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KAHS:EL
BOODSCHAP 
voorgelezen op Zondag 28 Oct. 1945. 

Het Interkerkelijk Overleg van 
de Nederlandsche Hervormde Kerk. 
de Roomsch-Katholieke Kerk, 
de Gereformeerde Kerken, 
de Gereformeerde Kerken in H. V. 
de Christelijk-Gereformeerde Kerk, 
de Oud-Katholieke Kerk, 
de Evangelisch Luthersche Kerk, 
de Remonstrantsche Broederschap, 
de Algemeene Doopsgezinde Societeit 

h�eft besloten de volgende Kanselboodschap te doen 
uitgaan: 

Het is U bekend, gemeente, hoe de Kerken in Ne
derland zich in den bezettingstijd hebben verzet tegen 
den Duitschen onderdrukker en telkens openlijk heb
ben geprotesteerd tegen de door hem gepleegde onmen
schelijke handelingen. 

Zij hebben Boodschappen doen uitgaan, welke met 
vreugde �n dankbaarheid door ons volk werden be
groet. 

Toen God in Zijn groote bannhartigheid ook ons 
volk de vrijheid heeft geschonken, hebben de Kerken 
opgeroepen tot een vernieuwden dienst aan God den 
Heer, opdat Hem in woord en daad dank zou worden 
gebracht voor de verlossing uit zoo grooten nood. 

Met klem drongen de Kerken erop aan, dat door de 
Overheid de door God haar o_pgedragen taak: gerech
tigheid te beoefenen, zou worden vervuld en het recht 
tegen allen die het schonden, zou worden gehandhaafd. 
Maar tegelijk hebben zij het volk aangezegd zich niet 
te laten overheerschen door wraak- en haatgevoelens. 

De Kerken herhalen thans haar oproep tot het Ne
der!andsche volk. 

Zij doen een ernstig appèl op ambtsdragers en ge
rneente om allen er van te doordringen, dat het aan
zien van ons volk staat of valt met de beantwoording 
van de vraag, of naar recht of naar wraak en haat in 
Nederland wordt gehandeld. Dit geldt met name de 
behandeling der politieke gevangenen.· De kerken ach
ten het een smaad voor ons volk, wanneer na vijf jaren 
strijd tegen rechtsverkrachting en vijf jaren lijden onder 
de gruwelijkste methoden van het Duitsche barbaris
rne, een dergelijke booze geest vat op ons volk zou 
hebben gekregen. 

Daarom stellen de Kerken zich achter de Overheid, 
wanneer deze, naar haar hooge heilige roeping het 
recht handhavend, onrecht en willekeur in de behan
deling dezer gevangenen met kracht tegengaat. 

In den naam van God ontzeggen de Kerken aan een 
ieder het recht om na de beslissing door de aangewe
zen instantie nog recht naar eigen inzit:ht toe te pas
sen. 

De Kerken doen een beroep op het Nederlandsche 
volk, in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke 
gevangenen en hun kinderen te toonen, door den boozen 
Duitschen geest niet te zijn besmet, !Jlaar blijk te geve• 
Van het besef, dat ook bij strikte handhaving van het 
recht de barmhartigheid van Christus moet worden 
betracht. 

Tenslotte doen de Kerken een beroep op alle betrek
kenen, opdat met een sterken wi! in same�werking van 
Regeering en volk een zoodamge oplossmg voor de 
berechting en de behandeling van de politieke gevan
genen worde verkregen, dat wij ons voor God en men
schen hierover niet hebben te schamen. 

's-Gravenhage, 12 October 1945. 

KOERIERSTER 
Willy van der Velde, ik denk veel aan jou. Jij was 

maar een eenvoudig meisje, zonder grote woorden, 
zonder eerzucht. Maar je deed je werk als Hollands 
meisje zonder vrees - en je deed het goed! 

Eigenlijk ben je vanaf 10 Mei 1940 in 't verzets
werk geweest, vanaf 10 Mei, 's morgens om vier uur. 
En in dat werk ben je gebleven. Gebleven, ja, door de 
vervloekte kogel van die lange landwachter. 

Wat moest jij, kantoormeisje, doen tegen den vijand? 
Daar heb je nooit over hoeven te denken, Willy. Het 
kwam allemaal vanzelf en je dééd het vanzelf.. .... 
Omdat je zoveel van ons Vorstenhuis hield en van ons 
lage land en van de vrijheid. 

Je begon met het verspreiden· van geheime blaadjes, 
avon� aan avond trok je er op uit. Nooit heb ik je 
horen mopperen over 't weer, over regen of wind of 

· kou. Nooit heb ik je horen zeggen: - Kan een ánder
't nou niet eens opknappen?

Het bleef niet bij krantjes. Wat was ,·e formidabel 
breed van heupen, toen je met tien revo vers op stap
ging, Willy! Het was eigenlijk veel te zwaar voor jouw
tengere gestalte, maar je volbracht het. En dat toen
juist een halfdronken Duitser je omhelzen wilde in de
afgeladen trein ...... Wat hield jij je kranig, wat zette
je hem danig op zijn nummer! Jij, met je tien revolvers
onder je regencape.

En later, toen we karabijnen gingen vervoeren in
foudraals voor hengel5tokken ...... Vrees kende je niet,
je deed ernstig, maar met een glimlach rond je mond,
je plicht. En méér dan je plicht!

Nadien was 't weer wat anders. Dan ging je er met
bonnen op uit en met nagemaakte persoonsbewijzen.
Toen begonnen ze je al in de gaten te krijgen, Willy.
Van die tijd af heette je: Hermina Struycknagel. Maar
je bleef Willy, de trouwe Willy de koerierster.

Was er iemand, die zó secuur geheime berichten
overbracht als jij? Je was een meisje, een jong, klein
vrouwtje en je had een afkeer van de mondaine gepoe-

derde dames, die knipoogen en lonkten tegen de vijand. 
Je had afkeer van de manwijven, die net als een kerel 
wilde leven. Jij bent vrouw gebleven, Willy. Een ver
heven vrouw van even twintig jaar. 

Hoe heb je gesmeekt, mee te mogen doen met de 
overval op de postauto, vol met distributiebescheiden. 
Dat was mannenwerk - en tóch was je vrouw en blééf 
je vrouw. Daarom heb ik je zo boog, Willy! Altijd 
dacht jij, dat je te weinig deed. Altijd cijferde jij jezelf 
weg. Maar wat was je dapper, Willy van der Velde! 
Wie meldde zich het eerst, toen er in ons kringetje 
gevraagd werd, wie de lijst met namen van 't bureau 
van den ortscommandant wilde weghalen? Dat was tij,
Willy l Wie bracht op klaarlichte dag vijf geallieerde 
vliegers naar een veilig onderdak? Dat was jij, Willy! 

Wie was voorrijdster, toen we met een bakfiets vol 
wapenen naar Vreeswijk moesten? Dat was jij. 

Wie fietste uren lang met geheime documenten tus
sen de kleren dwars door met Duitsers overbevolkte 
streken heen? 

En wie was de koerierster, die langs een huis reed 
dat juist door landwachters omsingeld was? Wie was 
de koerierster, die toen door een lange schurk zomaar 
zonder meer werd neergeschoten? Dat was jij, Willy. 
Jij was het, die, gewond neerliggend, nog je persoons
bewijs uit je mantelzak haalde en aan de barbaar liet 
zien de naam, die je niet had ...... 

Want je heette niet Hermina Struyécknagel, je heet
te Willy van der Velde. En jij stierf door dat schot 
van een lange schurk. 

Willy, jij was niet maar een koerierster, jij was een 
Hollandse heldin! 

En in jou breng ik dank en hulde aan al die dappere 
koeriersters van Nederland. 

Ja, Willy, hulde aan jou - en daarmee tevens -aan 
jouw duizend zusters! 

]. W. 0. 

DOMHEID OF MISLEIDING 
In 11De Waarheid" van 10 October '45 staat het 

volgende artikel: 
11Bogaard bekent. 
In Juni 1944 werd door een ploeg van de Raad van 

Verzet een overval gepleegd op de beruchte Gestapo
gevangenis aan de Weteringschans. 

Deze overval was georganiseerd door en ston� onder 
leiding van Gerrit van der Veen en de bedoelmg er
van was verschillende illegale strijders o.a. Jan Rik 
van Gilse en Guermonprez te bevrijden. 

De voormalige gevangenbewaarder, S.S.-man Bo
gaard ontdekte echter, door een hond die begon te 
blaffen, wat er gaande was en deze lafaard heeft 
toen àe gehele zaak aan de Duitsers verraden, ten
gevolge waarvan negen dappere strijders het leven 
verloren. Er ontstond een schietpartij; Gerrit van der 
Veen dekte de aftocht en werd daarbij door een schot 
in zijn nieren ernstig gewond. Zijn kameraden zagen 
nog wel kans om hem mee te slepen, maar enige 
dagen later werd hij door de SD ontdekt en kort 
daarop doodgeschoten. 

De S.S.-man Bogaard heeft thans bekend dat hij 
de overval aan zijn Duitse vrienden verraden heeft 
en dat hij als dank daarvoor een belangrijke som 
heeft ontvangen. Hij zal zijn gerechte straf niet ont· 
gaan." 

Dit artikel is volkomen bezijden de waarheid en 
wij vragen ons af of het ingegeven is door domheid 
of door zucht tot misleiding ten behoeve van de 
propaganda. 

Er zijn n.l. twee overvallen geweest op de Wete
ringschans. De eerste overval werd uitgevoerd door 
een groot aantal medewerkers van K.P. en R.V.V. en 
-stond onder gemeenschappelijke leiding. 

Bij deze overval ging het niet aUeen om de bevrij-

ding van de figuren in het artikel genoemd, maar ook 
om tal van andere belangrijke illegale werkers, die 
niet uit de kringen van R.V.V. en de Wa:irheid kwa
men. Wij noemen b.v. Henk Dienske. Bogaard had 
met deze overval niets te maken. De overval mislukte 
door een niet geheel kloppende organisatie, waarbij 
na een vuurgevecht tussen een Duitse wachtmeester 
enerzijds en van der Veen en een K.P.-er anderzijds, 
van der Veen getroffen werd, en door den K.P.-er 
werd weggevoerd. (Sommigen verschillen van mening 
en beweren dat van der Veen ee.rst later buiten ge
troffen werd). Deze overval had dus niets met ver
raad te maken en mislukte, omdat de foutieve af
spraak was gemaakt, dat men zich zou terugtrekken, 
wanneer er geschoten zou worden,. Slachtoffers Wilr�n 
er verder niet. 

De S.D.-man Bogaard heeft de tweede overval op 
deWeteringschans verraden. Deze werd alleen door 
de K.P. uitgevoerd, en wel door 16 man. 

De opzet van deze overval was uitstekend, maar 
verraad van Bogaard ieed het geheel volkomen mi� 
Jukken. Hierbij vielen ongeveer 9 K.P.-ers. De ovei:-
val stond onder leiding van Johannes Post. . Het is ons onbegrijpelijk, waarom 11de Waarheid" 
de z.g. eer van een overval op de Weteringschans met 
volkomen verdraai1Jn van de waarheid geheel voor 
de R.V.V. wil opeisen. Dit is niet de mentaliteit waar
in indertijd K.P. en R.V.V. tezamen de eerste overval 
op de Weteringschans organiseerden. 

Wat de tweede overval betreft, hierover is in ons 
Mededelingenblad al een en ander gepubliceei:d. 

Zij nog vermeld, dat de S.D. aan een onzer m ge
vangenschap gezegd heeft, dat met een ploeg als die 
de tweede overval uitvoerde, de eerste overval zeker 
geslaagd zou zijn. REDACTIE. 



OVERVAL OP POSTKANTOOR. 
Deze "kraak" is gepleegd door 1'111" ... •aT-v•T�DIJKdrie L.0.-ers, die nooit eerder een 1,.I .111...111.. IJ.Il .. ·� overval hadden meegemaakt. 

Een der overvallers vertelt: 

Door een meisje uit W. was ik er achter gekomen, 
dat de distributiebescheiden voor de gemeente Maar
tensdijk via het postkantoor het distributiekantoor be
reikten. De kaarten werden per postauto vervoerd van 
Utrecht naar het D.K. Pas op het D.K. kwam de be
waking. Zelfs kwam het voor, dat de kaarten een dag 
en een nacht op het postkantoor bleven liggen. Dus 
besloot ik een aanval te doen op de kwetsbare lijn 
Utrecht tot aan het D.K. 

Het bovengenoemde meisje zou via een daar wonen
de postbode de zaak in de gaten houden en mij waar -
schuwen. 

Het bleek het gemakkelijkst te zijn, als de spullen 
op het postkantoor lagen. Daarom· werd besloten, dit 
punt aan te vallen. Ik verkende de zaak door met een 
smoesje het kantoor in te gaan. Het aantal aanwezige 
personen was gauw uitgemaakt. 

Ik besprak de zaak met Piet ter Beek (helaas door 
de moffen vermoord) met wien ik steeds samenwerkte. 

Begin Januari kreeg ik 's avonds het telefoontje, dat 
de post op het postkantoor gearriveerd was. Piet was 
natuurlijk enthousiast en wilde beslist meedoen. Direct 
werden de wapenen opgesnord, een pistool, een niet 
functioneerende revolver (imponerend uiterlijk) en een 
ploertendoder. Verkleden en op de fiets nam- West
broek. Daar werd de derde man opgepikt; toen met 
z'n drieën er op af. We hadden haast, want ik wilde 
alles aan kant hebben voor 11 uur om onnodige com
plicaties te vermijden. We hadden doeken om de hals 
geknoopt, die we vlug over het gezicht ouden kunnen 
trekken. Het was stormachtig weer, dus niet druk op 
dat uur van de dag. Het was plm. half tien. Een ruk 

aan de bel, de doeken voor het gezicht en de blaffers 
voor de dag. 

Na even wachten waaide de deur open en de vrouw 
van den directeur kreeg direct de revolver (met het 
dreigende uiterlijk) op de borst en een hand op de 
mond om eventuele onbeheerste geluiden in de kiem te 
smoren. Ik vroeg waar haar man was. Deze bleek licht 
ongesteld te zijn en op bed te liggen. We renden om
hoog en kwamen in de ziekenkamer. We bonden de 
vrouw op een stoel en de man op het bed vast. 

De pakken kaarten werden naar be1'1eden gebracht 

en op de fieten 2eladen, waarop mijn twee collega's 
met de buit naar het afgesproken punt in het bos ver
dwenen. Ik bleef achter als dekking. We hadden het 
echtpaar zo gebonden, dat ze minstens 5 minuten no
dig hadden om zich te bevrijden, dat was net de tijd 
om via achter-weggetjes uit het gezicht te komen. De 
telefoon werd onklaar gemaakt en met de opmerking, 
dat ze zich niet hoefden te haasten, nam ik afscheid. 

Ze hebben zich ook niet gehaast, want achteraf 
bleek, dat ze ons drie kwartier voorsprong hadden 
gegeven. De buit bestond uit 8400 bonkaarten. Zonder 
ongelukken maar met veel moeite, want ruim 8000 bon
kaarten zijn erg zwaar en onhandelbaar, kwamen we 
in onze blokhut in de bossen aan. 

Het was erg leuk de reactie en de verhalen van het 
publiek de volgende dag te horen. Ook het rapportje 
in het politieblad bleek te getuigen van het begrip van 
het postechtpaar, want van het signalement klopte 
niets. Het was een aardig resultaat met een minimum 
aan risico. 

Het was de derde kraak in de gemeente Maartens
dijk en ik had toen nooit kunnen vermoeden, dat er 
nog een vierde kraak, die mislukte, en een vijfde, die 
keurig· slaagde, op zouden volgen. 

J.C. D.

UIT HET POLITIEBLAD 16 JANUARI 1944. 

Op 8 Januari 1944 te ong. 22.15 uur hebben drie 
met pistolen gewapende personen een overval op het 
postkantoor te Maartensdijk gepleegd. De kantoorhou
der en diens vrouw werden gebonden. Acht aangete
kende paketten, in totaal inhoudende 8400 distributie
bonkaarten "KA403 stad 3e periode" werden ont
vreemd. De overvallers hadden doeken onder de ogen 
over het gezicht gebonden. Sign. verdachten: 
te. ong. 30 jaar, grijze pet, lange jas, witte doek voor 

het gezicht; 
2e. ong. 30 jaar, donkere pet, donkere jas, das voor het 

gezicht; 
3e. ong. 30 jaar, motorkap op het hoofd, donkere bril. 

De Gr.-ct. Mar. te Maartensdijk verzoekt o.a.v. en 
inbesl. 

KRIJGSGEVANGENEN ANTWOORDEN 
.

Onze artikeltjes over de 11krijgsgevangenen" hebben 
heel wat pennen in beweging gezet. Voor zover nog 
nodig was, is ons duidelijk geworden, dat we de spijker 

raak op zijn kop hebben geslagen. 
Onderstaand enkele uittreksels uit ontvangen brie

ven: 
,, ...... Niet alleen kregen degenen, die zich meldden 

hun militaire wedde, maar ook 3 maanden lang, nà het 
ontslaP' uit krijgsgevangenschap, f 2,- per dag en voor 
het dragen van eigen kleding bovendien f 100,- ver
goeding. Nu heb ik mijzelf ook niet gemeld, zoals de 
regeringsopdracht luidde en heb mijn eigen kleding 
gedragen, meer d;in de krijgsgevangenen, die toch hun 
militaire spullen konden aantrekken. Ik heb nooit iets 
nieuws kunnen kopen en geld verdienen was ook nihil, 
daar vooral de laatste maanden, ik mij niet meer op 
straat vertoonde. U kunt dus wel begrijpen, dat geld 
mij zeer welkom zou zijn en dat het mij steekt, dat 
slappelingen gedurende de twee jaar van gevangen
schap geld ervoor kregen en nu nog gedurende 3 
maanden. Dit komt mij als zeer onbillijk en onrecht
vaardig voor, tegenover diegenen, die de regering ge
hoorzaamden met alle zorgen en lasten daaraan ver-
bonden ...... " 

Een ander schrijft: 
,,Ik las tot mijn verwonderin�, dat ex-krijgsgevange

nen (dpi) een vergoeding konden krijgen van f 2,
per dag gedurende 13 weken. Vreemd, dat zij, die zich 
vrijwillig (meestal) onderworpen hebben aan Moffen
orders, na hun terugkeer in het Vaderland nog finan
cieel gesteund werden. Toen kregen zij ook nog (tijde
lijk) extra levensmiddelenkaarten. Voorts vernam ik tot 
mijn stomme v_erbazing, dat diezelfde ex-krijgsgevan
genen een uitkering kunnen krijgen van f 100,- in
eens voor in krijgsgevangenschap gedragen schoeisel 
en kleding enz. Nu breekt toch waarlijk mijn klomp." 

Zo zouden we bijna ons gehele blad kunnen vullen. 
Nu gaat het er niet om, onze krijgsgevangenen een 
extraatje te misgunnen. 

Waar het wel omgaat, en dat wordt juist door de 
bijzondere behandeling der teruggekeerde krijgsgevan
genen geaccentueerd, is, dat de goede soldaten, die 
oehoorzaamden aan de bevelen der Regering, niet 
�lleen schijnen vergeten te worden doch dat zij, juist 
döor de bedoelde, niet misgunde, bijzondere behande
ling, in een meer nadelige positie worden gesteld. 

Deze· zaak recht te zetten, is niet eenvoudig. Doch 
de Regering dient ook haar aandacht aan de minder 
eenvoudige aangelegenheden te schenken. Hetgeen 
krom is, dient recht gemaakt te worden. 

Dat de Regering thans consequent zij. 
Nimmer is een beloning in uitzicht gesteld voor hen, 

die de voorschriften van de overkant opvolgden. Nog 
veel minder voor hen, die deze negeerden en er lijn
recht tegenin handelden. Maar nu deze laatste van de 
Regering tegemoetkomingen ontvangen, wat mag dan 
de groep der principiële militaire onderduikers ver
wachten? En wat verwacht het Nederlandse volk? Dat 
recht geschiede! 

Tenslotte nog een geheel ander geluid: 
,, ...... Bij dezen verzoek ik U beleefd er nota van 

te willen nemen, dat ik met ingang van 1 October a.s. 
mijn abonnement op "Mededelingen" opzeg. Ik doe 
dit naar aanleiding van het in het nummer van 31 
Aug. j.l. voorkomend artikel "Wist U ...... 

Ik ben n.l. ex-krijgsgevangene als dpi. onderoffi
cier' van het 3e R.!. Als gemeente-ambtenaar staande 
onder een destijds, Juni 1943, N.S.B.-gemeentebestuur, 
wilde ik van hen geen gunsten aannemen, met al de 
consequenties daaraan verbonden, tot verkrijging van 
een "Ausweis". Ik informeerde om te kunnen 11onder
duiken". In dit laatste geval zou - want mijn salaris 
werd natuurlijk gestopt - mijn gezin geholpen wor
den met plm. f 7,- per week, wat nog niet eens vol
doende was om de huishuur te kunnen betalen. Er 
restte mij dus niets anders dan mij te melden, met als 
gevolg dat ik met duizenden anderen die in dezelfde 
omstandigheden verkeerden als ik, achter het Duitsche 
prikkeldraad verdween. 

Wist U...... dat in de Duitsche gevangenkampen 
de rantsoenen zodanig waren gesteld, dat verwacht 
werd, dat wij door den honger gedreven voor den vij
and zouden gaan werken? 

Wist U ...... dat duizenden van ons geweigerd heb
ben ondanks het feit, dat zij dagelijks honger leden? 

Wist U ...... dat honderden, waaronder ook ik, naar 
een "Sonderlager" Stalag 369 in Polen .zijn gezonden 
voor straf omdat wij elke arbeid weigerden? 

