niet mogelijk, alles direct te plaatsen. Niet 
plaatsing betekent dus geenszins een verhuizing 
naar de prullemand. 

RED. en ADM.

Bovendien zal er geprotesteerd worden tegen het kers enz. We verwachten ten spoedigste naam en 
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sum, haar nieuwe bestemming gevonden. 
Hier is gevestigd het dagelijks bestuur der 

commissie, die zich in de gemeenten Bussum en 
Naarden gevormd heeft, in nauwe samenwerking 
tusschen L.O., N.V.H. en H.A.R.K. 

Deze commissie beperkt haar taak niet tot het 
registreren van repatriërenden en opduikende 
onderduikers, helpt ze niet alleen met raad, doch 
staat ook metterdaad terzijde door het beschik
baarstellen en toewijzen van kleding, schoeisel en 
dekking. Op den zolder van de ruime villa zagen 
we tientallen keurige voor-oorlogse costuums 
hangen, lakens, dekens, schoenen, bijeengebracht 
door de kerken. Binnenkort zal in Bussum en 
Naarden een algemene inzameling gehouden wor
den en verwacht mag worden, dat de voorraad 
daardoor aanmerkelijk groter zal worden en 
daardoor de mogelijkheid om te helpen. 

Op de zolder is een aparte paskamer ingericht 
en het interieur der villa is overal even "af'', of 
men een kijkje neemt onder het dak, dan wel in 
de ontvangkamer of ruime vergaderzaal. De bu
reaux zijn keurig ingericht en we kunnen niet 
anders dan Naarden/Bussum complimenteren voor 
het uitmuntende werk, dat hier wordt verricht, 
doch tevens met het organisatorisch, tijdens de 
bezetting reeds gepleegde overleg, dat met zoo 
goede resultaten is bekroond. 

- De Bussumsche Algemeene Sportstichting
heeft het initiatief genomen, aan gerepatrieerden 
en ex-onderduikers de gelegenheid te verschaffen 
weer "fit" te worden. 

Onder deskundige leiding zullen groepen worden 
getraind door matige, aangepaste lichamelijke 
oefening. Voorwaar een goede geste!! 

ZAANDAM. 
Dinsdag 19 Juni startte Oom Frits met zijn rond

tocht door Nederland in Zaandam. Pater Bleys 
kon deze avond helaas niet meemaken. Voor hem 
viel in H. van Riessen. Het leek er in de aanvang 
zelfs nog op, dat deze laatste het alleen zou moe

�ie kan 

( __ in_l_ic_hl_ in_g_en __ ) 

veeöcka!.{en? 
Nr. 49 Hermann Kropff. In October '44 verplaatst 

van Concentratiekamp "Oranienburg" naar 
,,Neuengamme" bij Hamburg. 

Nr. 50 Eysink, Fredericus Berend, geb. 23-3-'23. Op 
2-6-'44 gearresteerd door S.D. Tot 4-8-'44 in
Huis van Bewaring te Groningen. Daarna 
op transport naar Amersfoort. 

Nr. 51 Mevr. Mr. Th. Ossendrijver-Korijn, ge
woond hebbende J. J. Viottastr. 36, Asd.-Z. 

Nr. 52 Hendrik Fram,en, geb. 13-10-'21. Gevangen
nummer: 69038, Kolpern bij Angau. 

Nr. 53 Mendelaar, Jurriaan Jan, geb. 8-6-'24. wo
nende: Weteringstr. 32, Asd.-C. of Oude 
Ermeloscheweg 11, gem. Ermelo. Koerier 
R.R.-afdeling Asd. ± 20 Dec. '41, opgepikt
bij Barneveld. Overgebracht naar Apel
doorn (Willem II! kaaerne). Half Januari
naar Amersfoort (Gev.nr. 10367), 2-2-'45 
naar Neuengamme bij Hamburg. Waar
schijnlijk later (Maart) naar Buchenwalde. 

Nr. 54 Wie heeft van 29 Jan. tot 9 Febr. 1945 ver
blijf gehouden op de Weteringschans, Cel 
B 48-550 en daar aangetroffen den heer 
G. C. Stapel?