Wist U...... dat duizenden soldaten-krijgsgevange
nen onder de moeilijkste omstandigheden hebben ge
saboteerd en het vertrouwen in de eindoverwinning 
van het Duitse volk hebben ondermijnd? 

Wist U ...... dat ik al voor mijn gevangenschap van 
leden der Goudse K.P. wapens in huis hield verbor
gen? 

Wist U ...... dat op een zekere nacht door S.D. en 
Landwacht mijn huis omsingeld werd en huiszoeking 
werd gedaan en dat door het energiek optreden van 
mijn vrouw verder onheil voor de organisatie voorko
men werd? 

Wist U ...... maar laat ik uitscheiden. U geeft door 
het plaatsen van genoemd artikel te kennen dat U nog 
maar heel weinig weet. Het is n.l. niet waar, dat ex
KG in Rotterdam "surprises" kunnen halen. Dit is in 
begin Augustus drie weken geweest alleen voor de 
ingewijden, want bekendheid is hieraan niet gegeven. 
Toen wij ons meldden, om ook ons rechtmatig deel der 

cigaretten op te eisen was de uitreiking juist stopge
zet. Van de ongeveer 10.000 Nederlandse ex-krijgs
gevangenen hebben misschien 900 van dit voordeel 
geprofiteerd. U moet dus waarheid in Uw blad opne
men. Leugens en verdachtmakingen hebben wij in de 
bezettingstijd maar al te veel moeten slikken. 

Wanneer U meent het belang van de wederopbouw 
van ons land in geestelijk opzicht "Z.,O te moeten die
nen, dat bent U er ver naast. 

Commentaar? We trekken ons gehele gewraakte 
artikel in. We zien thans in dat ons standpunt fout 
was. Voortaan geldt ...... flinke kerels melden zich voor 

krijgsgevangenschap en trekken zich van de bevelen 
onzer Nederlandse Regering niets aan. 

't Is plicht, dat iedere jongen ...... gehoor geeft aan 
de bevelen der N.S.B.-marionetten. Behoud van salaris 
gewaarborgd. 

Alleen nog dit: Dat geen hogere tegemoetkoming 
in de consequenties van onderduiken dan f 7,- per 
week kon worden gegeven, is niet overeenkomstig de 
waarheid. 

Zou deze flinke ambtenaar nu niet eens gaan solli
citeren naar een burgemeestersbetrekking? Dan heb
ben de zuiveringscommissies bij een volgende gelegen
heid tenminste wat te doen. 

Wat een mentaliteit! Je staat er van te kijken. 
Een geval als dit toont wel heel duidelijk aan, dat 

er een groot verschil is tussen principiële onderduikers 
en...... ( vult U het woord zelf maar in.) 

K. B. 
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TO P-V E R'G A OER IN G l. K. P. 
De op Dinsdag, 23 October j.l. te Utrecht gehou

den TOP-vergadering onzer L.K.P. werd hoofqzakelijlê 
beheerst door twee belangrijke onderwerpen, t.w. 
,,Onderscheidingstekenen" en "Liquidatie L.K.P., 
waarna in samenwerking met L.O. oprichting van een 
Stichting." 

Op twee na waren alle provinciale vertegenwoordi
gers aanwezig, terwijl ook Leopold voor het eerst in 
ons midden was. Henk v. Riessen was aanwezig als 
gast van de L.O. De vergadering werd als gewoonlijk 
met gebed geopend en met dankzegging gesloten. 

/ 

ONDERSCHEIDINGSTEKENEN. 
Het is zeker niet eenvoudig om in een paar woor

den weer te geven, wat op deze vergadering over het 
uitreiken van onderscheidingstekenen is gezegd. Het 
zou ook te ver voeren hierover een uitvoerig verslag 
te geven. 

._Oppervlakkig gezien, vergt dit onderwerp niet zo 
b11ster veel aandacht, doch toen het ter sprake kwam, 
bleek alras, niet alleen dat deze zaak vele facetten 
heeft, doch ook, dat de opvattingen en meningen over 
deze materie nogal giteenlopen. 

Dit was niet alleen in onze kring het geval. Van 
verschillende zijden en in onderscheiden commissies is 
de laatste tijd veel aandacht aan dit onderwerp ge
schonken en een alleszins bevredigende oplossing is 
tot nu toe blijkbaar nog niet gevonden. 

In de G.A.C. is over dit standpunt ook reeds it
voerig gesproken en zij heeft als haar standpunt te 

kennen gegeven absoluut tegen het toekennen van on
derscheidingstekenen te zijn. 

Dit standpunt heeft - ook in K.P. kringen - veel 
waardering en instemming gevonden, alhoewel er ook 
weer stemmen zijn opgegaan, die het er niet mee eens 
waren. 

_In�us,�en . zijn _ er do?r de Amerikaanse regering
,,lmt1es. mtgere1kt. Dit heeft veel stof doen opwaai
en en m het algemeen heerst> hierover ontevredenheid. 
Moeilijk zal echter een voor ieder bevredigende oplos
sing gevonden kunnen worden. 

In het algemeen kunnen wij tot deze conclusie ko
men, dàt onze organisatie, evenals de G.A.C. tegen
de uitreiking van onderscheidingen is. Het is zelfs zo 
dat onzerzijds alles in het werk zal worden gesteld 
om de uitreiking hiervan tegen te gaan. 

Er is in de oorlogsjaren niet gewerkt om dank te 
oogste� in de vorm van een onderscheidingsteken. On
ze stn1d werd gevoerd tegen het Duitse onrecht en 
voor het Vaderland en onze Vrijheid. Wanneer de 
gehele illegaliteit - inclusief de B.S. - te kennen 
geeft, dat onderscheidingen geen prijs zal worden 
gesteld, dan zal de K.P. dit ten zeerste toejuichen 
en zeker hieraan haar medewerking verlenen. 

Evenwel kan vrijwel voor vast worden aangeno
men, dat de uitreiking van onderscheidingstekenen 
niet zal zijn tegen te gaan. Wanneer daarom -
door welke Regering ook - onderscheidingstekenen 
absoluut zullen worden uitgereikt, dan wil de K.P. 
hierbij haar . invloed ook laten gelden. Zij mag dan, 
ter voorkoming van onbillijkheden niet achterblijven. 
Haar streven zal dan echter in de eerste plaats 
gericht zijn op het posthuum toekennen van onder
scheidingstekenen. 

Bovendien zal hij - dit is intussen dan ook be
reikt - steeds blijven vechten voor een zgn. con
erolecommissie, waarin een gelijk aantal vertegen
woordigers van de organisaties, waaruit de B.S. is 
ontstaan (K.P., R.V.V. en 0.D.) zitting hebben. 

Namens de L.K.P. hebben in deze commissie zit-

---

�// \/ \ 
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,, Vier oogen zien meer dan twee" 
Succesvolle opvoering van K.P.-revue 

te Boskoop 

Wanneer wij van iets overtuigd zijn, nadat we 1I1et 
open ogen de KP.-revue "4 ogen zien meer dan 2" 
aanschouwd hebben, dan is het wel, dat in Boskoop 
de ware KP.-geest nog ten volle aanwezig is. 

Een geheel gevulde zaal heeft Woensdagavond 24 
October kunnen genieten van een revue waarin het 
KP.-verzetswerk door middel van muziek, zang en 
toneelspel op uitstekende en vlotte wijze werd uitge
beeld, ook al kon deze uitbeelding slechts een 
zwakke afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Uit de 
aard der zaak kon deze revue ons slechts enkele 
beelden tonen van hetgeen in werkelijkheid geschied
de. Doch het doel, het publiek op smaakvolle en 
boeiende wijze enkele gebeurtenissen uit het ver
zetswerk ten tonele te voeren, werd volledig be
reikt. 

Dokter Jaarsma opende de avond met een kort 
welkomswoord, in het bijzonder tot den vertegen
woordiger van Z.K.H. Prins Bernhard. 

Spr. sprak er zijn grote teleurstelling over uit, dat
de geestelijke achtergrond van het verzetswerk nog 
steeds niet begrepen wordt. Het Nederlandse ver
zetswerk, dat volgens een uitspraak van een Engels · 
kolonel, een groot aandeel leverde aan het behoud 
van de Europese beschaving, vraagt geen dank, doch
het weigert geregeerd te worden door degenen die 
openlijk of in het geheim in de achter ons liggende 
jaren m�t den vijand heulden of samenwerkten. 

Spr. zeide blij te zijn op deze avond weer te mo
gen terugzien op het oude verzetswerk. 

"Vier ogen zien meer dan twee". Wie hoorde deze 
boodschap niet meerdere malen in de tijd dat we, bij 
ons verborgen radiotoestel gezeten, luisterden naar 

Radio Oranje of den Belg? Meer dan één keer kwam 
zij door en dit betekende voor de Boskoopse KP. 
dat er 's avonds werk aan de winkel zou zijn. De 
gehele revue aan een bespreking· onderwerpen zou 
ons te ver voeren. Laten wij vermelden dat we ge
troffen werden door de zang van de damessolisten 
bij de partij, gezongen bij de herdenking van de ge
vallenen. In deze herdenking, de gevoelige noot van 
de avond, werd op treffende wijze het verscheiden 
van drie gevallen KP.-vrienden uitgebeeld. Een 
nomrenkoor uit Cassanova besloot dit gevoelig voor
gedragen nummer. 

En dan volgen de taferelen elkaar snel op. Onder
duikers en Joden die door de S.D. gepakt worden 
en, dank zij een politieagent weer bevrijd worden; 
de verdeling der bonl).en in de huiskamer van den 
KP.-leider en niet te vergeten de eerste dropping, 
waarbij twee vliegtuigen via de zaal het toneel ko
men opvliegen. 

Zo zouden we door kunnen gaan met onze lof 
over deze avond. Het geheel kan buitengewoon ge
slaagd genoemd worden en de illegale geest, we mo
gen gerust schrijven de KP-geest, is op deze avond 
op prachtige wijze tot uiting gekomen. 

De beul van Amersfoort 

Vermoedelijk zijn er wel meer beulen geweest in 
Amersfoort en daarom zij vermeld, dat het hier gaat 
om van Laar, kameroudste in Amersfoort. Na de 
bevrijding gevangen gezet, is hij verschillende keren 
uit het kamp ontvlucht en weer gevangen genomen 
door de P.O.D. 

Van Laar beweert in de bezettingstijd, toen hij in 
Amersfoort zat, nooit medegevangenen geslagen te 
hebben. Hoewel men overtuigd is van het tegendeel 
is dit niet te bewijzen, tenzij gevangenen die dit mee
gemaakt hebben of gezien hebben zich melden bij de 
P.O.D. Betracht hierin spoed, want anders zal van 
Laar noodgedwongen los gelaten moeten worden. 

ting de h.eren Kapitein S. de Groot ( Sjef") en Kapitein Mr. R,. de Vries (,,Ruurd"). In 1�fwachting van de volgende O.A.C. vergadering, waar dit onderwe1_1> nogn:iaals zal worden ·aangesneden, worden voor
lop1g door ons de voorbereidende werkzaamhedenvoortgezet. 

LIQUIDATIE L.K.P. 
Dan kom� h�t punt .van het programma ter sprake. De opnchtn�g van een Stichting voor de L.O. e� K.P. gecombineerd, waarin de interne belangen van de . medewerkers zullen worden behartigd. Aan het oprichten van de Stichting moet de liquidatie veorafgaan. 
De Stichting bedoelt vriendschapsbanden in stand te houden en in verband te brengen. Overal waar me� d�t wenst kan men binnen het verband van de Stichting' . reg�lmatig reunïes houden. Daaren�ven kan de St1chtmg controle uitoefenen op de zorg 

yoor de nagelaten. betrekkingen en op de zorg voor illegale werkers, die nog naar hun levenspositie zoeken. Vervolgens zal in het verband van de Stichting �et �edenkboek tot stand moeten komen. De bedoeling 1s het apparaat van de Stichting zo soepel mogelijk te maken. ,Voelt men behoefte om bij elkaar te komen, dan 1s er de mogelijkheid voelt men die behoefte niet, dan kan men het nal�ten. Heeft men �eh�efte om een anderen vertegenwoordiger in het Stichtingsbestuur te verkrijgen dan kan men die langs democratische weg daarvo�r verkiezen zo ni.et, dan kal? �en den tegenwoordigen provin�ialen leider als Stichtmgs�estuurslid laten zitten. De opz�t van_ het bestuur 1s n.l. voorlopig, dat alle provinciale leiders van L.O. en K.P. in het bestuur zitten benevens de leden van het C.B. en van het Afwik� kelingsbureau �.K.P. De laatste twee groepen vormen het dagel11ks bestuur van de Stichting. Tegen 1 November zal de Stichtingsacte passeren. Over de naam van de S�ichti?� kan geen accoord verkregen worden. De fmanc1ële bronnen zyn die welke 
OP. het ogenblik in het bezit der L.O. en' L.K.P.z11n. Is het Gedenkboek betaald en bestaan er geenverdere verplichtingen meer voor de Stichting, danz.al het restant overgemaakt worden naar de Stichting 1940-1945. Contributie zal niet worden ge-·heven. 
. In verband met de financiële stand van zaken vanbeide organisaties worden enkele vragen naar voren gebracht.

Het plan tot de bouw van een K.P. huis , De terrorist" te N?ordwijk wordt hierbij uitvoerig 'be
sproken. Verschillende aanwezigen zijn van oordeel, 
dat de kosten die aan dit huis besteed zullen wor
den, in deze tijd niet verantwoord zijn. De bijeen
gebrachte gelden zouden bv. beter voor Stichtings
doeleinden benut kunnen worden. ·Door de Rotter

dammers wordt de gehele gang van zaken nog eens 
toegelicht. 
· . J,,!et besluit met �lge.mene stemmen tot de op
ricbtng van een St1cbting mede te werken, terwijl 
met het, dagelijks bestuur van de Stichting zo spoe
dig mogelijk over het K.P.-huis verder zal worden 
onderhandeld. 

De K.P. zal dus met ingang van 1 November 
a.s., de datum van oprichting der Stichting, ophou
den te be�taan. �nkele vergaderingen van K.P.-ver
tegenwoord1gers uit de verschillende provinciën zul
len echter nog worden gehouden.

DIVERSEN 
Bij de behandeling van verschillende kleinere ond.erwerpen krijgt eerst Ciel het woord. Hij deelt 

mede dat hij met het IVe Bataljon Stoottroepen 
eerstdaags na�r Indië zal vertrekken. Hij weet, dat 
er nog verschillende K.P.-ers graag bij de Stoottroe
pen zouden willen, en kan in dit verband medede
len, dat in de naaste toekomst de mogelijkheid be
staat �an _de_ oprichting van een Ve Bataljon. K.P.
ers, die h1enn graag · geplaatst willen worden moe
ten zich reeds nu hiervoor opgeven aan het Afwik
kelingsbureau te Amsterdam. 

Na een hartelijk woord van den voorzitter neemt 
Gi'el afs�heid va;n de vergadering. De voorzitter 
deelt mede, een onderhoud met den minister van 
Oorlog gehad te hebben. 

Verschi)lende klachten vi.an onze mensen bij de 
Expeditionnaire Macht in Engeland moeten verzameld 
worden op het Afwikkelingsbureau. 

Deze zullen dan aan den Minister worden over
handigd en door hem worden. behandeld ! 

De secre!ilris verzoekt nog nogmaals om: 1. een 
opgave van K.P.-ers, die in aanmerking komen voor 
uitzending; 2. idem van K.P.-ers, die in de Stoot
troepen willen. 

Provinciale vertegenwoordigers, die nog geen be
groting indienden, moeten dit alsnog doen. Hij dringt 
voorts aan op juiste indeling en spoedig indienen 
van de enquete-formulieren voor werkzoekenden. 

Tante Wien maakt bekend, dat in Davos voor 
100 patiënten uit de illegaliteit plaats is. Zij vraag 
om een spoedige opgave van namen van K.P.-ers, 
die hiervoor jn aanmerking komen. 

Via het Afwikkelingsbureau moeten zij zich wen
den tot de Stichting· Herstellingsoorden, Oosteinde 
23 te Amsterdam. 

De volgende vergadering zal te Leeuwarden wor
den gehouden. 



Oma zit in haar groene, hooggerugde leunstoel, 
nog· ioïst binnen de lichtkring van de lamp, aan het 
hoofdeinde van de tafel. 

Hàal;. altijd bezige handen, waarin zacht de brei
naalden tikkelen, toveren van uitgehaalde, overge
brefde en nog eens weer uitgehaalde wol, een "nieuw" 
kledingstuk voor de altijd alles verslijtende en over
al uitgroeiende kleinkinderen. 

Bv.en gaat haar blik van het werk naar de klok. 
,,Jaap, blijft Coen niet erg la� weg?" 

,,Ik geloof het niet Mevrouw . 
Jaap's anwoord is vaag. Hij komt niet los van de 

detective, waarvan er ook nog enkele exemplaren 
naast hem op de grond liggen. • De detective's zijn voor hem de medicijn om los te
komen van de gedachten aan de achter hem liggende 
weken van gevangenschap. 

Enkele dagen geleden is hij uit Vught ontsnapt. Op 
eigen initiatief, maar door God geleid en beveiligd, 
terwijl Hij de schildwachten binnen en buiten de ge
laden prikkeldraadversperring, als met blindhei3. 
sloeg. 

Met Suus, die in samenwerking met anderen, we
kenlang vergeefse pogingen deed om hem te bevrij
den, moffen omkocht, met hen flirtte en op afge
sproken nachten urenlang aan het kanaal lag, waar
na bleek, dat ze toch weer bedrogen was, heeft hij 
hier een veilig onderkomen gevonden. 

Suus zit aan het andere einde van de tafel. Zij 
is bezig een van haar altijd geheimzinnige briefjes 
in haar hanepootschrift en vol taalfouten, te schrij
ven. 

Om haar hangt een nevel van geheimzinnigheid. 
Is ze getrouwd? Een ondergedoken Jodin? Heeft ze 
!doder.en? Is ze weduwe? Niemand die het weet,
evenmih als iemand weet wie de personen zijn die 
haar briefjes komen halen en antwoord brengen. 

Er wor'1t ook niet naar gevraagd, te veel als men 
er hier aan gewend is, wat het illegale werk betreft, 
zich niet in zaken van anderen te mengen. 

"Mevrouw, ik geloof dat ik hem hoor", verbreekt 
dan Suus' zware stem de stilte. 

Er is gerucht beneden op straat, maar Coen is 
het toch niet, want meteen gaat de bel over. 

,.Jaap!" waarschuwt Suus, altijd waakzaam. 
Maar dat is overbodig. Met een enkele handbewe

ging heeft Jaap z'n boeken al bij elkaar en voor Gré, 
die nog in de keuken bezig is, de deur opentrekt 
heeft hij zich al achter het gordijn op de zoldertrap 
verschanst. 

Daar wacht hij tot beneden de deur weer gesloten 
wordt en Gré het sein van veilig geeft. 

Gelukkig, geen visite, hij kan rustig binnen blij
ven. 

,.Moeder, lectuur!" roept Oré, twee pakken kran
ten binnensjouwend. Trouw en Vrij Nederland. 

"Vooruit jongens! Helpen jullie vast uitzoeken en 
vouwen" commandeert ze dan. ,,Toe Jaap, die boe
ken komen morgen ook wel uit". 

Ze zijn nog maar nauwelijks bezig als beneden 
werkelijk de sleutel in het slet wordt gestoken. 

Er is gepraat...... Jaap veert alweer overeind, 
maar meteen hoort hij dat het Tom is. 

"Coen, wat ben je toch laat vanavond", ,,en straks 
er weer op uit ...... " 

,,Och ja, Moeder, oponthoud gehad". 
Dan valt haar zijn strakke gezicht op. 
,,Is er iets?" 
"Ja, ...... Guus is opgepikt". Hard e� bitter zegt 

Coen het. Het slaat de anderen door de ziel. 
,,Guus!?" 
"Ja ...... en we vrezen het ergste. Nu de moffen zo 

in het nauw zitten, worden ze nog steeds venijniger". 
Het blijft stil in de kamer. 
Guus ook al...... in handen van die beulen. 
Tom, de hier ondergedoken reserve-officier, legt 

z'n schrijfpapier op tafel om tussen de bedrijven 
door nog gauw, als haar vriendin, een brief aan z'n 
vrouw af te schrijven. Volgens haar persoonsbewijs 
is ze weduwe en de oudste dochter van vier, 
weet aan iedereen te vertellen, dat Pappie bij de lelij
'ke moffen is. 

Als even later de stapels bonkaarten, die Coen en 
Tom zojuist hebben meegebracht, over de tafel ver
spreid liggen, om uitgezocht en verdeeld te worden, 
is ieder nog iri eigen gedachten verzonken. 

Jaap gaat weer de zware gang vanaf het moment 
van zijn gevangenneming tot z'n ontvluchting, een 
gang, die Guus nu misschien ook zal moeten maken. 
Alleen de afloQp, of die ook zo iunstig zal zijn? 

ALARM 
UIT ONZE HISTORIE 

door 
M. VAN NUIS-ZUIDEMA.

Oma's breinaalden liggen voor een ogenblik stil 
in haar schoet. 

Guus, met zijn eenvoudig kinderlijk, maar toch zo 
rotsvaste geloof1 in haar de liefste van al de jongens
die zo geregelct onder haar dak vertoeven. 

Guus, denkt Gré, hoe vaak heeft hij niet als hij te 
laat was, in de kenken bij haar gezeten, om nog een 
warm hapje na te eten. En hij nu in handen van den 
niets en niemand ontzie.nden vijand? 

Coen zit met strak verbeten mond. Over enkele 
weken is het zijn bruiloft. Guus was daar ook ge
nood. Guus, 4e strijder, niet uit sensatielust, of mof
fenhaat, maar zuiver voor zijn geloof, uit liefde tot 
zijn Vaderland. 

Met og�n, donker van haat, zint Suus op nieuwe 
plannen. Guus zou de eerste niet zijn, die ze heeft 
helpen bevrijden. 

,,De radio!" Het is Oma die eraan herinnert. 
"Ik zal wel gaan". Tom likt langs de enveloppe 

en sluit zijn brief. 
Jaap en Suus, klaar met de kranten, helpen mee 

de bonnen uitzoeken. Gré stopt de sokken van een 
van de "jongens" misschien worden ze vanavond nog 
gehaald. 

Dan verbreekt het geluid van een claxon de 
avondstilte buiten. 

Remmen knarsen. Een schorre stem roept iets on
verstaanbaars in de moffentaal. 

Het valt Coen niet op. ,,Hier Suus, de kinderkaar
ten bij elkaar en die voor zware arbeid ...... " 

Jaap zit gespannen. 
Automatisch maakt hij het oude gebaar naar een 

loshangende klok1 maar nu strijkt z'n hand over het
kaalgeknipte hootd. 

Buiten is het rumoer sterker geworden. De ande
ren luisteren na ook. 

"Ik geloof, dat ze hiernaast moeten zijn", zegt 
Coen, als antwoord op een onuitgesproken vraag. 

Jaap's gespannenheid verslapt iets. Bij de buren 
slaat de deur dicht en weer zijn daar de rauwe stem
men, de ijzeren voetstappen. 

,,Ik zal eens kijken' . Coen is met een paar stap
pen bij het raam en verdwijnt achter de gordijnen. 

Buiten ziet hij de flauwe lichtschijn van afge
schermde koplampen...... lichtflitsen van zaklan
taarns beneden op de stoep .. _ ... langs de geveL.

Daar scheurt het geluid van de bel door de ge
spannen stilte binnen. 

,,Weg jullie!� Hees komt het Coen over de lip
pen. 11Het zijn moffen!" 

Jaap is al gevlogen. 

DE SPOORWEGSTAKING 
Het kan niet ontkend worden, dat de schrijver 

van verleden week goeddeels gelijk heeft, als hij de 
houding van de spoorwegen in de bezettingstijd aan 
kritiek onderwerpt. 

Het personeel heeft aan veel ongerechtigheden mede
gewerkt, de directie heeft geen "verzetsleiding" ge
geven, de personeelsraad heeft bedenkelijke capriolen 
gemaakt (wat niet goed gemaakt kan worden door 
enige activiteit tot hulp na de staking). 

Maar op een goede dag heeft al het spoorwegperso
neel op bevel der regering het werk neergelegd. Dat 
was een spontane daad. Zeg nu niet meer, dat dit 

geen kunst is, omdat de staking massaal geschiedde. 
Niet iedereen is een held en als ik van Jan waardeer, 
dat hij in zijn eentje de verschrikkelijkste martelingen 
doorstaat zonder zijn vrienden te verraden, dan kan 
ik evengoed in Piet waarderen, dat hij of een goede
dag op bevel en in de rug gedekt door a zijn vrien
den, onderduikt. En zo ging het met de spoorwegen, 
omdat nu eenmaal Jan, Jan is en Piet, Piet. 

Maakt deze daad nu alle ongerechtigheden goed? 
Het mensdom is niet zo best en laten we ons toch 
leren verblijden om een enkele goede daad. Als iemand 
honderdmaal heeft ingebroken en de volgende keer, 

Hij graait z'n boeken bij elkaar, grist een stapel 
kranten van de tafel en rent de kamer uit. 

Saus heeft ook al een pak kranten onder haar 
arm, neemt zoveel bonkaarten als ze in één greep 
kan vatten en vliegt dan Jaap achterna de zoldertrap 
op. 

Gré is ook opgesprongen, maar Oma zegt kalm: 
"Jij blijven zitten. Gewoon doen. Coen niet boven 
opentrekken, maar eerst naar beneden gaan. Niet te 
vlug, ze moeten boven even tijd hebben". 

Dan strijkt ze zelf de rest van de bonkaarten naar 
zich toe. 

Haar zware zwarte rok, die over haar op een 
tabouretje rustende benen gespreid ligt, gaat enkele 
centimeters omhoog. 

Nu komt de pijp van een ouderwetse wit-keperse 
broek te zien, het is er nog een met een schuif onder 
de knie. In een oogwenk heeft Oma het bandje los, 
schuift de helft van de overgebleven bonkaarten 
naar binnen, het strikje er op...... de andere helft 
gaat in de tweede pijp. 

Nu spreidt ze haar rok weer over de benen uit 
en neemt rustig haar breiwerk ter hand. 

Juist als Coen boven aan de trap is gaat de bel 
voor de tweede keer. Harder en dringender. 
. In het zolderkamertje, waar Tom op z'n buik ligt 
te luisteren, de kaart van Frankrijk, waar de fron
ten zich steeds meer Oostelijker en Noordelijker 
verschuiven voor zich uitgespreid, vliegt de deur op
eens open en rollen als het ware Jaap en Sous naar 
binnen. 

,,Moffen!" hijgt Jaap. 
Hij voelt de grijpende, klauwende handen vlak 

achter zich, de d66d zit hem nog op de hielen. 
Hij ligt al op z'n knieën en nog voor Tom zich 

kan realiseren, wat er aan de hand is, ziet hij Jaap's 
omvangrijke achterste delen door de schoorsteen
opening verdwijnen. 

,,Vooruit, jij moet ook weg!" 
Suus trekt de stop van de radio los, vouwt de 

kaart dubbel, duwt deze Tom met de kranten en 
bonnen in z'n handen en dan kruipt Tom achter 
Jaap het gat in. 

Zodra Tom ook in de donkere tunnel verdwenen 
is graait Suus met haar handen wat puin naar vo
ren en zwaait met een smak de opening dicht. 

Alleen, blijft ze luisterend staan, de handen te· 
gen haar bonzend hart gedrukt. Ze hoort de solda
tenstemmen beneden in de gang. 

Wat moet ze hier nu ineens doen? Nog naar be
neden gaan? Ja, ze heeft het goede persoonsbewijs 
bij zich. 

Dan vliegt haar jurk over haar hoofd. 
In bed maar, dat lijkt haar het beste. 
Coen loopt in het donker de trap af. Hij voelt het 

bloed uit z'n gezicht wegzakken als hij ·de deur open 
doet en bij de schijn van een zaklantaarn twee ke
rels in de zo gehate tmiform voor zich ziet. 

Zwijgend blijft hij staan. 
Het licht flitst over zijn handen, zijn gezicht en 

langs hem heen de gang in. Grove schoenen plaat· 
sen zich op de dikke, bruine mat. 

"Haben Sie ...... " dreunt een schorre stem naar 
binnen, terwijl Coen iets achteruit moet wijken voor 
de opdringende moffen, ,,Haben Sie...... ein fiets
pomp!?!" 

In zijn overgrote verbouwereerdheid gééft Coen de 
pomp. 

Een uurtje later trappen Tom en Coen, afgeladen 
met bonkaarten en kranten, in verschillende richting 
het donkere Zuiden in. 

Coen zet er vaart achter, scherp turend in de 
duisternis. 

Verweg zoemen vliegtuigmotoren. .. W�tte lichtbanen zoeken de nachteli1ke hemel af, 
schuiven langs elkaar terwijl de uiteinden tezamen 
kluwen. 

Een rossige gloed stijgt op langs de horizont, zinkt 
weer weg in het niet. . . Als ik geluk heb, berekent Coen, kan 1� tien voor 
elf bij mijn bruid zijn, negen kostbare nunuten met 
haar, elf uur binnen. 

In de kamer heeft Jaap zijn detective weer te pak
ken, maar iets in hem blijft luisteren naar de gelui
den buiten. 

Een schorre kreet. 
Jaap staart strak naar de gesloten gordijnen. 
Sous kijkt op van haar briefje. 
Dan is alles weer stil en is er alleen het zachte ge

tikkel van Oma's breinaalden. 

na overreding en dreiging, het moreel herwint om 
met zijn vingers van een andermans spull.en af te 
blijven welnu dan verblijden we ons daann. Heus, 
het he�ft ons ook wel eens smalend doen lachen, als 
de spoorwegen in pers en redevo�rin.�en v�rhe�rlijkt
werden om hun daad, die zo dmdeh1k �emsp1reerd
werd door het devies: Morgen zijn we vnJ, en welke
daad alleen bestendigd kon worden door de hulp van
L.O. en N.S.F. · 

h b h al Men moet om zaiets vrolijk lachen. Ik e et •
meer beweerd in ander verband. 

Maar dit alles mag niets afdoen aan onze hulde. of
als men het dan liever heeft, aan onze waardenng
voor die éne daad, die verzetsdaad, waarmede de
spoorwegmannen toonden tenslotte nog te weten, waar
het om ging. H. v. R.



OVERVAL ARBEIDSDIENSTKAMP TE ROGGEL. 
,,De onderduikers hebben werkkleding nodig. We moeten sokken heb

ben. We moeten overalls hebben. De onderduikers hebben schoenen nodig. 
De organisatie heeft niets meer en vraagt jou of jij daarvoor zorgen kunt'. 

Zo kwam een LO-er bij een KP-er binnen vallen om verslag uit te bren
gen van de gehouden LO-vergadering. 

Kleding en schoeisel!!! Geen kleinigheid. Waar zijn deze te kraken??? 
Het plan werd geopperd, de Arbeids Dienst te Roggel te overvallen en daar 
de benodigde goederen weg te halen. Het Arbeids Dienst Kamp was een 
Duitse instelling, dus een tweeledig doel, kleding en schoeisel voor de onder
duikers en schade aan.den vijand. 

De KP. werd gealarmeerd. 
,,Vanavond 11 uur samenkomst bij KP.-leider, materiaal meebrengen". 
Prompt 11 uur was het negental aanwezig en werd na verkregen instruc-

ties de aanval geblazen. 
Twee KP.-ers kregen de opdracht de wachtpost aan de poort te overval

len en onschadelijk te maken. Het liep als van een leien dakje. De niets 
vermoedende jongen, met schop gewapend, opende de poort en vroeg aan 
de "heren" wat van- hun dienst was. Doodleuk werd hem een pistool onder 
de neus gehouden, waarop schop en handen in de hoogte gingen en een 
lapje chloroform wiegde hem zachtjes in een diepe slaap. 

De wacht in het wachtlokaal werd met hetzelfde middel naar dromen
land geholpen en na het geven van het afgesproken sein, driemaal lichten 
met de zaklantaarn, kwam de rest van het stel. 

In het kledingsmagazijn moesten wederom vier man buiten gevecht ge
steld worden, waarna de algehele ontruiming van de opslagplaats een aan
vang maakte. Kisten met so}ken, zakken met schoenen, stapels overalls en 
werkbroeken, grote pakken ondergoed, rubberlaarzen, sportschoenen, lakens, 
dekens, enz., kortom een wagen zo vol geladen, dat de bestuurder nauwe
lijks meer achter het stuur van de wagen zitten kon. 

�h11EI/ 

Als altijd, bezorgd voor het welzijn van anderen, gaf de leider de 
opdracht de wacht aan de poort naar binnen te brengen, daar deze anders, 
op de grond liggend, een kou kon opdoen. Een der KP.-ers, een onverstoor
bare humorist, haalde uit het kledingmagazijn 5 dekens, legde twee dekens 
onder den jongen en drie !,oven op hem en daarna werd het geheel netjes 
toegedekt met een rood-wit-blauwe kampvlag, wat zelfs bij de SD. grote 
hiliriteit veroorzaakte. 

Met open armen werd de KP. met bagage door de LO. ontvangen, die 
nu weer over voldoende kleding en schoeisel beschikte voor hun jongens. 

De politiehond was natuurlijk weer zwaar verkouden en kon geen spoor 
ruiken! 

�iaa� e\\ J\\\\wooió. 
Vrut een KP.-er bij de Marechaussee ontving ik 

onderstaande brief: 
Wij schrijven het jaar 1942. Het is in de tijd, dat 

de moffen de strop steeds strakker trachten aan te 
trekken. Langzaam, maar zeker, wordt de domper op 
het Nederlandse volk gezet. Er zijn Nederlanders, 
die dit heel goed door hebben en zich schrap zet
ten; er zijn er ook, van die zogenaamde "zachten", 
die niet "door" hebben, wat er gebeurt en wat ons 
nog staat te wachten. Het zijn geen NSB.-ers. 0, 
neen, verre van dat. Het zijn ook echter geen goede 
Nederlanders. Graag blijven zij op enige afstand 
van hen die blijk geven iet.; te riskeren voor het Va
derland, want dat zou teveel gevaar mee kunnen 
brengen voor hun dierbaar hachje. Dat veel betere 
Nederlanders dan zij, de strijd reeds met de dood 
betaald hebben, dringt niet tot hen door. Zij proberen 
ervan te maken, wat er van te maken valti hun enige 
opzet is om er zonder "kleerscheuren" at te komen. 
De meesten van dit soort is het dan ook gelukt om, 
zonder slag of stoot, zonder moeite of pijn, de moei
lijke. bezettingsjaren door te komen. 

Het is in 1942; we hebben een zogenaamde "Sper
tijd", d.w.z. dat een Nederlander op last van den 
Duitser niet meer buiten zijn woning mag komen 
des nachts tussen 12 en 4 uur. Het was in die jaren, 
dat ik, als wachtmeester bij de politie, Postcomman
dant was in een kleine gemeente in Groningen. Te
zamen met een collega uit een rustige, kleine platte
landsgemeente ga ik soms in nachtdienst. Eens ben ik 
bij hem in het dorpje op een mooie Zaterdagavond. 
Het dorpsklokje, dat door de moffen nog niet is weg
gehaald, slaat 12 maal...... De laatste slag is er nog 
niet uit, of ik hoor mijn collega zeggen: ,,Daar lo
pen nog een paar" en hij springt op zijn fiets en ach
terhaalt sommige personen, die em bekeuring krij
�en "we9,ens het zich in spert�d op de openbare weg 
bevinden'. Stomverbaasd bleef ik rustig staan kijken 
naar dit wonderlijk schouwspel van practische poli
tieactiviteit in bezettingstijd. Er werd proces-verbaal 
opgemaakt, waarin werd vermeld, dat om 0.05 of 
0.10 uur de overtreding had plaats gevonden;· het zou 
immers al te gek geklonken hebben in het proces
verbaal te zetten 0.00 of 0.01 uur. Niettemin is hij 
toch een flinke kerel, want...... hij heeft 5 jaar 
HBS. gehad. 

Eens kreeg ik, terwijl rk 111et verlof was, een tele
gram, dat ik onmiddellijk moest terugkeren naar mijn 
standplaats. Daar een en ander mij nogal vreemd 
voorkwam, was ik een beetje op mijn hoede. Je deed 
soms zulke slechte dingen. We hadden bv. juist een 
persoon, die door de SD. gezocht werd, als versteke
ling op een schip naar Zweden geholpen. Op weg 
naar mijn standplaats, zocht ik eerst onderweg mijn 
collega op. Hij was nl. inmiddels overgeplaatst van 
het kleine dorpje naar een grote stad, naar het grote, 

LKP. 

belangrijke bureau op politiegebied. Mijn eerste 
vraag aan hem was, of misschien de verloven waren 
ingetrokken. Op zijn ontkennend antwoord deelde ik 
hem mede, dat ik een telegram had ontvangen. Met 
een ernstig, bijna angstig gezicht, drong hij er bij mij 
op aan, toch vooral voorzichtig te zijn, want o, het 
was toch zo'n gevaarlijke tijd en je zat er zo in. 
Flink van hem. Zo iets kon je weer moed geven. 
Toch was hij flink1 al leek het niet zo, hij zat immers
op een belangrijk bureau en had 5 jaar HBS .. 

Op zekere dag beging ik de stommiteit om te gaan 
onderduiken met twee arrestanten van de SD., die 
zeer zeker de kogel zouden hebben gekregen. De c?.1-
lega voornoemd, zou vast niet zo stom geweest z11n 
om eventueel onder te duiken, met alle moeilijkhe
den daaraan verbonden. In geen geval zou hij zo on
voorzichtig geweest zijn om als ondergedoken politie
man nog "ondergronds" te gaan werken. Zo stond ik 
bv. al spoedig voor de moeilijkheid om een zegel 
met een stempel op ons politielegitimatiebewijs te 
verkrijgen. Toen daar eens over werd gesproken met 
enige collega's, werd door mij het voorstel gedaan 
naar den collega op het grote politiebureau �e gaan. 
Immers hij ging daar over en was een flinke kerel. 
Onmiddellijk even wel werd mijn voorstel van de 
hand gewezen onder mededeling, dat die collega niet 
,,vertrouwd" was, althans dat zeker niet aandurfde. 

Wat ben ik toch een grote sukkel geweest. Onze 
flinke collega is namelijk een paar maanden na de 
bevrijding Inspecteur van Politie in een provincie
hoofdstad des lands geworden. Niet alleen omdat hij 
goed kan stroopsmeren" zoals ze dat bij de politie 
noemen ��ar natuurlijk ook omdat hij een flinkere 
kerel i; dan ik ben. Van mij staat het nog te be
zien of ik weer terug mag komen. In ieder geval 
word ik dan weer terug gesteld in mijn vroegere rang. 

Ik kan hierop dit. antwoord geven: . .. . Het is niet het enige geval van grove onb11h1khe1d. 
het wemelt a.h.w. van ten hemel schreiende onbillijk
heden. De meeste politieambtenaren, die - nl. •P 
bevel va11 onze regering te Londoo - een juiste 
houding hebben durven aannemen, ondanks de vele 
en grote risico's en ondanks de veelal. o��ervonden
ellende van onderduiken etc. (om het h1erb1J maar te 
laten) ondervinden thans, dat slappelingen en mof
fenknechten, die zijn blijven zitten, in vele opzichten 
bevoorrecht zijn boven hen. O.m. over deze wantoe
standen heeft een deputatie van onze TOP een on
derhoud gehad met den voorzitter van de Raad van 
Ministers, Zijne Excellentie Prof. Ir. �·. Schermer
horn. Gedurende dit onderhoud heeft mm1ster Scher
merhorn verzocht om uitvoerige rapporten over der
gelijke gevallen, onder toezegging dat deze zaken 
serieus zouden worden onderzocht en behandeld. 

Ik kan dezen briefschrijver en ook de overige in 
dezelfde omstandigheden verkerende marechaussees d:in 
ook niet anders adviseren dan deze zaken �p p�pter 
te stellen en op te zenden naar het Afw1kkelmgs
bureauLKP ., Westermarkt 2, Amsterdam-C. L.KP. 

LIQUIDATIE 
Midden in een nacht van het late najaar van 1944 

werden de omwonenden van de Beethovenstraat in 
Amsterdam-Zuid door lawaai uit hun slaap opge
schrikt, en zij, die in de omgeving woonden, zagen 
twee grote villa's op de hoeken van de Apollolaan in 
lichter laaie staan. De spoedig ter plaatse verschijnen
de brandweer werd belet de brand te blusschen. Er 
vielen schoten. Langs de Apollolaan werden deuren 
geforceerd en mannen door de SD. uit huis gehaald. 
In de ochtendschemering van deze rumoerige en on
begrijpelijke nacht klonk een salvo en voor de 
schuilkelder in het midden van de Apollolaan lagen 
de lijken van Hollandse mannen. Niemand wist pre
cies, wat er aan de hand was. Iedereen ging kijken. 
Er gingen geruchten dat aldaar een Duitser vermoord 
zou zijn, maar door wien wist niemand met zeker
heid. Tot enkele dagen later de B.B.C. mededeelde, 
dat een Gestapoagent, genaamd Oehlschlägel, door 
eigen mensen uit wraakneming neer geschoten was. 

De werkelijke toedracht voor deze, wat Amster
dam betreft meest geruchtmakende daad, was als 
volgt: 

Daar de Gestapo in Berlijn met de resultaten van 
Lages c.s. ten aanzien van de terroristen ontevre
den was, werd in de zomer van 1944 één van hun 
beste agenten, een zekeren Oehlschlägel, met bijzon
dere volmachten naar Amsterdam gestuurd. 

Hij was een kleine onopvallende man met een 
scherp verstand en grote geslepenheid. Hij wist zich 
snel in zijn nieuwe werkkring in te leven en werd 
weldra buitengewoon gevaarlijk. Bij zijn "kameraden" 
was hij gevreesd en gehaat, omdat hij alles voor zich 
zelf hield, weinig opschreef en zijn contacten niet 
prijs gaf. Als oude rat van dl Gestapo was dit van 
hem goed bedacht; want zijn weten, dat hoofdzake
lijk in zijn brein zat, vormde voor hèm een soort 
herverzekering tegen de onberekenbaarheid van 
Himmler. 

Zijn toenemende successen en zijn zo juist ge
noemde werkwijze deden de vraag bij de leiding der 
KP. opkomen naar een liquidatiemogelijkheid. De 
besprekingen daarover werden in zeer kleine kring 
gevoerd, want de hele onderneming was zeer gevaar
lyk en repressailles zouden zeker te verwachten zijn. 

Na rijp overleg werd tot de daad besloten en 
drie ervaren KP.-ers kregen de opdracht. Eén van 
deze drie was de later gefusilleerde de Boer. 

Bekend was, dat Oehlschlägel zijn agenten elke 
Vrijdag tussen half vijf en vijf uur in het portaal van 
de Rotterdamse Bankvereniging, Beethovenstraat, 
hoek Stadionweg ontving. Op de vastgestelde Vrijdag 
werd deze hoek vanaf half vijf door drie man 
"afgelegd", terwijl een vierde met een snelle wagen 
op en neer reed. 