Nr. 55 Mevrouw H. Th. Kuipers-Rietberg (Tante 
Riek). Op 6-9-'44 naar Vught (Frauenstraf
lager "Ravensbrück") gevoerd.

ten opknappen, daar Oom Frits door motorpech Nr. 56 Familie H. Fraussissen-Thijssen en M. 
bijna een uur te laat was. 

f 
Arens-Thijssen v/h wonende te Asd. 

Van R. sprak over de zuivering en bracht naar 
voren, dat de perspectieven van de zuivering zeer 
somber zijn, maar dat ondanks alles alle krachten 
ingezet moesten worden, om de strijd tegen de 
reactie tot het eind toe vol te zetten. Een mislukte 
zuivering zal een voedingsbron voor de revolutie 
zijn. 

Oom Frits behandelde de geschiedenis van de 
LO, opgesmukt met anecdotes, die nu eens de 
komische zijde, dan weer het ernstige en dikwijls 
zeer tragische aspect van ons verzet illustreerden. 
Met grote klem wees hij op de geestelijke signa
tuur van ons verzet. Het was het verzet tegen den 
geest van het Nationaal-Socialisme, geboren uit 
een Christelijke levensovertuiging. Dit verzet is niet 
beëindigd met de nederlaag van het Nat.-Soc. Er 
zijn nog meer fronten, waarop het Christendom 
strijd zal _moeten leveren in de toekomst. 

De ademloze stilte in de zaal bewees, hoe Frits 
op de hem eigen wijze het publiek in zijn greep 
had. Er werd veel en enthousiast gezongen en ten
slotte werd een collecte gehouden voor de "Stich
ting", waarvoor Frits voorstelde alleen papieren 
geld te offeren, daar zink te zwaar was om mede 
te nemen. 

Het geheel stond onder uitstekende leiding van 
den provincialen leider van Noord-Holland, den 
heer K. Kraay (Jan van Galen). Ongeveer 1000 
bezoekers vulden de kerk. Aan de aanvragen kon 
bij lange na niet voldaan worden. 

Momenl 

Streel met je hand door mijn haren, 
Spreek niet; maar Huister zacht .. , ... 

Reeds naderen drommen soldaten. 
door donkere dreiging der nacht. 

Stralcs moet ik je verlaten ..... . 
Houd hoopvol en moedig de wacht. 

Streel met je hand door mijn haren, 
Spreek niet; maar Huister zacht ..... . 

K 1756 HAN EVELEYNS 

Nr. 57 

Nr. 58 

A. Gelder, geb. 30 Aug. 1906. 14-9-'43 van
Westerbork naar Auchswitz. 
Elias (Herman) Rooselaar, geb. 31-10-1903. 
Hl-11-'43 in Asd. gearresteerd. Medio Jan. 
naar Westerbork. 2-3-'44 naar Duitschland. 
Moet voor transport naar Dsld. geholpen 
zijn door Groningsche dame, welke werk
zaam was te Westerbork. 

Nr. 59 Jan Wildschut. Gearr. bij distr. overval te 
Haarlem. Gebracht naar Weteringschans 
te Asd. Na overval op Weteringschans ver
voerd naar Vught. 

Nr. 60 Paulus van Weeren, geb. 15-2-'23. 17 Aug. 
'44 gepakt te Wons (Fr.). Overgebracht 
naar Leeuwarden. 29 Aug. '44 waarschijn- j 
lijk naar Amersfoort. 

Nr. 61 Kik ten Boom, wonende Hilversum, Suri
namelaan 15, geb. 27-5-'20. Laatste gezien 
10-4-'45 op de "Klinkert", Buitenpost van
Oranienburg.

Nr. 62 Elst, Josephus Leopoldus, geb. 9-6-1897. 
Juni 1944 via Rotterdam en Amersfoort 
naar Duitschland gevoerd. Voormalig adres 
was: Lindenlaan 5, Sassenheim. 

Nr. 63 Anthonius Gerardus van de Wel, geb. 
16-4-1896. Adres: Van Lenneplaan 17, Hil
versum. In Oct. '42 gepakt. 22 Sept. '44 uit
Vught weggevoerd.

Nr. 64 Marinus van Dijk, geb. 26 Mrt. . .. . , wo
nende Meerstr. 5, H.'sum. In Rotterdam 
gepakt bij 't drukken van "Trouw". Laat
ste verblijfplaats Oranienburg. 