Inmiddels werd het vijf uur en nog later, maar 
geen Oehlschlägel. Ieder, die zulke situaties meege
maakt heeft, weet dat het wachten zenuwslopender 
is dan de eigenlijke actie. Omstreeks half zes werd 
dan ook door de KP.-ers besloten naar huis te gaan, 
toen plotseling een koerier uit de stad verscheen en 
mededeelde, dat Oehlschlägel in een ·kroeg bij de 
Kalverstraat gezien was. Men stapte in en haastte 
zich ter plaatse, de verdere uitvoering aan de gele
genheid en intuïtie overlatend. Eén man ging naar 
binnen en kwam net op tijd om Oehlschlägel bij de 
afrekening gade te s!aan. Toen begon de achtervol
ging. Oehlschlägel, die lopende was en zeer gauw 
door had dat hij gevolgd werd, hield zich aan de 
hoofdverkeerswegen: via Het Spui, Leidschestraat, 
Parkhotel ging het naar het Museumplein, waar de 
achtervoli:?ers hun prooi kwijt ra�kteni waarschij�ijk 
liep Oehlschlägel door de pnkkelaraad

::'erspernng 
bij het Concertgebouw. 'Want daar dook h11 weer op. 
In de toenemende schemering ging de stoet verder; 
voorop Oehlschlägel, dan afzonderlijk zijn .. drie ach
tervolgers en op enige afstand de wagen. BtJ de brug 
van de Beethovenstraat moest een besluit genomen 
worden, want men was al dicht genoeg de Euterpe
straat genaderd. De auto kreeg een sein en reed tot 
vlak naast Oehlschlägel, waar hij met open deur 
bleef staan, terwijl Nr. 1 Oehlschlägel in zijn nek 
sprong. Er ontstond een vreselijke worstelpartij, waarbij 
Oehlschläoel vertwijfeld krijste en om hulp riep. On
oelukkig ;as de fles chloroform vroegtijdig gebroken, 
;odat het slachtoffer niet bedwelmd kon worden. Te
vergeefs trachtte men de in doodsangst spartele�den 
man in de wagen te duwen, want de opdracht lmdde 
0111 J.iem levead gevangill te nemen. 

Ondertussao was er een çote toeloop van p•\iliek 
ontstaan, wat de �oer koelbloedig opving door. �ij�revolver te trekken en te roepen: ,,Terug, politie! 
waarop de menigte zich op een veilige afstand hield. 
Met dat al werd de situatie natuurlijk onhoudbaar 
en er moest een eind aan komen. De eerste KP-er en 
Oehlschlägel lagen op de grond te worstelen en een 
snelle beslissing was niet te verwachten. Zoo nam dan 
de derde KP-er het besluit en joeg Oehlschlägel een 
paar kogels' door zijn hoofd. Toen bleef alleen een 
snelle vlucht over, waarbij de bestuurder nog het lef 
had door de Euterpestraat weg te rijden. 

Vanzelfsprekend werd op grond van de verschrik
kelijke represailles het hele geval bij de Top nog gron
dig besproken. Maar ondanks alle gevolgen bleef deze 
daad noodzakelijk en verantwoord - waarvoor Lages 
zelf de kroongetuige is, die in dezelfde nacht ver
twijfeld uitriep: . .Das wirft uns urn zwei Jahre zu
rückl" 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 
Hoofdstuk 1. Duitschland's greep naar de wereldmacht. 

Il 

Il 

2. Het wereldverzet.
3. Nederland onder de duitsche verdrukking.

Hoofdstuk 4. 
Groei en vormen van ons verzet (vervolg).

(resumtie: Het verzet in Mei 1940; deelneming aan het wereldverzet ter zee). 

Met hetzelfde doel, maar volgens heel andere methode, is hier op onzen 
Nederlandschen bodem verzet geboden. 

Aanvankelijk werd het in 't algemeen belemmerd door wat men hoorde 
omtrent de regeerings-instructie-1937, die in enkele passages aan de ambte
naren, burgemeesters, enz. een houvast scheen te geven voor v�rdediging va.nmedewerking-uit-slapheid aan duitsche maatregelen van allerlei aard. Het 1s 
jammer, dat per radio deze belemmering eerst op 16 Augustus 1944 en toen 
nog slechts ten deele is weggenomen. 

Typeerend voor den volksgeest in het bezette gebied was, dat de verschij
ning van het volkomen defaitistische "op den grens van twee werelden" in 
den zomer van 1940 ondanks den invloed en het gezag die vroeger van den 
schrijver dier brochure op het grootste gedeelte van ons volk plachten uit .te 
gaan, en aldus zijns ondanks geen noemenswaardig voordeel voor den dmt
scher heeft opgeleverd, afgezien wellicht van enkele personen. en enkele geval
len die daardoor in dien zoo critieken tijd zich hebben laten misleiden. 

Beter geluid lietln meerdere andere schrijvers (o.a. Dr. Eykman) en vanaf 
dienzelfden zomer 1940 de toen voor 't eerst verschijnende illegale pers hoo
ren; van daaruit komt in het verzetswerk althans eenige leiding, en begonnen 
de verzetsgeest en de losse verzet:_.iaden gecoördineerd en beter gefundeerd 
te worden. 

Eind 1940 werd door "Bijna te laat" (waarvan eerst na den dood van Ds. 
Koopmans in Maart 1945 bekend werd. gemaakt dat hij de schrijver was) ge
klaagd, dat bijna algemeen gevolg was gegeven aan het invullen der "joden
brietjes", - een daad waarvan wij nu achteraf veilig! kunnen zeggen, dat met 
betere negeering door ons allen er niets van deze nsb-duitsche actie terecht 
gekomen was. Niet dat de jodenvervolging_ dan achterwege zou zijn gebleven; 
men mag zeggen: zij zou zeker niet minder wreed zijn geweest. Zelfs is die 
jodenvervolging daardoor niet vergemakkelijkt. Maar de algemeene verzets
houding ontbrak nog ten eenenmale: heel het niet-joodsche Nederland heeft 
toen nagelaten, den joden in de voor hen komende vervolgingsdagen althans 
een bemoediging en stimulans •te geven; de joodsche ambtenaren lieten zich 
gemakkelijk uit hun functies zetten, het wachtgeld viel zelfs bijzonder meel 

Wel rees de verzetshouding terstond en goed op, zoodra de w.a. der n.s.b. in 
Februari. 1941 te Amsterdam in de omgeving van het Waterlooplein en de 
Amstelstraat anti-joodsche relletjes uitlokte. De spontane staking van een 
groot deel van het gemeente-personeel, de spontane hulp die vanuit de Jor· 
daan en Kattenburg bij het "knokken" tegen de w.a. werd gegeven (volgens 
overlevering zèlfs onder het consigne "nu gaan we die rotjoden helpen") was 
puur verzet; niet eigenbaat of winstzucht, of welke mindere motieven ook, 
maar opstand tegen dat onmenschwaardig bedrijf beheerschte de stemming en 
de houding der niet-joden. Onderdrukking van den opstand volgde spoedig 
door het standgerichtlich doodschieten van enkelen, het laten rondrijden van 
bewapende auto's van waaruit zoo nu en dan wildweg geschoten of met een 
handgranaat geworpen werd, - en het uitblijven van elke hulp in eenigen 
vorm daartegen deed de verzetsuitingen verdwijnen. Maar de verzetshouding 
was openbaar geworden en zou blijven groeien. 

Duitsche roof van goederen, het vermoorden en uithongeren van velen 
in de duitsche kampen hier en elders, de vervolgingen hier te lande, de toe
nemende Engelsche vliegers-activiteit, wakkerden den verzetsgeest aan, - er
varing en inzicht deed de middelen toenemen. Hadden in 1940 de militairen 
zich in de Opbouwdienst nog laten onderbrengen als zij nergens anders 
levensonderhoud konden krijgen, de Arbeidsdienst van Mei '41 kon slechts met 
groote moeite eenige ploegen samenstellen en verdween na de belachelijke en 
bespotte Koenraad-reclamecampagne vrij spoedig nagenoeg geheel. 

Winterhulp-Nederland, in October 1940 gesticht, had zoowel bij haar bus
sen-collectes met meestal gedwongen collectanten en haar "volksche" speldjes, 
alsook. bij de lijsten-inzamelingen. huis-aan-huis en bij groote personeelen, eerst 
een matig, daarna een regelmatig-terugloopend resultaat; de al of niet gefal
sificeerde berichten van groote giften van groote bedrijven zijn een aantal 
maanden verschenen, maar in of na 1942 verdwenen. Het slechte beheer en de 
fraudes van het personeel van w.h.n. hielpen daarbij mee. 

Slechts de blèrende reclames der winterhulp-loterijen hebben nog tot in 1943 
onze publieke pleinen met dit bedervende accompagnement der duitsche brul
commando's vervuld. ,,Gone with the wind!" 

De koper-inlevering van zomer 1941 vond méér tegen- dan mee-werking. 
Was het verzet hier algemeener vanwege het eigen bezit dat er mee gemoeid 
was? Op de wonderlijkste plaatsen zijn toen particuliere kopermijnen aange
legd. Desondanks noemde de duitsche leiding het resultaat niet onbevredi
gend, en ik ben geneigd, ondanks hetgeen ik zelf ook van ambtenaren-hulp bij 
het verzet daartegen gezien heb, aan die duitsche bewering eenig geloof te 
hechten: 

Jodenvervolging bleef geheel 1941, 1942, 1943 volop werk aan de esdee, de 
.pulsers, wirtschaftsprüfstelle en een bende van beroepsroovers van duitsche 
en nederlandsche nationaliteit onder den titel van verwalter of liquidateur 
geven; het verzet was betrekkelijk gering, bij de Joden zelfs absoluut ge
ring, de verzetshulp der niet-Joden was dikwijls allesbehalve zuivere kv{aliteit. 

Meer blijvend karakter en diepgaander verzet ontmoetten de 
( ontbinding der politieke partijen, 

1941 ( ontbinding der vakvereenigingen, 
( instelling van kultuurraad en -kamer, 
( instelling der artsenkamer. 

Van de politieke partijen hebben slechts de A.R.-organisaties wel geheel den 
oorlog door algemeen contact behouden en gewerkt zooveel dat mogelijk was. 
En opmerkenswaard: het was de schrijver van "op de grens van twee werel
den", die hierbij mede-actief was. 

De communisten hebben eerst alle activiteit gestaakt en zijn ondergedoken, 
later, gedeeltelijk bij de Februari-staking 1941 (?) meer nog toen in Juni '41 
duitschland zijn verdrag van 1939 had omgezet in den aanval van 1941, 
en toen hitler in 1941 zijn Pyrrhusoverwinning in Rusland had behaald, gaf 

(6) • 

Ylv,.. .ll. e. 9-. u..an 'P� 
Moskou? het signaal, en begonnen de oud-C.P.N.'ners in Nederlan� .op
nieuw hun activiteit._ en voerden daarbij de leus: ,,terugkeer tot de politieke 
verhoudingen van vóór 1940, inclusief herstel van het Koningshuis". 

S.D.A.P. en R.K.S. hadden in 1940 een groot deel van hun aanhang zien
overstappen naar de Unie, en hoe actief deze soms ook tegen "vova" gewerkt 
moge hebben, het gebrek aan geestelijk fonds kwam wel heel duid:lijk bloot, 
toen de officieele toelating afhankelijk werd van meerdere toenadenng tot de 
bezetters en men dezen prijs voor de toelating scheen te willen offeren, - ge
lukkig vergeefs, mogen wij ook achteraf zeggen. 

Prima was het verzet der principieel gefundeerde leidingsinstanties der 
vakvereenigingen. Betreurenswaard de navolging die bij anderen het slechte 
voorbeeld van hun kameraad woudenberg vond. 

Verspreid was het verzet dat tegen landstand en kultuurkamer geboden 
werd· veel medewerking, die met den noodigen ophef publiek gemaakt werd, 
- v�el tegenwerking die lang door onderlinge onbekendheid verbo:�en bleef. 

Beter was het in dit opzicht met het artsenverzet: aan onze med1c1 mag de
lof niet onthouden dat hun stand de eenige is geweest, die als zoodanig met 
goed gesloten fro�t en medewerking van he! overgroote deel, o�d�r l:iding 
van het Medisch Contact dat bij de opheffmg der artsenvereemgmg m de 
plaats van haar bestuur was gekomen, in brief op brief, gelijktijdig uit geheel 
het land door de medici persoonlijk aan den rijkscommissaris gericht, protes
teerde! en zijn protest niet beperkte tot persoonlijke belangen maar opkwam 
voor lichamelijk en geestelijk heil van ons volk, ja, zijn strijd bleef voortzetten 
ook toen opsluiting en wegvoering dreigde en in 't Amersfoortsche kamp tot 
droeve werkelijkheid werd. Men zegge niet, dat zij sterk stonden omdat ze 
niet gemist konden worden. Want ook rechters en advocaten, fabrikanten en 
werklieden kantoorbedienden en patroons, waren als formatie telkens een voor 
den bezett�r even onmisbaar deel van het maatschappelijk geheel. Maar geen 
van hen heeft de geestelijke bereidheid en vaardigheid gehad, in een gemeen· 
schappelijke ondergrondsche organisatie zulke ope�bare protesten voor te 1:'e
reiden en den mof thuis te brengen, geen van die standen heeft de bereid
heid gehad om het levensbestaan van een deel der individuen zóó in te zetten 
voor geheel den stand en geheel het volk gelijk de xmedici. 

Terstond moet hierop volgen, dat onder de predikanten en fabrikanten, ad
vocaten en arbeiders, velen individueel of groepsgewijs en met beschikbaar
stelling van bestaansruimte en levenszekerheid, uitermate goed en verdienste
lijk verzetswerk hebben gedaan. Dat de openbare protesten van het Inter
kerkelijk Overleg dikwijls afgekondigd van de kansels, het besef van ge
rechtigheid en barmh�rtigheid levend hielden en het afgrijzen tegenover �e 
jodenmishandelingen onder woorden brachten. Dat de Utrechtsche aartsb1s· 
schop representant was van het R.K. verzet in zijn stad en deswege de be
lachelijke boeting van f 500.- ontving (en zonder twijfel het meervoudige va� 
die boete terstond tot zijn beschikking had). Dat bovendien meerdere predi
kanten in kansel- en gemeente-woorden, die aan duidelijkheid_ nie.� te \�en
schen overlieten, hun hoorders hebben doen beseffen, wat chnsteh1ke plicht 
was tegenover vervolgde joden, onderduikers van alle rang en geloof, ho�
gerende stadsbewoners en schuimende nazi-instellingen. Dat alles mag nooit 
vergeten worden. 

Ik denk ook aan wat in Westerbork de joodsche R.K.-geestelijken zelf 
leJ;len (in onderscheid met de "gesperrden") maar bovendien aan wat zij pres
teerden voor hun mede-vervolgden. De eere, die men geneigd zou zijn des
wege voor den stand der geestelijken op te eischen, wordt echter bevlekt door 
de houding van te vele predikanten e.,a. die in hun kanselwerk te zeer de 
aanwijzingen der nazi-leer volgden door den godsdienst tot een "zorg voor 
het hiernamaals" te verlagen, hun hoorders in het onzekere te laten wáár lidde 
en wáár gerechtigheid tegenover vijanden binnen- en buitenslands elkaar vin
den moesten, ja zelfs hitler en consorten durfden voor te te stellen als een in 
de plaats onzer Koningin en haar Regeering door God over ons gestelde wet-
tige macht. 

De hulp, die vanuit de rechterlijke macht in allerlei individueele zaken is. 
geboden, werd droef beschaduwd, toen (wegens hun daadwerkelijk protest 
tegen de Ommensche nazi-mishandelingen van Nederlandsche veroordeelden) 
Leeuwardensche raadsheeren werden ontslagen, en de anderen magistraten 
daarna z66 weinig solidariteit toonden - toen de Amsterdamsche magistraten 
Hulsmann en Dons werden vermoord en de anderen lijdelijk durfden blijven. 
Dit ontbreken van een politiek betrouwbare verzetshouding bij de rechterlijke 
macht als zoodanig mag worden gezien als de oorzaak van haar terzijdestelling 
uit de rechtsprekende functies die van het volk thans de hoogste belangstelling 
hebben: bijzondere gerechtshoven en tribunalen. 

Naast het artsenverzet (aan de top) en het kerkelijk verzet (daarnevens) 
moet met eere genoemd worden het schoolverzet, eerst tegen de nsb-éénlingen, 
die onder de Jeerkrachten voor zich het recht wilden opeischen om heel hun 
schoolgemeenschap naar hun inzicht te terroriseeren, - daarna tegen de aan
slagen die onder leiding van noordijk en toelating van van-dam gericht wer
den tegen het vrije benoemingsrecht, - een verzet waarbij men tenslotte des
gewenscht (anno 1942!) op Nederlandsch bankiersvoorschot kon rekenen wan
neer het departement overging tot inhouding van subsidie, maar een verzet 
dat, ondanks de ontrouw van meerdere zelfs vooraanstaande figuren, mede 
door de h�lp van trouw-saboteerende ambtenaren leidde tot een gezegende en 
versterkende overwinning tegen dit nazi-verraad van niet nsb-landgenooten. 

Trouw verzet boden ook de arbeiders in meerderheid tegen arbeidsfront en 
arbeidsleider . 

. En wanneer ik van "losse verzetsdaden" spreek, moet men vooral niet mee
nen dat die "zoo maar eens eventjes" tot stand kwamen of dat ze niet van 
groot algemeen belang waren. Wie in de gelegenhedi was, eenige bijzonder
heden te hooren omtrent de voorbereidingen voor den "aanslag op het Am
sterdamsch bevolkingsregister", zal daar niet licht over denken. En wie heeft 
meegemaakt, hoe juist die "losse verzetsdaad" in een tijd van groote "de
pressie", veel "lauwen" te Amsterdam (zelfs als zij meenden het te mogen 
,,afkeuren") tot betere politieke belangstelling en instelling heeft gebracht, -
die kan niet anders dan met eerbied hen gedenken, hooggeleerd en scheppend 
kunstenaar, afgestudeerde en student, distributie-ambtenaar en politie-agent, 
telegrafist1 ouderen en jongeren, vrouwen en meisjes, die hierin gemoeid zijn, 
geboeid tegenover het ss.-gericht in het Koloniaal Instituut zaten, en in d<.> 
pauze der terechtzitting als verloofden na lange kerker-scheiding voor 't eerst 
weer bij elkaar waren en elkander spreken konden, voor 't eerst...... én voor 
't laatst, omdat de tenuitvoerlegging van het doodvonnis ook dèze banden brak. 

Wordt vervolgd 



Woensdag 24 October j.l. was het een jaar ge
leden dat de Amsterdamse S.D.-bende haar laagste 
instincten meende te moeten uitleven met een moord 
op 29 weerloze mensen. 

Men herinnert zich de geschiedenis. Op één van de 
SD-agenten was een aanslag gepleegd en als repre
saille werden in de vroege morgen van 24 October, 
volkomen willekeurig, 29 gevangenen uit de Wete
ringschans gehaald en per auto naar de Apollolaan 
vervoerd. Daar zijn ze, vijf aan vijf gebonden, door 
de nazi-beesten neergeschoten. 

Met de familieleden van één van de slachtoffers 
hebben we Woensdagmorgen een bloemstuk gelegd op 
de plaats waar de mannen het leven lieten. Meerdere 
bloemstukken waren ter plaatse reeds gedepoueerd, 
waaronder een fraaie krans van de blokbewoners van
de Apollolaan. ' 

Amsterdam heeft zijn helden die dag niet vergeten 
en velen hebben hun schreden gericht naar de Apollo
laan en hen herdacht die hun leven gaven in de strijd 
voor vrijheid, waarheid en recht. 

(Zie elders in dit nummer: Liquidatie) 

Andries 

Joustra 

Andries is begonnen met zijn illegaal werk in de 
loop van 1941, hetgeen toen voornamelijk bestond in 
het verspreiden van "Vrij Nederland" en het leggen 
van contactpunten voor het uitzenden van jongens 
naar Engeland. 

In de herfst van 1942 heeft hij meegewerkt om 
het gemeentehuis te Bolsward te "kraken". Hiermede 
begon zijn loopbaan in de KP. 

Kort daarop verleende hij medewerking bij het if 
brand steken van het arbeidsbureau te Bolsward. Door 
de activiteit van een "goede" politie-ambtenaar, is dit 
echter maar gedeeltelijk geslaagd. Hij vervolgde zijn 
actie door de kraak" op het distributiekantoor te 
Joure en Wom�els, de "eerste twee overvallen, die 
op een distributiekantoor werden gedaan. 

Door deze beide overvallen was de aandacht van 
den Duitser dermate op Friesland gevestigd, dat An
dries het raadzaam achtte voorlopig Friesland te ver
laten. 

Op 19 Nover:nber 1942 waren de Rij�srechercheurs 
bij zijn broer m Scharnegoutum en diezelfde . nacht
kwamen zij om 2 uur in Oosterend aan het huis van 
Andries. Na een verhoor van zijn vader verdwenen 
zij weer, doch kwamen de Woensdag daarop weer 
terug echter beide keren zonder resultaat. 

Op 24 November verschenen de rechercheurs weer 
op het distributiekantoor te Wommels en arresteer
den de broer van Andries, Jacob Joustra, die naar 
Amsterdam werd overgebracht. 

Andries vertrok toen naar het Zuiden. 
Zijn hart trok echter naar het Noorde!1 en hij ve�: 

huisde naar Schoonoord in Drente. Hier vond h1J 
goede kameraden en een uitgestrekt arbeidsveld. Hij 
bemoeide zich voornamelijk met distributie-aangelegen
heden, al kon zijn hand ook heel goed_ de F.N. han
teeren. Dit ondervond een N.S.B.-er m een Drents 
-dorpje, die door hem werd terechtgestel�. .. . In Mei 1944 kwam er echter aan z1Jn vn1he1d een 
einde. De SD had enige zijner kameraden gearresteerd 
en na hevige martelingen noemden zij de naam Rinke, 
zoals Andries de laatste tijd heette. 

Hij werd gearresteerd en toen zijn vervaarlijke snor 
was afgeschoren, zagen de beulen al spoedig wie zij 
voor hadden. Van Assen ging de weg naar Vught en 
<le bunker werd zijn verblijfplaats. 

Voor wij hier verder gaan, moeten wij even een 
terugblik werpen op het leven van Andries. Hij stond 
bekend als een stugge, zwijgzame jongen, die nooit 
een woord teveel zich liet ontvallen. Velen noemden 
hem een onverschilIWs heerschap, die de kerk de rug 
had toegekeerd. Dit had echter een oorzaak en wie 
hem goed heeft gekend, zal dit onmiddellijk inzien. 

Zijn uiterlijke onverschilligheid was het gevolg van 
de houding van zoovele "goede Nederlanders" in zijn 
omgeving, die geen oog toonden te hebben voor zijn 
werk, dat toch ook hun werk moest zijn. Dit was zo'n 
ontgoocheling voor zijn strijdersnatuur, dat hij hen vol 
minachting de rug toeke,erde en alleen zijn weg 
moest vinden, terwijl hij toch zo'n behoefte had aan 
het medeleven van de anderen. Dit kwam tot uiting 
in een vraag, die hij eens aan een familielid stelde 
tijdens zijn onderduiken: ,,Hoe is het, bidt dominee 
wel eens voor mij in de kerk?" 

Dit diepgewortelde geloof heeft hem in de bunker 
van Vught de kracht gegeven te zingen en voor zijn 
Heiland uit te komen. Volgens een verklaring van 
een overlevenden makker is hij op 18 Augustus 1944 
met een 60-tal medestrijders biddend en zingend het 
vuurpeleton tegemoet getreden en met een gebed op 
de lippen gevallen door het moordende lood van den 
beestmensch op de schietbaan te Vught. 

Hij juicht thans voor den troon van zijn God en 
Vader. 

Requiescant 
. 

1n pace 
Zaterdagochtend 20 Oct. '45 had te Rotterdam 

een indrukwekkende plechtigheid plaats. Op de alge
meene begraafplaats "Crooswijk" had de bijzetting 
plaats van het stoffelijk overschot van 5 ambtenaren 
van de afdeeling "bevolking" van het raadhuis. Deze 
ambtenaren waren wegens hun illegale werk na ver
raad, door de S.D. gearresteerd, en later gefusilleerd. 
In de kapel op de begraafplaats was een vleugel inge
richt als rouw-kapel. De vijf kisten stonden naast 
elkaar, elk gedekt door de Nederlandsche driekleur. 

Als eerste spreker trad op de Burgemeester van 
Rotterdam, Mr. Oud, die hulde bracht aan het werk 
door deze vijf ambtenaren verricht. Daarna sprak een 
ingenieur van de gemeente, waarna het woord werd 
gevoerd door een collega, den Heer van Lier. 

Na deze toespraken werden de gebeden gezegd 
door pastoor Bakker, en door Ds. den Hertog. 

Onder orgelspel werden de kisten daarna een voor 
een uitgedragen naar de laatste rustplaats dezer goede 
ambtenaren. 

Aan de groeve werd door Ds. den Hertog het "Onze 
Vader" gebeden. . . . . De belangstelling van fam1!teleden, kennissen, vnen-
den, collega's en een deel van de Rotterdamsche bur
gerij was overweldigend. 

De slachtoffers waren: 
Hendrik Kip (geb. 12-8-1897). 
Jan Wouters (geb. 22-3-1906). 
Hendrik ]. Hensems (27-8-1914). 
Willem de Warle (24-9-1921). 
H. ]. M. Klute (geb. 5-2-1908).
Daarna had de bijzetting plaats in het familie

graf van· den vader van een der slachtoffers, die mede 
slachtoffer werd: de heer W. de Warle Sr. (geb. 
25-7-1884).

In den namiddag werd nog bijgezet het stoffelijk
overschot van Immerzeel. Een indrukwekkende dag, met herinneringen aan 
het verzet in ambtelijke kringen. 

Zij rusten van hun arbeid. CORDIA. 

Harm 
Heyes 

HARRY v. RHEENEN 

oud 2-4 jaar

.overleden 22 Aug. '-4-4 

Na lang wachten moeten wij thans de mededeling 
van een medegevangene, dat Harry op 22 Augustus 
1944 te Vught door de Duitsers gefusilleerd is, met 
zekerheid aannemen. 

Ieder, die hem gekend heeft, weet dat Harry door 
zijn geloof gedreven, zijn leven ingezet heeft voor 
vrijhejd en recht. Hij werkte zowel in de provincie 
Groningen, als in de Achterhoek en in beide streken 
heeft men kunnen profiteren van zijn moed en vast
beradenheid, van zijn activiteit en trouwe vriendschap. 

Slechts kort was hij in Groningen werkzaam, toen 
hij de SD in handen viel en na een zwaar verhoor, 
dat hij moedig doorstond, naar Amersfoort werd ver
voerd. Naderhand werd hij, toen de SD zijn mede
werkers te pakken gekregen had, opnieuw naar Gro
ningen teruggevoerd. Tenslotte bracht men hem naar 
Vught. Als een held heeft hij zich gedragen en als 
een held is hij daar op 22 Augustus 1944 gevallen. 

Nog kort voor zijn terechtstelling mocht hij tegen
over zijn medegevangenen getuigen, dat hij zich in 
Christus geborgen wist. Deze wetenschap geve zijn 
familie in het bijzonder zijn ouders en z'n verloofde, 
troost in dit smartelijk verlies. 

HERDENKING 
van 

10 . . . ILLEGALE WERKERS, 
welke te Haarlem 
op 26-10-1944 
gefusilleerd zijn. 

Op 26 October 1945 heeft te Haarlem een plech
tige herdenking plaats gevonden van de preciei, 1 jaar 
geleden vóór de kathedraal aan de Leidschevaart ge
fusilleerden genaamd: 

�ILLEM BOHLER; 
FERDINAND MAASWINKEL; 
GERHARD FAMBACH; 
JACOB DE VRIES; 
CORNELIS ERENDS; 
JOHANNES WUTRICH; 
CORNELIS VLOT; 
WILHELMUS DE BOER; 
KAREL TEMPELMAN; 
ROBBERT LOGGERS. 
De ouders, familieleden, autoriteiten en afgevaardig

den werden omstreeks half twee in de consistoriekamer 
van de kathedraal ontvangen door den Burgemeester 
van Haarlem. De bedoeling was geweest, de plechtige 
herdenkiqg om plm. twee uur te doen plaats vinden 
vóór de kathedraal, waar de slachtoffers van de ter
reur van den bezetter waren gefusilleerd. Er heerste 
een ontzettende storm gepaard met hevige regenvla
gen. De Bisschop van Haarlem had de welwillendheid 
spontaan aan te bieden, de herdenkingsplechtigheid in 
de kathedraal te doen plaats vinden, waarvan dank
baar gebruik gemaakt werd. Dank zij de feilloze orga
nisatie mede van de Haarlemse politie, stroomden alle 
verzamelde genodigden en belangstellenden, de kathe
draal binnen en kon de plechtigheid toch zoals voor
genomen, om 2 uur beginnen en begroette Burgemeester 
Reinalda alle aanwezigen, waaronder vertegenwoordi
gers van H.M. de Koningin, het Prinselijk Paar, den 
Engelsen Town Mayor, den Commissaris van H.M. 
de Koningin voor de provincie Noord-Holland en vele 
Militaire en civiele autoriteiten. Hierna voerde Profes
sor de Quay, die verschillende der gefusilleerden per
soonlijk had gekend, het woord namens "JE MAIN
TIENDRAI" waarvan Wutrich en Vlot hoofdorgani
satoren waren. De spreker haalde ondermeer de 
voorgeschiedenis van deze moord aan: de S.D.-man 
Christ was uitgebreide illegale relaties op het spoor 
gekomen, en werd om vreselijke gevolgen te voor
komen terechtgesteld door den leider van de Haar
lemse K.P. Met zekerheid waren repressailles te 
verwachten, dit zware offer moest echter gebracht 
worden om veel erger gebeurtenissen te voorkomen. 
Als repressaille schoot de bezetter een aantal van zijn 
gevangenen neer. Spreker eerde de gefusilleerden als 
ware strijders voor Barmhartigheid, recht en vrijheid 
en drukte ons overlevenden, op 't hart, dat wij ons 
hunne offers waardig zouden betonen. 

Daarna voerde namens de Landelijke Organisatie 
voor hulp aan onderduikers, het woord Mevr. Wurtz. 
Zij herdacht d,e gevallen L.0.-werkers o.a. Kees 

Erends (Kamminga), die de stuwende kracht van het 
illegale blad "DE NIEUWSBODE" was, welk blad 
de maandelijkse overschotten stortte in de kas van 
de L.O., vele onderduik-adressen aan de L.O. doorgaf, 
wapens vervoerde etc. Spreekster memoreerde de 
mooie samenwerking van alle medewerkers, gedurende 
de illegaliteit ongeacht geloof, rang of stand en dat 
wij aan de nagedachteni• van onze doden verplichl 
zijn in diezelfde geest te werken aan de wederopbouw 
van ons vaderland. Laten wij toch gezamenlijk wer
ken voor een betere maatschappij, dan zal hun offer 
niet tevergeefs zijn geweest. Dat zij,mogen voortleven 
in onze herinnering en in die van ons volk. 

De plechtigheid werd opgeluisterd met orgelmuziek 
(Ase's Tod) en een mannenkoor bracht het 1ste en 
6de couplet van het Wihelmus, Valerius Gedenck
klanck alsmede "Ecce Quando Moritur", ten ge
hore. 

Ds. Wolfensperger sloot deze indrukwekkende 
plechtigheid met gebed, waarna op de plaats waar 
de helden gefusilleerd waren kransen werden gelegd, 
namens HM. de Koningin, het Prinselijk Paar, de 
Gemeente Haarlem, Je Maintiendrai en de L.O., ter
wijl voorts van familieleden, vrienden en medewerkers 
een schat van bloemen en kransen aanwezig was. 

Wat is als L.0.-er of K.P.-er 

nu nog plicht? 

Medewerking verlenen aan de 
,,STICHTING 1940-'45' 



In de afgelopen weken zijn vele onzer vrienden 
naar Indië vertrokken. 

Max, als commandant van het IVe Bataljon Stoot
troepen, vertrok met zijn bataljon, waarin veel KP.
ers, onder wie Giel, een plaats gevonden hebben. Hij 
beloofde ons over de reis en de verdere ervaringen 
steeds op de hoogte te houden. T.z.t. volgt hierover een 
nader verslag. 

Peter-Zuid, Kees Pruis en Jacques .varen reeds 
eerder vertrokken. Over het vertrek per vliegtuig van 
Peter-Zuid volgt hierbij een ooggetuigeverslag. 

Het was Donderdag 25 October, nog vrij stil in 
het K.L.M.-pasagebureaµ in Den Haag, toen we er 
kwart over negen binnenstapten. Doch al spoedig 
veranderde dit en het duurde niet lang, of de hal 
vulde zich met passagiers voor Londen en de ver
schillende binnenlandse luchtlijnen. Vrij vlug ont
dekten we Majoor Borghouts, alias "Peter-Zuid", 
Hoofd Sectie IIB van de Staf van Z.K.H. Prins 
Bernhard. 

Met zijn collega, Majoor Kees Pruis, maakten zij 
zich gereed voor de reis naar de tropen, want via 
Londen zal de vlucht, na een oponthoud van tien 
dagen aldaar, naar Indië voortgezet worden. 

We kregen even de gelegenheid enige woorden 
met Peter te wisselen en maakten van deze gele
genhid gebruik door hem enkele vragen te stellen 
en te informeren naar de bedoeling van hun uitzen· 
ding. 

Het is een missie, aldus Peter, die door den Mi
nister van Oorlog uitgezonden wordt om als verbin
dingsschakel op te treden tussen de Nederlands
lndische legerautoriteiten en de bataljons Stoottroe
pen, die onderweg zijn of binnenkort scheep zullen 
gaan naar de Oost. 

Wij hebben geenszins de pretentie iets van Indië 
en haar toestanden af te weten, maar wel weten wij 
iets van onze jongens af. Wij kennen hun mentali
teit omdat we met hun in de illegaliteit opgegroeid 
zijn. Ons werk zal zuiver en alleen bestaan in het 
aanbieden van onze diensten aan het Nederlands
! Indische leger. 

Hoeveel bataljons gaan er naar Indië? 
Uit de voormalige illegaliteit zijn zeventien ba

taljons gevormd waarvan er reeds vier onderweg zijn. 
Jacques, is reeds op 21 Octohr met de boot ver
trokken, eveneens als verbindingsofficier. Hij zal de 
overtocht met één der bataljons maken. 

Worden er nu nog meer bataljons gevormd? 
Ja, naast de reeds genoemde bataljons, gevormd 

uit jongens die illegaal gewerkt hebben, zullen ook 
nog tien andere bataljons opgericht worden. Het ka
der voor deze bataljons komt weer voort uit de ille· 
galiteit. In totaal zullen er dus 27 bataljons zijn. 

Hoelang denkt U weg te blijven? 
Vermoedelijk een jaar. De troepen gaan er heen 

on> orde en rust veilig te stellen. Bij hun aankomst
krijgen ze eerst nog gedurende een maand zgn. In- . 
dische training om te wennen aan het klimaat. 

De namen voor Londen worden afgeroepen en de 
passagiers stappen in de gereedstaande R.A.F.-auto 
om naar het vliegveld Valkenburg, vanwaar de toe
stellen zullen vertrekken, vervoerd te worden. We 
nemen de gelegenheid te haat en volgen met de fami
lieleden van de vertrekkenden de truck. In de wacht
kamer van het vliegveld krijgen familie en bekenden, 
o.w. we de Overste van Houten opmerken, gelegen
heid afscheid te nemen.

Buiten gutst de regen in stromen, de storm giert 
rondom het gebouw en veronderstellingen worden 
g�maakt, dat de tocht wel eens geen doorgang zou 
kunnen vinden. Edoch, de moderne luchtvaart trot
seert de elementen en op de vastgestelde tijd komen 
de toestellen uit Londen binnen. 

Dan is het moment aangebroken, de pasagiers 
moeten zich klaar maken voor het vertrek, een laat
ste handdruk volgt en zij begeven zich naar de ge
reedstaande toestellen. 

Onze beste wensen volgen hen op de reis naar 
Indië en hij de aanvaarding van de nieuwe taak. 

L.K.P. 

509. Wil zich degene, die in Vught in de bunker of
cel gezeten heeft hij H. Broekmaat, geh. 6-4-06, 
omstreeks half Juni-half Aug. 44, bekend ma

ken aan Mej. Wed. Broekmaat-Altena, B. 29, 
Neede ( Gld.). Onkosten worden vergoed. 

510. Henk Lever, gearresteerd 15 Aug. '44, vervoerd
naar Vught en aldaar 18 Aug. 1944 gefusil
leerd. Onkosten worden gaarna vergoed. 

511. Bertus Johannes Bouhuijs, geh. 21 Nov. 1921, L.
de Colignystraat 23, Kampen, beroep: Afd. Chef 
Distr. Kantoor Kampen. Gearresteerd 1 Maart 
'44 wegens illegaal werk, overgebracht 2 Maart 
'44 n. Arnhem, April '44 naar Amersfoort, begin 
Rüdesheim hij Frankfort a.M. Lag daar in Jan. 
'45 ziek. Sindsdien ontbreekt elk spoor. 

K.P.-ers

gaan

naar

, Indië 
Giel Bensen 

Mox 

Peter-Zuid 

512. Jan Emmes Robertus, geb. 22 Dec. 1920, Win
schoten, van Kamp Amersfoort vervoerd begin 
Oct. '44 naar Neuenganune, vandaar naar Mep
pen. Ca. 3 weken voor de bevrijding van dit 
Juli '44 naar Utrecht en 27 Juli '44 vervoerd naar 
kamp naar Sandborstel bij Rothenburg. ( Ca. 40 
K.M. oostelijk van Bremen). Sindsdien niets
meer vernomen. Lang 1.% M., blond, oogen 
blauw, heide nagels van zijn rechterwijs· en mid
denvinger zijn kromgegroeid tengevolge van een 
ongeval. 

Spreekh. te Klazienaveen op 8 Oct. 
Idem te Assen op 7 September 

f
f 

186,66. 
4086,17 

Onze Mededelingen. 
1. �elkens blijkt ons, .. dat er LO-ers en KP-ers nog

met op ons blad z11n geabonneerd. Door de moei· 
lijkhe�en met de verzending is het niet uitgesloten,
dat hier en daar het contact verloren is gegaan. 
Op het ogenblik wordt het grootste aantal recht-
streeks per post toegezonden. Laat nu iedere lezer, 

die in zijn omgeving een KP-er een LO-er of 
iemand uit de grote kring van �aderlanders die 
tijdens de bezetting ons werk steunden on�oet 
die de Mededelin�en nog niet regelmatig ontvangt; 
deze opwekken zich voor een abonnement op te 
geven aan de Administratie Mededelingen CB/LO 
en Afw. Bur. LKP, Westermarkt 2, Amsterdam. 

2. Tevens verzoeken wij alle ahonné's, die het abon
nementsgeld voor het kwartaal Oct.-Dec. nog niet 
hebben voldaan, ten spoedigste f 1,25 te storten 

of over te schrijven op giro-rekening 370449 t.n.v.
Jac. Heuvingh, Westermarkt 2, Amsterdam. 
Na 15 Nove!Ilher zal over dit bedrag, verhoogd
met 15 cent mcassokosten, een postkwitantie wor
den aangeboden. 

Plaquettes voor L 0-Medewerkers. 
Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 

d� plaquettes. Voo_r een v_lotte aflevering, die we spoe
dig ho��n te be�mnen, 1s het noodzakelijk, dat alle 
plaatselt1ke LO-leiders, voor zover ze dit nog niet de
den, het benodigde aantal opgeven aan den Districts
leider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling wendt 
t�� den Provi1;1.cialen Leider. Deze laatste deponeert 
z11n opgave htJ het �.B. Het verschuldigde bedrag 
(f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. Heuvingh, 
Westermarkt 2, Amsterdam-C. 

Waar de verbindingen niet meer bestaan kan recht
streeks bij het C.B. worden besteld onder' opgave van 
de gegevens van de L.O. legitimatie. 

F o r l o o f d: 
GOOS SIEBMA 

en 
JOH VAN DER LAAN (Jo de Rover) 

Birgum, Skoallestrjitte 312 
Wanswert, ,,Us lek en brek" 
31 Oktober 1945. 

J. KROEZE ( de Graaf)
Rayonleider (Z-HiD/W) 

en 
COL Y KUNTZ (Koerierster) 

hebben de eer U kennis te geven, dat hun voorge
nomen huwelijk voltrokken zal worden op 7 November 
a.s. in de Raadszaal, Javastraat 26 om 14.50 uur.

De kerk�lijke inzegening zal geschieden door den
Weleerwaarden Heer Ds. J. C. J. Kuiper in de Ge
reformeerde Kerk aan de Hanenhurglaan (Westduin
kerk) n.m. 15 .30 uur. 

Ontvangdag: Maandag 5 Nov. 19. 30-21.30 uur, 
Egelantierstr. 16. 
Den Haag Valkenboschkade 319/Egelantierstr. 16, 
October 1945. 
Toekomstig adres: Reeswijkstraat 1 p9. 

B EK E N  D M  AKI N G. 
De wnd. Commissaris van Politie te 's-Hertogen

bosch, Districtshoofd der Politieke Recherche, maakt 
het volgende bekend: 

Een ieder die bekend is met feiten, gepleegd 
ten aanzien van politieke arrestanten en begaan 
door leden van den voormaligen Duitschen Sicher
heitsdienst, door. voor of bij dien dienst werk
zame Nederlanders. die gedurende den bezet· 
tingstijd verbonden waren aan de kampen Vught, 
Beekvliet en Haaren, wordt verzocht hiervan 
schriftelijk mededeeling te doen aan de afdeeling 
Politieke Recherche, Papenhulst No. 1 te 's-Her
togenbosch. 

Hierbij is de naam van den dader te vermelden 
of zoo deze niet bekend is, een zoo nauwkeurig 
mogelijk signalement. 

's-Hertogenhosch, 16 Oct. 1945. 
De Wnd. Commissaris van Politie 
Districtshoofd Politieke Recherche 

o.i. de Inspecteur van Politie
C. VERHAGEN.

Jonge man, gehuwd, illegaal werker, zag zich gaarne 
geplaatst als: Machinist op electr. watergemaal of 
dergeliik bedrijf. Ervaren electriciën, bekend met voor
noemde machinekamers. Brieven onder No. 72 van dit 
blad. 

Illegale werker zoekt werkkrin;::! van organisato
rischen- of teekenkundigen aard. Eventueel voor 
Recherche-werk in het buitenland. 

In illegale tijd als zoodanig wemczaam geweest. Brie
ven onder No. 73 van dit blad. 
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,,VERZETS
MENT ALITEIT" 

Onder de medewerkers, die in de registers van de 
LO. en LKP. - en in het algemeen van de verzets
beweging - een ereplaats _hebben verdiend, neemt 
Opoe een zeer vooraanstaande plaats in. 

Opoe heeft zich gedurende de achter ons lig
gende jaren van vijandelijke bezetting, op illegaal 
terrein bijzonder onderscheiden en is een beschamend 
voorbeeld geweest voor vele Nederlanders, van wie, 
krachtens hun positie, een meer prictpieie houding 
kon worden verwacht, dan zij toonden. 

De reeds jaren geleden overleden echtgenoot van 
Opoe was opzichter van een Algemene Begraaf
plaats en woonde als zodanig in een eenvoudig, aan
vankeliJ"k vrijwel alleenstaand huisje, tegenover deze
begraa plaats aan een betrekkelijk drukke verkeers
weg. 