Nr. 65 Nicolaas Rudolf de Leeuw, geb. 21-1-'05, 
wonende Kievietslaan 3, Eindhoven. In 
Brussel gepakt op weg naar Engeland. 
5-10-'43 naar Duitschland na proces voor
het Landesgericht in Utrecht 7-5-'45. Laat
ste verblijfplaats: Melk in Oostenrijk.

Nr. 66 Wajsbau, Benno, geb. 6-8-'36. Tot November 
1943 verzorgd door Mevr. Hopsztajn, Cha
na, geb. 1-6-'05, wonende 's-Gravenhage, 
Thorbeckelaan 365. In November 1943 naar 
Friesland vertrokken. Kind schrijft zijn 
naam "Weissbian".

Nr. 67 J. J. van Kesteren, geb. 29-6-'14, wonende 
te Rijswijk (Z.-H.). In concentratiekamp 
Standborstel bij Hamburg getypt bericht 
met eigen handt. van hem ontvangen. Nu 
spoorloos. 

Nr. 68 Mozes Samson Frank (v/d Berg), geb. 
20-7-'87. Tot Nov. als zenuwpatiënt in
Noodziekenhuis te Velp. Na ontruiming per 

particuliere auto vertrokken en sindsdien 
spoorloos. 

Nr. 69 Wie kent of heeft gekend André René de 
Normandie 's Jacob in het concentratie
kamp Enger haf en bij Aurich? 

Nr. 70 Willem Hanegraaf, geb. 20-9-'21, wonende 
te Den Haag, P. v. Troostwijkstr. 255; ge
arresteerd 12 October 1944 en naar Sche
veningen gebracht. 

Nr. 71 Jan Gottlieb, geb. 13 Januari 1916, over
gebracht naar Scheveningen op 12 Octo
ber 1944. 

Nr. 72 Hendrik Vennik, geb. 24-9-'93, op 5 Sept. 
vervoerd uit Vught naar Duitsland. 

Berichten met spoed aan het c. B. 

Veranlwoording gillen 
Voor Oorlogsslachtoffers van L.· 0. Steenwijk 
f 573.-. Via G. C.-B. T.-G. 10 f 25.00 5.50 

ter verdeling. 
Afd. Fin. 

ADVERTENTIES 

-- f, F 

De Heere heeft ons diep hedroefd 
door mijn lieve man en onze lieve vader 

LEENDERT EDELMAN 

van ons te nemen. in den ouderdom 
van 39 jaar. 

Na een smartelijke scheiding van bijna 
een jaar, moesten wij thans van een 
der weinige vrienden. die ontkwam. 
vernemen dat hij op 4 Mei l.i. in het 
kamp Ludwigslust, tengevolge van uit 
putting en ziekte is overleden. 

Wij zijn wel diep hedroefd. maar ver 
trouwen op den Heere. die hem naar 
Zijn belofte tot Zich zal genomen 
hebben in Heerlijkheid. 

A. G. EDELMAN-KARSSEN 
Wim, Arie. Hans, Kees en Leen 
DINY KARSSEN 
CHIEL EDELMAN (Dolf) 

ZEIST. 18 Juni 1945 

• 
.
, 

Slotlaan 79 

Op 4 September 1944 nam God van 
ons weg. door de hand Vdn den vijand, 
onzen geliefden Man en Vader 

IZAK VAN DER HORST 

(Sjaak - Louis) 

in de leeftijd van 35 jaren. 
In de strijd voor zijn aardse Vaderland 
is hij overgegaan naar het Hemels 
Vaderland. 

W. F. v. d. HORST-VEL TMAN 
RISJE 
FRIDA 
IREENTJE 
SJAAK 

KAMPEN. 25 Juni 1945 
Emmastraat 2 

.... ........ 1 ................ .. 

In de ondergrondse strijd voor zijn 
Vaderland is op 4 September 1944 
gevallen onze onvergetelijke Schoonzoon 
en Zwager 

IZAK VAN DER HORST 

in de leeftijd van 35 jarP.n. 

Zijn heengaan was een gaan naar een 
beter Vaderland. 

Fam. 1-1. VEL TMAN 

KAMPEN. 25 Juni 1945 

... .............. 1 ........... 

Geboren: 

JACQUELINE LUCIENNE 

Dochter van 

JAN ROBERT en 
WILLY ROBERT - VAN DEN BERG 

(Koerier - koerierster C.B.- L.O
.
) 

Diezerstraat 97, Zwolle 
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