Door de uitbreiding van de gemeente waarin Opoe 
woont, gedurende de jaren voor de oorlog, steekt dit 
betrekkelijk ouderwetse huisje aanmerkelijk af bij de 
meer moderne woningen, die gedurende de laatste 
jaren in de naaste omgeving zijn bijgebouwd. 

Nadat Opoe tijdens de mobilisatie reeds haar 
liefde voor de sokbten van het legale Nederlandse 
leger had bewezen, door voortdurend klaar te staan 
voor gemobiliseerde "jongens" en dezen bovendien 
steeds een gastvrij tehuis te bezorgen, heeft zij deze 
bezorgdheid ook voortgezet gedurende de oorlogs
jaren t.o.v. de soldaten van het illegale leger. Haar 
ondergrondse carrière begon tenminste al spoedig na 
de vijandelijke bezetting. Haar haat tegen alles wat 
mof of moffenvricnd was kwam vrijwel in alles tot 
uiting en zij stak haar antipathie tegen het "Herm
volk" ook zeker niet onder stoelen of banken. Op 
allerlei wijze kwam dit dan ook tot uiting. Kwam een 
mof bijv. bij Opoe aan, om haar om het gebruik van 
een fietspomp te vragen, dan - alhoewel zij reuze 
goed begreep, wat er werd bedoeld - snapte Opoe 
absoluut niet wat hij wilde en dacht er ook niet over 
om haar fietspomp door een mof te laten gebruiken. 
Las Opoe iets in een dagblad over een moffenmaat
rcgel. hiiv., dan kwam haar afkeer tot uiting door 

'Naar aanleiding van bet door mij in nummer 61 van onze ":Mededelingen" geplaatst artikel, 
onder bet opscbrift, ,,De plaats van de vrouw in bet verzetswerk", ontving ik enige brieven, 
waarin mij werd gevraagd, of bet gedeelte in dit stukje, waarin over "Opoe" wordt gescbreven, 
inderdaad bistoriscb is, en zo ja, waarom er dan geen naam bij is vermeld. 

Een der briefscbrijvers vraagt mij bovendien over "Opoe" een uitvoerig artikel te ivillen geven. 
1n bet algemeen worden in ons mededelingenblad geen artikelen gescbreven over de illegale 
prestaties van nog in leven zijnde figuren uit onze organisaties. Qeïnspireerd ecbter door bet 
voorstel van den laatstgenoemden briefschrijver, wordt door mij, in overleg met de overige 
leden der redactie, bij uitzondering van deze gedragslijn af geweken en geef bierbij een uit
voerig verbaal over de prestaties van" Opoe". ,,Opoe• is - zoals uit dit verbaal zal blijken 

* nooit boos op baar jongens geweest. 1k wil ook niet, dat zij ooit boos op ben zal worden
en geef baar naam daarom niet aan de bekendheid prijs.

opmerkingen als: ,,Die krengen", ,,Die schoften" e.d. 
Opoe heeft er ook eenvoudig niet aan gedacht om 

ook maar één voorschrift van den Dmtser uit te 
voeren. Zo vertikte zij het om koper en vele andere 
artikelen in te leveren en luisterde ook getrouw tot 
de laatste dag van de oorlog naar de nieuwsberichten 
van Radio Oranje. 

Haar huisje, waar in vredestijd al zoveel aanloop 
was, genoot in de oorlogsjaren een belangstelling, die 
verre uit ging boven die in de jaren daarvoor. 

Gedurende de oorlogsjaren hebben in haar woning 
meer mensen "gelogeerd" dan ooit tevoren, terwijl 
ook de aanloop van "bezoekers-voor-het-kerkhof" sterk 
in aantal was toegenomen. 

Zou ooit de S.D. hij haar zijn binnengevallen om 
grondig huiszoeking te doen, dan waren er vele 
grotere en kleinere schuilplaatsen voor de dag ge
komen, waar Opoe voor "de goeie zaak" alle moge
lijke benodigdheden had verstopt. 

Behalve dat er aanva�kelijk meerdere malen "ge
wone" onderduikers een gastvrij tehuis vonden en 
Opoe altijd klaar stond, wanneer om haar hulp werd 
verzocht in de vorm van kleding of dekens voor 
onderduikers beschikbaar te stellen, ,,logeerde" bij 
Opoe ,al spoedig gedurende lange tij� een r�serve
officier die vanuit haar huisje verschillende 11legale 
werkza�mheden op het gebied van militaire spionnage 
ondernam. 

Op ee� ge,ge_ven o_genb�ik nam Opoe _een tweeden
onderdmker' m hms, die - Opoe wist dat aan

�ankelijk zelf niet - plaatselijk de Landelijke Orga
nisatie voor hulp aan onderduikers (L_.�.) vert�!$en
woordigde. Toen deze onderduiker ztJn prakt11ken 
voor haar niet langer geheim kon houden el\ boven
dien een Knokploeg ging vormen, wilde Opoe, op zijn 
voorstel een ander adres te zoeken, in geen geval 
ingaan en nam zelfs zijn opvolger plaatselijken LO.-
leider tevens in huis. 

Intussen was Opoe voor alles te vinden en bereid 
alles voor haar logé's te doen, behalve wanneer het 
aankwam op het aannemen van een vergoeding. Zelfs 
wilde Opoe geen betaling van de onkosten, die zij 
voor haar onderduikers moest maken, als gebruik van 
telefoon e.d. Opoe was ook nooit kwaad op haar 
gasten, doch zij moesten het niet wagen om bij haar 
te beginnen over een bijdrage in de onkosten. Dan 
werd Opoe werkelijk boos en meende, dat helpen ook 
belpen moest blijven. Wanneer de "heren" zich daar
mede niet konden verenigen, dan moesten ze maar 
het bedrag van de onkosten in de kas van de "onder
grondse" doen. 

Toen op zekere dag de bij haar gedoken K.P.
leider werd gearresteerd, is - met het oog op de 
eventuele gevolgen - zijn collega-onderduiker ge
durende enige dagen elders geweest, totdat na ver
loop van korte tijd bleek, dat de kust weer veilig 
was. De reserveofficier had intussen een ander adres 
gevonden in verband met een nieuwe betrekking. 

Na pl.m. drie maanden gevangenschap werd de 

arrestant uit de gevangenis ontslagen en genoot hij 
alras weer gastvrijheid bij haar. 

Behalve dat door de werkzaamheden van beide 
onderduikers de telefoon (iuet een geheim nummer) 
niet stil stond en Opoe steeds weer "bezoekers-voor
de-begraafplaats" aan en in haar huis ontving, ge
beurde het nog wel eens, dat een collega uit verre 
streken enige nachten bleef logeren, ja zelfs is het 
voorgekomen, dat een K.P. in de nacht met de auto 
voorkwam, de buit van een distributie-,,kraak" uit
laadde en onder toezicht van Opoe in haar huis ver
stopte, terwijl een gedeelte van de ploeg, na het nut
tigen van een bord pap, bij Opoe in huis "onder 
zeil" ging. 

De volgende nacht werd dan - nog steeds in haar 
huisje - de buit geteld en zorgvuldig gesorteerd om 
in de loop van de volgende dagen, weer door diverse 
"bezoekers-voor-de-begraafplaats", die om de sleutel 
van hflt hek, dat toegang tot het kerkhof gaf, kwamen 
vragen, te worden weggehaald. 

Over het vele en goede van Opoe zou een dik 
boek zijn te schrijven. Zij was bij alles altijd opge
wekt en vrolijk en was om zo te zeggen, voor nie
mand bang. Opoe kon ook - tot groot vermaak van 
haar "gasten" - kostelijk comedie spelen tegenover 
al te nieuwsgierige bezoekers. Kwam een van haar 
onderduikers bijv. midden op de dag plotseling eens 
even aan om iets te halen, terwijl Opoe meende, dat 
iemand die juist op bezoek was niets mocht merken, 
dan zei Opoe onmiddellijk bij het binnenkomen: ,,0, 
dag meneer, U komt zeker om de rekening van het 
graf van Uw vader? Ik zal hem even voor U uit
schrijven, gaat U maar zitten." Haar tegenwoordig-



heid van geest bracht haar onderduikers wel eens in 
een moeilijk parket, doch zij zorgde wel, dat alles 

natuurlijk en normaal verliep. 
Opoe zorgde letterlijk voor alles wat nodig was 

om het werk van haar jongens wel te doen slagen 
en verzorgde hen van 's morgens vroeg - heel vaak 
4 uur - tot 's avonds laat of tot in de nacht. 

Haar onderduikers kwamen meer na, dan voor 
11spertijd" thuis, al of niet weggebracht door één der 
weinige goede politie-ambtenaren die de gemeente 
telde. �och hoe laat het ook geworden was, Opoe 
zat alt11d nog op en had de koffie nog bruin of de 
pap nog heet. En mocht één der onderduikers geen 
,,warm" hebben gegeten, dan werd het fornuis -
meestal onder zware protesten van den onderduiker 
zelf - weer aangestoken voor een warme maaltijd of 
een paar pannekoek�n. 

Toen Opoe in de gaten kreeg, dat haar jongens 
dit liever niet vertelden, gebruikte zij de tactiek om 
te vragen: 11Wat heb je vandaag gegeten?" Ze vlo· 
gen er dan natuurlijk altijd in, want om Opoe on· 
waarheid te vertellen moest je erg vroeg opstaan. 

Toen de werkzaamheden van de "kostgangers" 
werden uitgebreid met militaire sabot.age e.d. kreeg 

De opgave om iets te schrijven over de geschiede
nis van de illegaliteit uit de kop van Noord-Holland, 
is niet eenvoudig. Vooral niet als er gevraagd wordt 
de cschiedenis van de L.O. Deze toch is, vooral wat 

het laatste jaar betreft, niet los te maken van de ver· 
richtingen der K.P., B.S., het R.V.V,, Natura-apparaat 
etc. Maar dat is ook de oorzaak, dat in dit Gewest 
(Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) zoveel is 

tot stand gebracht op het gebied van hulp aan onder
duikers, voedselvoorziening, wapenontvangst, wapen
transport, economische- en technische sabotage. 

Daar de ontwikkeling van de L.O. in deze streek 
gelijk is aan die in andere streken, zal ik over het 
eerste jaar niets schrijven. Het laatste jaar had de 
ontwikkeling hier een eigen karakter. Het is wel vari 
belang dit vast te leggen voor de geschiedenis der L.O. 
Dat kunnen we doen door achtereenvolgens de ver
schillende takken van bedrijf na te gaan. En we be
ginnen met de voedselvoorziening. 

In September 1944 kreeg het C.B. der L.O. van den 
commandant N.B.S. het verzoek om te zorgen voor 
de voedselvoorziening der N.B.S. In verband met dit 
verzoek werden L.0.-vertegenwoordigcrs opgenomen in 
de staven der N.B.S. 

Het verzoek werd later herhaald door de C.C. der 
G.A.C. ten behoeve van de gehele illegaliteit. De L.O. 
heeft deze taak zelfstandig uitgebreid tot de slechtst 
bedeelde groepen der burgerbevolking, centrale keu· 
kens enz. 

Het C.B. der L.O. gaf dit verzoek o.a. weer door 
aan haar Gewestelijken Leider in de kop van Noord
Holland Dat deze opdracht mede aan dit gewest ge· 
geven werd had tot oorzaak: 

a. Dit was de belangrijkste bron die het Westen
des lands nog bezat. 

b. Reeds werkte hier op dit gebied twee jaar een
organisatie, die haar middelpunt vond in den persoon 
van Z.Exc. S. L. Mansholt die toen nog één der boeren 
was in de Wieringermeer, het z.g. Natura-apparaat. 

Het contact tussen Natura en L.O. bestond reeds 
geruime tijd, maar nu werd het zo verstevigd, dat er 
sprake kon zijn van een in elkaar opgaan der orga· 
nisaties voor de voedseltaak. Een bespreki'ng werd ge· 
houden om vast te stellen, hoe men de opdracht der 
G.A.C. het beste zou kunnen uitvoeren. De volgende 
conclusies werden aangenomen: 

a. Er zal een werkcommissie worden gevormd, die
bestaat uit leden, bekend op het gebied van de land
bouw, de veeteelt, de tuinbouw en de C.C.D., terwijl 
de Gewestelijke Leider L.O. zitting zal nemen voor 
het contact met de illegaliteit. 

b. De te versturen voorraden zullen worden ver·
kregen uit: 

1. De te kraken voorraden van de Wehrmacht.
2. De te kraken voorraden van zwarte handelaren.
3. De partijen af te staan door goedwillende boe

ren, fabrikanten en organisaties . 

Opoe het steeds drukker. Er kwamen steeds meer 
"onderduikers" bij haar en de laatste maanden voor 
de bevrijding werd één der Gewestelijke Commando's 
van het Strijdend Gedeelte der Binnenlandse Strijd· 
krachten, bij haar gevestigd. (Dit niet te verwàrren 
met de zgn. Btwakingstroepen van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, die na de bevrijding zijn op?etreden.)
Dit Commando bestond uit: den gewestelijl<en com· 
mandant met een toegevoegd officier, den geweste· 
lijken sabotage-commandant met een toegevoegd of· 
ficier en een koerierster. Tezamen met den nog aan· 
wezigen plaatselijken vertegenwoordiger der L.O., had 
zij toen dus zes 11onderduikers" bij haar in huis. Opoe 
ruimde hiervoor haar eigen slaapkamer in, zodat het 
gezelschap altijd boven bij elkaar kon zitten (zie x op 
de foto). 

Tot de laatste dag van de bezetting der Duitsers 
heeft zij voor deze mensen gezorgd. Vanuit haar huis· 
je kon tot op de dag der bevrijding met het gehele 
land (ook met het reeds bevrijde gedeelte) worden ge· 
telefoneerd. Er werd doorlopend een radio op batterij 
(door de geallieerden uit de lucht geworpen) beluisterd, 
waarmee zgn. 11slagzinnen" werden opgevangen. Bij dit 
alles waren er verschillende grotere en kleinere wapens 
in huis, terwijl het geheel zo was gebouwd, dat alles 
binnen enkele minuten zodanig kon verdwijnen, dat 
er ogenschijnlijk niets bijzonders aan haar woning was. 

Behalve haar huis, bood ook de begraafplaats een 
ruime gelegenheid voor het verbergen van allerlei be· 
nodigdheden (wapens, uniformen, radio's munitie, etc.). 

Opoe, vaak geassisteerd door haar zoon, heeft alles 
gedaan, wat zij kon om haar Vaderland te dienen. Wat 
zij heeft verricht, is niet allemaal onder woorden te 
brengen. Nooit was het haar te veel; nooit was ze 
moe; altijd was het goed bij Opoe; altijd mocht alles 
wat de onderduikers nodig oordeelden. Opoe bied 
doorlopend opgewekt en beurde zelfs haar jongens, na 
grote tegenslagen of teleurstellingen, vaak op uit hun 
tijdelijke depressies. Wanneer er soms gevaar dreigde, 
dan zei Opoe meestal: ,,Ik ben wel gauw blij, maar 
niet gauw bang." 

Alle gasten hadden bij haar ook een naam en om 
niemand te kort te doen, gaf ze hen allemaal namen 
die in waarde ongeveer gelijk bleven: Generaal, Com
mandant, Chef, Baas, Meneer en Juf. 

Bij alles las Opoe trouw haar illegale dagblad, waar· 
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In de Commissie namen zitting: S. L. Mansholt, land
bouw; De Veer, veeteelt, Wagenaar, tuinbouw; De 
Graaf, C.C.D. en Kees L.O. 

Tevens werd afgesproken, dat deze Commissie con· 
tact zou zoeken met personen of groepen in de Zaan· 
streek, de l]polders en de Haarlemmermeer. Dit om 
alles in het werk te stellen, dat de te versturen voor
raad zo groot mogelijk zou zijn en alle mogelijke pro· 
ducten zou omvatten. 

Ook werden alle Districtsleiders L.O. ingeschakeld, 
die nu naast hun taak als verzorgers der onderduikers, 
als tweede taak kregen, het opsporen, verzamelen en 
verzenden der voedselvoorraden. Even later werden 
drie van hen van de eerste taak ontheven en wegens 
de urgentie speciaal belast met de voedselbeweging. 

De (ingewijde) lezer zal begrijpen, dat - we zijn 
in October 1944 - alles op het spel werd gezet. Al
leen de hoodzaak, gezien de toenemende honger, deed 
ons besluiten, het werk met inzet van alles uit te voe· 
ren. 

Ook in deze tijd kreeg de Heer De Veer als voor
zitter van de Bedrijfschap voor Vee en Vlees de op· 
dracht de veelevering door te zetten terwille van de 
hongerende stadsbevolking. Daarvoor riep hij ook in 
de hulp van de Commissie en de hulp der illegaliteit 
in zijn geheel. Voeg daar nog bij de honderden parti· 
culieren, die of voor zichzelf of voor een instelling 
waar ze nauw bij betrokken waren, een beroep deden 
op hulp bij voedselverstrekking, de fabrieksdirecteuren, 
die kwamen voor hun personeel, de ziekenhuisdirec· 
teuren_ die kwamen voor hun patiënten, enz., dan is 
enigszins na te gaan, wat er verwerkt moest worden 
en hoeveel contacten er wel moesten worden gelegd. 

Daarbij kwam nog, dat de Commissie elke week 
moest vergaderen; dat de 13 districtsleiders wekelijks 
samenkwamen op één punt aan de zo bekende 
Zomerdijk; dat er elke veertien dagen een vergade
ring was in Amsterdam, waar de L.O. het voedsel 
verdeelde en waar tevens afspraken werden gemaakt 
over vervoer, betaling enz. 

Maar nu de resultaten. Waren die verantwoord 
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na deze naar "het hoofdkwartier" op de tweede ver· 
dieping verdween. 

Opoe heeft nooit verdriet van haar onderduikers ge· 
had. Ze zat wel vaak in spanning, wanneer de een of 
ander eens erg veel over tijd thuis kwam. Doch waren 
,,de évacué's" compleet, dan waren de zorgen ver· 
dwenen en ging ze verder met haar huishouden. 

Alleen op de dag van de bevrijding heeft Opoe 
wel verdriet gehad. Met tranen in haar ogen heeft ze 
afscheid genomen, terwijl allen moesten beloven bij 
haar terug te komen als zij nog iets kon doen. 

Het Vaderland is aan deze vrouw, die in de oorlogs· 
jaren aanmerkelijk ouder en grijzer is geworden en 
die alles heeft gedaan wat zij kon voor de vrijheid 
van het Nederlandse volk, ontzettend veel dank ver· 
schuldigd. En niet minder de "onderduikers", die van· 
uit haar huisje zo veel voor het Vaderland konden en 
mochten doen. De laatsten zullen haar nooit vergeten, 
bliiven haar altijd dankbaar voor de verleende gast· 
vrijheid en wensen haar een door God rijk gezegende 
oude dag in het vrije Nederland. 

October 1945 ,,FRITS" 

in verhouding tot het grote gevaar dat de organisatie 
liep? 

Elke lezer weet natuurlijk wel, wat er in zijn om· 
geving aankwam. Maar de totaalcijfers zullen voor 
zichzelf spreken. 

Voordat ze neergeschreven worden, nog één ding. 
Bekijk goed de cijfers uit de Wierfngermeer. Dan 
zal het velen duidelijk worden, waar de voorraden 
bleven Het was een welbewuste politiek niet aan de 
deur te leveren om zwarte handel tegen te gaan maar 
alles beschikbaar te stellen aan de Commissie, om· 
dat het voedsel dan zeker goed op zijn plaats kwam. 
Een ere-saluut èn tegelijk een rehabilitatie voor dat 
grote percentage van boeren waarop we nooit te· 
vergeefs een beroep deden en die vaak alles te onzer 
beschikking stelden met alle risico's daaraan verbon· 
den. 

Ook een woord van warme hulde voor de ambte· 
naren C.C.D.-ers en P B H 's, die in alles wilden 
medewerken en zonder wier hulp de actie nooit had 
kunnen slagen 

En nu de cijfers globaal genomen en over de 
periode September 1944 tot Mei 1945: 

Wieringermeer: 
2.000 ton tarwe; 750 ton peulvruchten; 2.600 liter 

olie; 3.000 ton aardappelen. 

Langendijk en omgeving: 
2 200 ton groente; 600 ton aardappelen; 25 ton 

peulvruchten; 70 ton tarwe; 40 ton zuurkool; 90 ton 
fruit; 40 fietsen; 750 kg carbid; 90 kg schapenwol; 
10 ton steenkool; 1.500 liter olie; 100 costumes; 3 500 
meter flanel; 200 meter japonstof; 420 meter keper; 
100 meter voering; 150 meter blousestof; 10 werk· 
jasjes; 9 overalls; 250 meter loperstof. 

West-Friesland: 
340 ton aardappelen; 40 ton uien; 20 ton peen; 

3.000 kg gele kool; 1.750 kg zuurkool; 4.000 sjalotten; 
150.000 kg bieten; 10 000 kg groene erwten; 1.250 kg 
capuciiners; 61.000 kg tarwe; 6 000 kg, oliezaden; 
1.100 liter olie; 19.000 kg is 13.300 stuks kaas; 15.000 
eieren; 3 000 kg vlees (12 koeien); 9 varkens; 1.800 kg 
worst; 2.250 kg boter; 350 kg rookvlees. 

Zaanstreek: 
41850 kg suiker, 57.672 kg noodrantsoenen; 2.312 

kg stroop; 52.000 kg havermout, gort etc.; 5 .000 kg 
verm1cell1; 20 000 kg meel van de Duitse Wehr· 
macht; 2.500 kg kaas; 23 000 kg vet; 20.000 kg tarwe; 
12 o�.o kg peulvruchten; 53 000 kg stro; 103.000 stuks
ontb11tkoeken; 7.000 kg vitamine C bonbons. 

Dit alles werd opgespoord, verzameld en vervoerd. 
Daarover een volgende keer. 

(Wordt vervolgd). 
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Het was in Februari '45, dus enkele maande� voor 
de bevrijding, dat bij de leiding der KP Amsterdam 
de vraag naar voren kwam, welke de taak zou zijn 
van .�e. sabotageploegen tijdens en onmiddellijk na de 
bevnidtng. Deze groepen immers hadden door hun 
Werk vooral in de winter van '44-'45 een ervaring 
opgedaan die van onschatbare waarde was. Stuk voor 
stuk waren het kerels die in staat waren zichzelf uit 
de moeilijkste situaties te redden. lndividueele vech
t.�rs die zij waren, wisten zij zeer listig van alle moge
ltikheden gebruik te maken. De meesten van hen had
den maand�n lang alleen of samen de meest moeilijke 

en gevaarlIJke opdrachten stipt uitgevoerd. Eenmaal 
op h�t spoor van een toekomstiq slachtoffer lieten zij 
dit met los voor het gestelde doel bereikt was. Keer 
op keer werden de bewakingspatrouilles verrast met 

gratis _ _vuurwerk als, als 't ware onder hun oogen, een 
�poorlIJn opgeblazen werd. De Duitsers stapten niet 
in h�n auto's, zonder deze grondig te onderzoeken of 
er, _t1iden� hun af-, of ook wel aanwezigheid, sQms een 
sprmgladmg was ingelegd. Dit kwam zo veelvuldig 
Voor, dat de Amsterdammers het langzamerhand heel 
�e�oon vonden als er weer een moffenauto de lucht 
1ng111g. Een heel sterk staaltje was wel toen een 
"terrori�t" juist gereed was met het aanbrengen van
een ladmg tn een auto, hij aan zijn jas getrokken werd
door een kleinen jongen die heel belangstellend vroeg: 
,,Seg m�heir, wanneer sprin&!-ie nouw?" 

Ook m groepsverband waren deze mannen in staat 
goed te ,�er�en. I-J,et bewijs hiervan werd g.eleverd bij
d; 11arbe1tsemsat� -sabotage in Januari '45, toen op 
éen avond de Spiegelschool uitbrandde en de Neder
landers" die de aanrnelders registreerden ui'tgeroeicl 
�erd�n, terwijl twee dagen later een hevige ontplof
ftng 1n de Emmaschool een ontijdig einde maakte aan 
het werk .. van de slavenhandelaars . . Deze ontploffing
kostte b1ina het leven van hem die de lading ver
borgen in een actetas, binnenbrachJ:. Als door een 
Wonder kwam hij er met lichte verwondingen af. 

Met deze korte schets van het sabotagewerk in de 

rnoeilijke winter die ons land doormaakte v�or het 
bevrijd werd, is getracht een overzicht te geven van 
de training die het kleine legertje s.aboteurs maakte 
tot een bijzonder geschikte groep voor de moeilijkste 

opdrachten. 
Het zal nu duidelijk zijn waarom de KP-leiding voor 

deze bijzondere groep bijzonder werk zocht. 
Naast deze sabotagegroepen beschikte men over een 

recherchebureau dat er in geslaagd was een groot 
aantal gegevens te verzamelen betreffende de SD en 
hen die als onbekenden de verradersrol sp<1elden. Veel 
namen van onschuldig uitziende Amsterdamsè bur
gers waren als zodanig bekend. 

Terwijl dus enerzijds aanwezig was een vrij grote 
bekendheid van hen, die in de eerste plaats ·in aan
rnerking kwamen om gearresteerd te worden en men 
anderzijds beschikte over een groep kerels, die wisten 
Wat vechten was, werd als vanzelf de idee geboren 
o!Il te komen tot een arrestatiegroep met een zeer spe
ciale taak. Na een bespreking hierover met den Ge
westelijk Commandant werd dan ook overgegaan tot de 
formermg van de "Speciale Brigade", die tot taak 
had het arresteren van de S.O. en haar handlangers. 
Alle KP-groepen, aangevuld met die R.V.V. en O.O. 
groepen, die onder den Gewestelijk Saöotage Com
rnandant werkten, vormden gezamenlijk deze "Speciale 

Brigade". Er werden legitimatiekaarten vervaardigd, 
terwijl een zwarte ster op wit veld het uiterlijk ken-
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t�ken zou zijn. Koortsachtig i_� toen gewerkt om op 
hJd klaar te komen. De mogehJkheid bestond immers, 
dat vlak voor de bevrijding al opgetreden zou moeten 
worden. Daa:am was het i:iodig, alles zo te _organi
seren, dat bliksemsnelle actie mogelijk was. Zo di.cht 
mogelijk bij elkaar werden concentratie-adressen in 
gereedhei,d gebracht, elk plaat� biedend aan een groep
van 10 a 12 mensen. Prachtig werk is toen gedaan 
door de P.T.T. en Radio-Centrale. Voor de zoveelste 

keer zette het kleine groepje P.T.T.-ers zich in. Op 
verschillende plaatsen in "Centrum" werden de be
kende tenten neergezet en groeveP1 de monteurs de 

kabels op om daaraan de nodige veranderingen aan 
te brengen. De bedoeling was een klein apart net te 
maken, waardoor het mogelijk zQu zijn, vanuit één 
plaats alle geconsigneerde groepen tegelijk te berei
ken. Voorraden werden aangesleept, eten, uitrustingen 
en wapens werden opgeslagen om ze op het moment 
van actie onmiddellijk te kunnen bereiken. 

Toen gebeurde het. Op de N.Z. Voorburgwal viel 
de eerste slag. De S.O. deed een inval in een KP-huis. 
ln snel tempo werden nog meer adressen "opgerold". 
Ontzaggelijk moeilijke dagen waren dat. Verlies van 
mensen, voorraden en wapens, op een moment, dat 
alle krachten zo dringend nodig waren, was hard, 
heel hard. Met dubbele energie werd echter doorge
werkt, en zo stond het toch met de eevrijding de "Spe
ciale Brigade" klaar, zij het dan half bewapend en 
onvoldoende gekleed, maar popelend om aan de slag 
te gaan. Het onverwachte verloop der gebeurtenissen 
echter deed alles anders gaan dan men verwacht had. 
Toch is de Brigade haar werk begonnen. Door de 
goede zorgen van enkelen in samenwerking met een 
garagehouder, had de Brigade de beschikking over 
een behoorlijke wagenpark. Dag en nacht is er de 

WAT DE AARDE PRIJSGEEFT 

O�c;en in Pud� �Id 

Spoedig na de bevrijding - om precies te :zijn 22 
Mei - is men begonnen me.t het :zoeken naar de 
slachtoffers van de nazi-terreur in het concentratie
kamp te Amersfoort. Telkenmale wanneer het ge
heugen van Berg, den voormaligen kampcomman
dant en zijn beide helpers Jan Kotella en Wester
veld, nieuwe geheimen prijsgaf, trok de bergings
ploeg er op uit om op de aangewezen plaats de 
schop in de grond te steken. 

Aanvankelijk werden deze bergingswerkzaamheden 
voor het Rode Kruis uitgevoerd door Dr. v. Anroc,y uit 
Eindhoven en den Heer P. H. van Haselen nit Amers
foort. Later kreeg Majoor Siedenburg van de Dienst 
lndentificatie en Berging de leiding bij de opgravin
gen. En gedurende al deze vijf maanden ging het 
werk gestadig voort. Dan vond men hier het graf 
van enige personen, dan daar één met minste.i-1s tien 
slachtoffers, terwijl op een derde plaats da ontdek
king nog vreselijker was en van een massagraf ge
sproken kon worden. Soms wat de �aats een stuk 
heidegrond, waarop de struiken al weer hun nor
male groeiproces vervolgd hebben, dan weer was de 

plaats der verschrikking gelegen binnen da hoge 

taluds van een, door de gevangenen, in het kamp 
aangelegde sahietbaan. En het laat · zich nanzien, 
dat men wat het aantal gevonden slachtoffers be
treft, nog pas aan het begin staat. Rleeds thans weet 
men, dat op de heide, buiten het kamp, zich nog een 
graf van 200 Joden moet bevinden, terwijl zich in 
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het kamp een massagraf van ongeveer 80 Mongolen 
··bevindt. Deze' Russische, krijgsgevangenen zijn in
het begin van de Duits•Russische oorlog voor pro
paganda-doeleinden naar· het kamp te Amersfoort
gevoerd, nadat men de stumpers, die bijna niet meer
konden lopen, eerst nog in optocht door de stad heeft
laten sjouwen. Alvorens men tot opgraving van deze
lijken overgaat :zal contact gezocht worden met de
Russische legatie.

De opgravingswerkzaamheden, die zeer lastig en 
vermoeiend zijn, worden verricht door een kleine 
groep van vrijwilligers. De toestand waarin de lijken 
verket"en is meestal, juist omdat zij zonder enige be
kisting of iets van dien aard aan de schoot der aarde 

zijn toevertrouwd, nog goed te noemen. Na de op
graving volgt de identificatie, die, ofschoon in vele 

gevallen zeer moeilijk, meestal tot het juiste resul
taat leidt. De kleinste aanwijzingen zijn daarbij van 
het grootste belang en de modernste middelen der 
wetenschap worden te hulp geroepen om in de du
·bieuze gevallen een goede oolossing te kunnen ge
ven. Ook de aanwijzingen welke door familieleden
gegeven worden, zijn van niet te onderschatten
waarde. De kleren, het iebit, een enkele maal de 
inhoud van de zakken, het zijn vaak maar kleinighe
den, die voldoende zijn om aan te geven, welke ge
vangene het slachtoffer is.

De arbeid welke thans in het kamp Amersfoort
wordt verricht moge zwaar en inspannend zijn, de 

eerste weken gew�rkt. Overal in de stad zag men de 
zwarte sterr.en. Dit bezorgde haar al spoedig de naam 
van Ster-Brigade. Onmiddellijk bij de actie kwamen 
o?k _de moeilijkheden. Was de overgang voor allen,
die illegaal gewerkt hadden moeilijk voor hen die 

gewend waren, ongezien en onbekend het aller�·ioei
lijkste werk te doen, was de overgang van duisternis 
naar licht overweldigend. Is het wonder dat de ogen 
daardoor soms verblind werden. 
. A) direct na de bevrijding kwamen ook de des
illusies. De B.T. liet zich vaak van een heel lelijke 
kant zien. Dit werd veroorzaakt door een aantal 
schurken, -�ie zich in __ haar gelederen gedrongen had
den enerz1ids, anderz1ids was het de uitwerkino van 
d� opvoeding i.'?- 5 jaar bezetting genoten. Allee� zij, 
die over een IJzeren zelfdiscipline beschikten waren 
in staat de verle!?ingen t� weerstaan. Het bleek nodig, 
dat de Gewestel1Jk Commandant de beschikking kreeg 
over ee_n apparaat, dat als Politie kon fungeren in de 
B.S. Hiervoor werd de Speciale Brigade aangewezen. 
Maar daarmed�. kreeg zij een dubbele taak. Nog
steeds leende ZIJ haar d1<!nsten ook aan de Dienst 

P.olitieke Misdrijven Oater Bureau Nationale Veilig
heid), welke dienst de gearresteerde S.O. met aanhang 
verwerkte. Daar deze dubbele taak voor haar te 

zwaar werd, is een oplossing gevonden in het uiteen
gaan van de Brigade. Het ene gedeelte gino over 
naar Dienst Politieke Misdrijven en ging daar° voort 
i� samenwerking met het andere personeel van dez� 
dienst,. met he� eenmaal begonnen werk. Het overige 
deel gmg speciaal haar aandacht wijden aan de B.S. 
Al spoedig bleek het nodig, dat er voor deze groep 
versterking kwam. Deze werd gevonden door enkele 
groepen aan te trekken, die of dit werk al deden of 
daarvoor. geschikt '.varen, d.w.z. geen dieven of plun
deraars m hun midden hadden. Hierdoor ging wel 
het speciale karakter van de Brigade verloren maar 
dit deed aan haar werk als M.P. geen afbreuk.' Lang
zamerhand vloeiden nog meer krachten af door het 
in militaire dienst gaan of anderszins. Daardoor werd 
op de duur het aanta.l oorspronkelijke leden der 
brigade steeds kleiner. De laatste-maanden waren het 
er nog maar enkelen. 

En nu is haar werk beëindigd. Op 15 October is 
zij in afwikkeling gegaan. De B.S. is overgegaan in 
Gezagstroepen, L.I.B.'s of Stoottroepen of teruggekeerd 
in de burgermaatschappij. Een stuk geschiedenis werd 
afgesloten. Veel fouten zijn begaan, maar daartegen
over staat het vele goede dat door de B.S. gedaan is. 
Groot, moeilijk en zwaar was haar taak. Ook de Spe
cial_e Br_ïgade heeft hiervan haar deel gehad. Veel 
des1Ilus

7
)s, veel tegenwerking, grote moeilijkheden

kreeg ZIJ te verwerken. Toch mag zij terugzien op een 
tijd, waarin prachtig gewerkt is. Ongeschoold, maar 
bezield met een vurig verlangen de strijd te voeren 
tegen alles, wat onrecht was, deed zij haar moeilijk 
werk. Van haar Commandanten werd alles geëist. 
Volledig inzet was nodig om het w·erk dat vaak boven 
hun krachten ging te blijven doen. Was het dan ook 
zo dat velen hun werk miskenden en alleen maar za
gen, wat :zij verkeerd deed, toch zal ieder, hetzij 
vriend, of vijand, moeten erkennen, dat deze kleine 
groep, zonder dat zij beschikte over opleiding, richt
lijnen of voldoende medewerking, haar werk zo goed 
mogelijk trachtte te doen. Het is dan ook niet zonder 
resultaat geweest. 

M. 

leiding zowel als de mannen -aan de schop kunnen 
verzekerd zijn van de grote dank van de naaste 
familieleden der opgegraven slachtoffers. Eindelijk 
komt er voor hen een einde aan die knagende onze
kerheid, waar hun geliefde :z'n laatste rustplaats 
heeft gevonden en kan men hem door de betrokken 
autoriteiten hiertoe in staat gesteld, doen herbegra
ven op een kerkhof in de plaats waar men dit wenst. 

pe na�i-s�dist Ja�. Kotella geeft .op de Leusder
he1de mlichtmgen b1J de ©pgravingen van slachtof
fers van het voormalige concentratiekamp Amers
foort. Rechts de leider der opgravingswerkzaam
heden, majoor Siedenburg. 
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HET M.G. VERDWIJNT 

Dat is op zichzelf een verheugend verschijnsel, want 
het bewijst, dat de regering de tijd aangebroken acht, 
om tot de normale rechtsverhoudingen terug te keren, 
d.w.z. dat de Staat van Beleg opgeheven kan worden.

In zoverre zal het M.G. zijn begrafenis zelf toe·
juichen. 

't Is verre van ons om een grafrede af te steken. 
Daar zijn anderen beter geschikt voor. 

Maar enkele opmerkingen onzerzijds mogen de be
grafenis wellicht als met een krans opluisteren. Mis· 
schien zijn er niet veel kransen. Zeker niet van de 
ambtelijke wereld, want die moest juist gezuiverd wor· 
den door het M.G. en men is tegen zijn tandarts nu 
eenmaal nooit erg vriendelijk. 

Welnu, we troffen in het M.G. mannen aan, die 
open stonden voor de problemen van deze tijd, die in 
de chaos, welke de Duitsers ons achter lieten, al 't 
mogelijke gedaan hebben, om 't recht te herstellen, om 
klachten onzerzijds te verwerken, om gemaakte fouten 
te herstellen. Er zat vaart in het M.G. Een kort ge
sprek, een telefoontje en de zaak werd aangepakt. 't 
Was een illegale stijl, zoals ook verwacht kon worden, 
waar de meesten van het M.G. oud-illegale werkers 
waren. Met de nadelen van dien. Zeker. Want het is 
nu eenmaal een groot verschil een karweitje op te 
knappen in een rechtsstaat of in een rechteloze bende 
zoals tijdens de bezetting. 

Als we de gemaakte fouten moesten opsommen, zou· 
den we dan ook zeer uitvoerig kunnen zijn. Maar wat 
we waardeerden was: vaart, spontaniteit, openheid, 
levend rechtsbesef, daadkracht, soepelheid. 

Zo zal de gedunde sterrenhemel na 1 December ons 
dan tegelijkertijd blij en droevig gestemd aantreffen. 
Blij omdat we in Nederland weer gewoon gaan doen 
en droevig omdat we een gewillig oor zullen missen. 

-H. v. R.

EXIT L.O. 

ROTTERDAM 

Op Vrijdag 19 October had te Rotterdam een af
scheidsbijeenkomst plaats van de afdeling Rotterdam 
der L.O. 

Om 8 uur was een groot aantal L.0.-ers samen
gestroomd in de cantine van het Stadstimmerhuis aan 
de Goudschenrijweg. Een stroom v;n auto's had velen 
gebracht, en versperde nagenoeg de ingang. Als een 
grote familie waren allen bijeen in een echt .feeste
lijke stemming, blij, om als eenswillende werkers elkan
ders gezels�hap te mogen genieten. 

De leiding van deze afscheidsavontl lag in handen 
van Flop, die zich een voortreffelijk conferencier, gast
heer, regisseur en wat al niet, toonde. Begónnen werd 
met het staande zingen van 2 coupletten van het 
"Wilhelmus". Daarna bracht Mevr. Sophie Both-Haas 
een drietal liederen ten gehore. Haar optreden oogstte 
veel bijval. Daarna speelde een trio (vleugel, viool en 
cello) enige stukken die uitmuntten door gaafheid van 
weergave. Het gebodene stond op hoog peil. 

Verder werden voordrachten gedaan. Het tweede 
deel van de avond werd gevuld met "Beelden uit het 
verleden". Ten tonele werd gebracht een overval op 
een distributiekantoor; een controle aan een station; en 
een "ochtend bij Opa op het spreekuur". De aan
wezigen hebben van het opgevoerde genoten. 

Tegen het einde vertolkte de Heer Kapinga de er
kentelijkheid van de L.O. aan José. Met eenige goed 
gekozen woorden nam José afscheid. 

De bijeenkomst droeg een hoogstaand karakter. De 
geest was voortreffelijk. Laat in de avond ging de 
vergadering uiteen. 

Nog eens is het door allen gevoeld: Hier waren 
wij bijeen, mannen en vrouwen, jong en oud, van 
allerlei richting en geloof, maar één van geest in het 
oude L.0.-werk. Met warmte drukte men elkaar 
de hand. Bij velen rees de vraag: Is het nu uit? Be
staat er nu geen band meer tussen ons? Moeten nu 
de wegen weer scheiden? ...... En in de harten groeide 
bij een ieder de wens: dat niet. Het kan zo mooi 
zijn. Het is zo mooi wanneer mens·en van goeden 
wille niet langs elkaar heen gaan, doch verenigd 
blijven. 

Ik zou willen zeggen: ,,Blijft nog samen". Tot het 
doel dat wij als oud-illegale werkers ons hebben ge
steld, volbracht zal zijn. En hoeveel is er nog te doen! 
Het opbouwen van wat eerst •erd afgebroken, het 
rechtzetten van wat scheefgetrokken werd, het herstel
len van recht waar onrecht werd gedaan. Er is nog 
zoveel te doen......... en dat moet los van politiek, 
eensgezind geschieden! 

CORDIA. 

BESLUIT 

ZUIV·ERING BEDRIJFSLEVEN 
Zoo is dan het KB. verschenen met, wat men zou 

kunnen noemen, de apotheese van de zuivering. 
Wat ons uit dit KB. het meest interesseert is de 

definitie van wat genoemd wordt strafbare collabora
tie. 

Deze definitie is samengevat in drie punten: 
a. het verleenen van hulp aan den vijand;
b. het bcnadeelen van den Nes{erlandschen Staat te·

genover den vijand;
c. het schaden van het Nederlandsche belang met

gebruikmaking van vijandelijken invloed.
En dan volgt een bepaling waarin aan den adsiprant

aangeklaagde welwillend wordt medegedeeld hoe hij 
zich tegen de aanklacht op de meest vruchtbare wijze 
kan verdedigen. Zoo iets van: ,,beste collaborateur, je 
was toch immers in de redelijke veronderstelling het 
Nederlandsche Belang te dienen en misschien had je 
zelfs wel de bedoeling dat te doen. Vind je dit argu
ment een beetje te grijs, beroep je dan maar op nood
zaak, tien tegen één dat je vrij uit gaat." 

Maar nu in ernst. En dan meenen wij: 
1. zij die "Verlagerungs"opdrachten en andere Duits

sche orders hebben aanvaard waren zich er volkomen 
van bewust, dat zij hulp verleenden aan den vijand. 

Bij deze aanklacht zal men zich ter verdediging 
meestal wel niet beroepen op het feit, dat men in de 
redelijke veronderstelling was uiteindelijk met deze or· 
ders het Nederlandsche belang te dienen, tenzij men 
onder Nederlandsch belang ook wenscht te verstaan 
het eigen belang van den opdrachtnemer en dit des
noods in ruimere zin, n.l. het belang ook van allen, 
die direct bij de onderneming van den opdrachtnemer 
zijn betrokken. Nog minder komt in aanmerking de 

·bedoeling om het Nederlandsche belang te dienen, im
mers, zciu er wel één van deze opdrachtnemers gerede
neerd hebben: ,,Nu ga ik Duitsche opdrachten uit
voeren want ik moet toch als goed Vaderlander het
Nederlandsche belang dienen." Men wist toch dat de
betreffende producten bestemd waren om uit ons land
te verdwijnen of in ons land gebruikt te worden door
Weermacht of andere vijandelijke instanties?

Wat zou er van het hooggeroemde verzet van het
Nederlandsche volk terecht zijn gekomen, indien alle
ondernemers gemeend zouden hebben het Nederland
sche belang te dienen door orders van den vijand
aan te nemen? In no time zou practisch onze geheele
industrie zijn afgegleden tot een belangrijke groep van
collaborateur. En dan verder. Mag men redelijker
wijs veronderstellen dat die samenwerking Neäerland
behoed zou hebben voor inundaties en de hopelooze
verwoesting aan huizen, have en goed? Zouden haven
werken, machineparken, spoorwegmateriaal, schepen en
auto's niet zijn aangetast? Was het redelijk te ver
onderstellen, dat de moffen uit dankbaarheid voor de
verleende hulp Nederland welvarend zouden achter- ·
laten?

Neen, slechts bij liooge uitzondering zal een aan
geklaagde op deze gronden vrij uit kunnen gaan.

Meestentijds zal dan ook voornamelijk een beroep
gedaan worden op de noodzaak" Helaas echter is ner
gens bepaald wat men onder noodzaak verstaat. Men
zou bedreiging met directe dood kunnen beschouwen
als noodzaak, maar men bedenke daarbij, dat er toch
mannen geweest zijn, die zelfs onder bedreiging met

\ME éM,,,.. 

den dood die noodzaak weigerden te erkennen. Dat 
wordt maar al te gemakkelijk vergeten! 

Van dit uiterste uit volgen nog honderden minder 
ernstige gevallen van noodzaak in alle graden en af
metingen. 

Vast staat dunkt ons, dat de ondernemer, die een 
beroep doet op noodzaak, zal moeten bewijzen dat die 
noodzaak aanwezig was en in welke mate. En dan 
vertrouwen we maar, dat de Zuiveringsraad een 
,,zuiver" inzicht zal hebben en een uitspraak zal doen, 
die de r�chtsgevoelens van het Nederlandsche volk, 
voor het belang waarvan de aangeklaagde collabo
reerde, zal bevredigen. 

2. Onder benadeeling van den Nederlandschen
Staat tegenover den vijand zullen waarsc];)ijnlijk wel 
niet zoo heel veel aanklachten gesteld worden. Hier 
zal het gaan over meer speciale gevallen, ofschoon 
die op zich zelf belangrijk genoeg kunnen zijn. Wij 
denken hierbij b.v. aan semie-overheidsbedrijven, con
cerns, electriciteits maatschappijen, enz. Wij mogen 
aannemen, dat indien de Nederlandsche Staat zich 
benadeeld acht, aan de formuleering van de aan
klacht wel de noodige zorg besteed zal worden. 

3. Het schaden van het Nederlandsche belang
met gebruikmaking van vijandelijl<en invloed. 

Dit zal in vele gevallen gepaard gaan met hulp
verleening aan den vijand. Nemen wij b.v. een meubel
fabriek die "Verlagerungs"opdrachten heeft aanvaard of 
andere Duitsche orders. Deze fabriek heeft van vü
andelijken invloed gebruik gemaakt of grondstoffen 
toegewezen te krijgen. De eindproducten die van deze 
grondstoffen gemaakt werden, gingen voor het Neder
landsche volk verloren, zoodat een beroep op het uit
eindelijk dienen van het Nederlandsche belang niet 
houdbaar is, zelfs niet als hiermede voor de betrok
ken arbeiders een Ausweis te verkrijgen was. Immers 
waren er, om arbeiders uit Duitschland te houden, 
in zeer vele gevallen wel andere wegen te vinden. 
Wat wij hierboven over de noodzaak schreven is ook 
hier van toepassing. 

Tenslotte nog een algemeene opmerking. 
Om te komen tot een zuivere beoordeeling of straf

bare collaboratie is gepleegd, zal het noodzakelijk 
zijn, dat versçhillende belangen op kundige wijze 
tegen elkaar worden afgewogen. Om hiertoe te kun
nen komen, zal het o.i. een eisch zijn, dat in de 
Zuiveringsraden personen zitting hebben die deskun
dig geacht kunnen worden voor de tak van industrie 
waarin aanklachten tegen ondernemers uit die indu
strie worden gedaan. En het mag nog wel eens ge· 
zegd worden, dat dan dient opgelet te worden, dat 
deze zuiveraars zelf geen "boter op het hoofd heb
ben". 

Nu wij de terreinen van de industrie gaan be
treden met het KB. van de zuivering in de hand, 
zien wij voor ons geestesoog het bordje hangen dat 
vroeger bij het betreden van erven zoo vaak onzen 
blik ving: Past op de booze hond .. Hier liggen voet· 
angels en klemmen. 

In naam echter van de rechtvaardigheid, een eer
lijke zuivering tot gezondmaking van ons volk. 

v. s.
(Wordt vervolgd) 

L.O. EN K.P.
OVER 

GESCHIEDENISBESCHRIJVING 

EN 

AFSCHUIVEN 

Het verantwoordelijkheidsbesef van vele mcnschen 
is onrustbarend gedaald. Welke verklaring moet aan 
dit verschijnsel gegeven worden? 

Het is merkwaardig, dat ook na den vorigen oorlog 
deze klacht algemeen beluisterd werd. De groote 
spanningen, de sterke druk, waaronder geleefd werd, 
heeft dan als reactie bandeloosheid en verlies van ver
antwoordelijkheidsbesef tengevolge. 

Een van de syptomen van dalend verantwoordelijk
heidsgevoel is het afschuiven van een belangrijke taak 
op een ander. 

Om nu eens heel concreet te worden! 
Van de verantwoordelijkheid, die op ons als oud-

. L.0.-er en oud-K.P.er rust, ook betreffende de roe
ping, die wij hebben ten opzichte van de histori_e .van
onze verzetsgroep, zijn er helaas slec�ts �em1gen 
voldoende doordrongen. Het is een droevig feit, maar 
helaas al te waar. 

Wanneer men zoo week aan week vergeefs wacht 
op de toezending van beloofde copieën en .�an na
herhaald schrijven het stereotype antwoord knJgt: ,,Ik 
ben zoo druk bezet, maar mijn kameraad zorgt er wel 
voor, het komt alles in orde", welnu, dan heeft men 

hier weer de vlucht uit de verantwoordelijkheid, dat 
misselijke afschuifsysteem. 

Dat moest onder ons niet voorkomen. Was het niet 
juist onze groote kameraadschapszin, waardoor de 
moeilijkste opdrachten veelal zoo glansrijk slaagden? 

Slechts dan zat het ons gelukken een werkelijke 
L.0.-KP.-geschiedenis samen te stellen, wanneer
allen, die in den ruimsten zin van het woord tot de
L.O. en K.P. hebben behoord. meehelpen aan de in
zameling der gegevens.

Vrienden uit onze L.O. en K.P.'s, de tijd dringt: 
Voor zoover mogelijk, werkt eens enkele weken in 

oud groepsverband aan de opstelling der geschiedenis, 
en ge zult zien, dat deze schoone taak een rijke vol
doening schenkt. 

Het zou wel heel erg zijn, wanneer ook over onze 
L.O. en KP. het vernietigend vonnis werd uitge
sproken.: ,,Ook deze prachtige groep menschen uit 
den oorlogstijd is aangetast door de algemeen voor
komende kwaal, gebrek aan verantwoordelijkheids
besef." 

W. Gr.
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Gerrit heeft zo juist het huis van zijn schoon
ouders, waar zijn vrouw en zoontje ziek liggen, ver
laten. Het is half tien en om tien uur moet men 
binnen zijn en dit geldt ook voor onderduikers. Ger
rit weet echter niet, dat de S.D. hem op het spoor 
is en hem al geruime tijd bespioneerd heeft. Bij een 
spoorwegovergang, die hij passeren moet, staan twee 
jonge mannen, schijnbaar achteloos een sigaret te 
draaien. Als hij passeren wil, worden ze actief. 

,,Afstappen, mijnheer, politie. Mag ik even Uw per
soonsbewijs." 

"Ah, dat komt prachtig uit," zegt degene, die het 
persoonsbewijs nakijkt en dan ineens: ,,Handen om
hoog, of ik schiet" en zowel van voren als van achte
ren wordt een revolver op Gerrit gericht. 

Gerrit, ofschoon inwendig verlamd van schrik, blijft 
uiterlijk kalm. 

Vlug worden zijn zakken onderzocht en alles wordt 
hem afgenomen, voor hij weggevoerd wordt. 

Eén van de kerels is Lammerts, de beruchte S.D.
er, die tijdens de wandeling al met het verhoor be
gint. Gerrit houdt zich van den domme, doch onder
tussen werkt zijn brein koortsachtig aan de mogelijk
heid van ontvluchten. Tot zijn grote verbazing be
merkt hij, dat ze niet naar het politiebureau gaan, 
maar de straat oversteken en naar een garage lopen, 
waarvan de eigenaar een N.S.B.-er is. Plots snapt hij 
het, daar wacht natuurlijk de auto, die hem naar 
Groningen of Assen zal moeten brengen. Hij beseft, 
dat hij niets meer te verliezen heeft, nu geldt: vrij
heid of dood en hij bidt: ,,Here, help me". 

Juist komen er vier fietsers aan. Even voor zij zul
len passeren, geeft hij den S.D.-er, die met zij� 
fiets aan de hand loopt, een enorme duw, zodat h11 
met fiets en al tegen de .straat vliegt. De vier fiet
sers kunnen niet meer afstappen en rijden er met_ , 
veel geschreeuw over heen. Twee landwachters schie
ten uit de garage toe. De vrouw van den garage
houder schreeuwt geestdriftig: ,,Houdt hem, schiet 
hem neer". 

Lammerts, die snel op deze ontvluchtingspoging 
reageert, heeft deze aanmoediging niet nodig. Hij 
schiet en raak ook. De kogel gaat dwars door Gerrit 
heen. Hij rent echter door en zelfs wanneer één van 
de vele afgevuurde kogels opnieuw doel treft, dit
maal in zijn heen, is hij niet tot stilstand te brengen. 

Ondertussen zijn nog meerdere landwachters op 
straat verschenen en de verwarring is groot. Zij vuren 
op elkaar en schreeuwen: ,,Halt, Sicherheitsdienst!" 

Een enkele buurtbewoner, die de situatie begrijpt, 
komt ·naar buiten om de verwarring nog groter te 
maken. Een schot in het heen is het resultaat van 
dit moedige optreden. Gerrit voelt ondertussen zijn 
krachten snel afnemen en wanneer hij één van zijn 
belagers nader ziet komen, bedenkt hij zich niet
langer en waagt hij een snoeksprong door een open
staand raam. De. ander volgt hem niet, doch zendt 
hem enkele kogels na. In zijn val heeft Gerrit een 
grote pan melk van het aanrecht afgestoten, maar 
hij vliegt alweer verder het huis in, een spoor van 
melk en bloed achter zich latend. 

De bewoners van het huis, waar Gerrit een paar 
maal geweest is voor illegaal werk, schrikk7n van het 
lawaai en vliegen op van tafel. De beide onder
duikers die in huis zijn, verdwijnen in de schuilplaats
op de badkamer, terwijl de heer des huizes zich met 
Gerrit bezig houdt. Deze zegt wanhopig: ,,Help me, 
oh, help me. Ze moeten me hebben. Ik hen zwaar 
gewond." De Heer F. toont zich een man, die van 
handelen weet. Gerrit wordt te bed gelegd, doch de
lakens en dekens kleuren zch spoedig rood. Ten einde 
raad verhuist Gerrit met lakens en dekens naar de 
schuilplaats op de badkamer. 

De kinderen komen huilend uit de slaapkamers, 
angstig voor het schieten en het lawaai. Als de heer 
en de vrouw des huizes weer de trap afgaan, komen 
de S.D.-ers en landwachters hen reMs tegemoet.
,,Waar is die schurk? Zeg op, waar is hij?" 

"Mensen, bedaar, wat is er aan de hand. Wat 
komen jullie doen?" En er ontspint zich een gesprek, 
dat enerzijds vol heftige beschuldigingen en bedrei
gingen is en anderzijds met rustige, maar met Idem
uitgesproken ontkenningen. De heer des huizes biedt 
de "heren" aan mee te helpen zoeken, want dat er 
een kerel zijn huis binnengedrongen is, gaat hem ook 
te ver. Ondertussen zet hij tijdens het zoeken hier 
en daar een raam open en betoogt, dat die kerel er 
ook wel weer uitgesprongen zal zijn. Hij bereikt er 
tnee, dat ze ook weer buiten gaan zoeken, van welke
gelegenheid Mevrouw gebruik maakt, om met een
sterk zeepsop de sporen van overloop en trap te ver
Wij,deren. 

Gerrit, Henk en Han beleven ondertussen benauw
de momenten in hun schuilplaats. ,,Jongens, help me," 

fluistert Gerrit, ,,stelp het bloeden, anders bloed ik 
dood." Ze zoeken en tasten, snijden en rukken zijn 
kleren uit en vinden de wonden. Met hun vingers 
stijf op de gaten, liggen ze daar enige uren. En 
overal zoeken hun vijanden. 

Beneden wordt beraadslaagd. Er moet een dokter 
komen. Besloten wordt om Toos, de oudste op het 
bed in de badkamer te leggen. Ze moet erg nervéus 
doen, alsof ze hang is. Mijnheer F. klampt een de.� landwachters aan en zegt: ,,Er moet een dokter b11 
mijn dochter komen. Ze is ov:r haar zenuwen heen 
van angst het gaat helemaal mis, ze heeft 'een zenuw
aanval." De landwachter biedt aan, zelf den dokter 
te roepen. ,,Neen, dat hoeft niet," zegt d� Heer F ., 

maar zeg tegen je kameraden, dat ze met op me 
gaan schieten." 

Spoedig verschijnt de dokter, die reeds een ver
moeden heeft, wat• er aan de ha?d is. Hij verdwijnt 
in de badkamer en als enige landwachters ook naar 
boven komen en de badkamer willen )linnentreden 
verbiedt hij hun dit en zegt met de �mger op d! mond: Weest stil, hier is een doodzieke pat1ent .. 
Als ze ;eg zijn, gaat hij vlug zijn gang. Zo goed en 
kwaad als het gaat, wordt met behulp van Henk en 
Han een noodverband gelegd. 

Ondertussen zoeken de S.D.-ers en landwachters 
razend en tierend de naburige huizen af. Zij komen 
weer terug en dreigen den Heer F. mee_ te . zulle� 
nemen als hij niet zegt, waar de vluchteling is. H11 
laat zï'ch evenwel noch door hun woorden, noch door 
hun revolvers intimideren. Een uur lang ondervragen 
en verhoren ze den Heer F.: ,,De speurhond komt zo 
en dan zullen we hem wel vinden',, is hun laatste 
dreigement. .. Mijnheer F. schrikt de dokter k1Jkt ook bezorgd 
als hij dit verneemt. 'Het zal spo�dip licht. wor1_én 
en dan zullen de sporen, vooral buiten, te Z)en z11n, 
tenzij ze uitgewist worden. Niet alleen Gerrit, ma�r 
ook Henk en Han lopen gevaar en de_ dokter, d1e 
even te voren nog verklaard heeft, beslist geen ge
wonde hier in huis verbonden te hebben. 

Hier kan niemand hulp brengen. Niemand? Dan 
zegt er een: ,,We moeten bidden." Oh, er is de ge
hele nacht al een gebed in hun harten geweest. Nu 
doen ze het gezamenlijk. ,,Oh, Here, God, help ons. 
Red ons leven. Gij alleen kunt ons helpen" ..... . 

En God verhoort. Zijn genade is groot. 
Wat is dat? Eén snelt naar het raam om te kijken. 

Een zacht regentje daalt neer als een zegen van 
boven. Regelrechte gebedsverhoring. En als de �pcur
hond ten tonele verschijnt, kan hij niets �-egmncn, 
omdat de sporen door de regen weggewist ZIJll. 

Eindelijk, wanneer het ochtendgloren reeds de 
nieuwe dag aankondigt, gaan de "heren" woedend 
heen. Echter niet alvorens zij zich naar de woning 
van Gerrit's schoonouders begeven te hebben. Hier 
vissen zij eveneens achter het net en van ergernis 
slaan zij den ouden man tegen de grond en trappen 
hem. 

Later schrijft Gerrit in een clandestiene brief aan 
zyn vrouw: 

Hoe ik ontkomen ben is een aaneenschakeling van 
m��d en list. Mensen hebben me geholpen met inzet

van bun leven. Ze hebben letterlijk alles voor me ge
waagd. Ik leef in een dankbare stemming. Gods Hand 
heb ik duidelijk gezien en zal dit nooit vergeten. 
Ik voelde de dood vlak hij, toch vreesde ik hem niet, 
ik verkoos te sterven, boven mee te gaan naar Gro
ningen of Assen. Maar ik dacht ook aan jullie. Ik 
zag jou, een zieke moeder, ik zag de kinderen, voor
al Koko met zijn lieve ogen me aanstarend en vo?r 
jullie heb ik vurig begeerd te leven. Anders had 1k 
wel kunnen sterven en zacht de eeuwigheid binnen
gaan, ik was bereid. Maar God heeft me gered. Als 
je later alles hoort, moet, je bekennen, __ dat het won
derbaarlijk geweest is, haast ongelooflt1k. Gods ge
nade is groot. Mijn won1:n zijn n� bijna di_cht. J?e 
kogel van het schot in m11n heen zit er nog m. H1:r 
heb ik meer last van; het wordt al beter, maar 1k 
kan er nog beslist niet op staan. Het he:n is stijf 
en pijnlijk. Ik kan echter zelf ::il weer mt het hol 
kruipen. Mijn lichaam heeft zich vrij spoedig uit het 
machteloze weer opgericht. , 

Maar ik zal hier nog wel even moeten blij.ven en 
vertrek dan in het geheim. 

Het,, geen zorg over me. Het is. hier �en fijn_ vluc�.toord. Het zijn reuze mensen, hier. Uiterst ltefdenik 
hebben de jongens me verpleegd. Mijn verzorging do�r 
de mensen is zo buitengewoon geweest, van allen d1e 
me geholpen hebben. Het heeft me zeer ontroerd. Vaak 
heb ik stil geschreid om zoveel liefde,. beleid eq. on
gelofelijke moed." 

G. S.-N.

AFSCHEIDSA VOND 

van Pater 
Il 

MICHEL" 

Op Zondagavond 28 October kwamen in de grote 
zaal van het Muzieklyceum te Amsterdam ee'n groot 
aantal genodigden hij elkaar, om Pater Suasso de 
Lima de Prado, hoofd Sectie IX van gewest Amster
dam, uitgeleide te doen gezien deze door zijn orde 
is opgeroepen om in Afrika zendingswerk te verrich
ten. 

De avond werd geopend door Lnt. Meeuwsen (Her
man) de opvolger van Pater Suasso, waarna verschil
lende' sprekers, waaronder o.m. ,,Leopold" en de 
secretaris van Prof. Schermerhorn, volgden, die de 
illegale verdiensten van Pater "Michel", zoals Pater 
Suasso in de K.P. werd genoemd, verricht in Linie 
Oost der K.P. en zijn prachtige werk in Sectie IX, 
memoreerden en hem jierinneringscadeaux en de beste 
wensen voor zijn toekomstige werkkring aanboden. 

Opmerkelijk was een zinsnede uit de toespraak van 
den secretaris van Prof. Schermerhorn, die, namens 
den minister-president, de tegenwoordige regering 
wilde beschouwd zien als de stoottroep der K.P. 

Onder de aanwezigen merkten wij o.m. op een der 
oprichters van de Galerijgroep "Dijk beek", de eer
ste groep van Linie Oost der K.P.-Amstcrdam; na
genoeg de hele recherche K.P. en verschillende leden 
van de K.P.-sabotagegroepen en Staf KP.-Amster
dam. 

Op de toespraken volgde een voorstelling, •waarna 
Pater Michel de aanwezigen en Sectie IX-Amsterdam 
dank zegde voor hun hartelijke woorden, wensen en 
medewerkinî· 

L.K.P. - Amsterdam

frauduleuze B.S.-officieren, waartegen een ondet:
zoek · gaande is, nog altijd in luxewagens rondtoeren, 
terwijl de met het onderzoek belaste ambtenaren van 
het B.N.V. moeten Joopen ..... . 

de Speciale Brigade, die zoals bekend uit K.P. en 
R.V.V. bestond, op korren termijn ontbonden werd,
terwi) z;j juist met het onderzoek naar vreemde ge-
dragmgen van B.S.-officieren bezig was ..... . 

enkele zeer hoge Omes, ter bevrediging van de 
ontevreden illegaliteit voor.�esteld . hebben, een hon
derdtal illegale werkers bltivend m de adelstand te 
verheffen, 

de hond de kluif geweigerd heeft, 
helaas weer pogingen in het werk worde!1 gestel� 

om onderscheidingen aan illegale werkers mt te rei-
ken, 

d . 
de illegaliteit, met name de B.S., hiervoor re1gt te 

zwichten, . we iedereen bezweren de stand der illegaliteit hoog
te houden en te weigeren. Onze beloning is een goed 
geweten voor God en ons volk. AI het overige ont
neemt ons de kroon op het werk. 

in Amsterdam een zekere Canadese juffrouw Yvon
ne optreedt voor soldaten met veel verleidelijk benen
en armengezaai, zodat veel stomme �arten ��eken, 

die juffrouw achteraf een mene7: b_hJkt te z11n, 
dit alles cultuur heet en walge!tik 1s. 

de Eenheids Vakbeweging in Amsterdam op af
fiches schermt met: ,,Ons recht is erkenning", 

we benieuwd zijn of een Christelijke Vakbeweging 
in Rusland ook maar de kans zou krijgen zo'n affiche 
te maken, afgezien van de erkenning. 

in JM. onder de titel: ,,De vrouw na de oorlog", 
een monsterlijk carricatuur is gegeven van Dr. Max, 
de huidige secretaresse van H.M. de Koningin, . de redactie moeilijk bedoeld kan hebben, dat dit 
plaatje de na-oorlogse vrouw afbeeldt (anders ga ik 
naar een onbewoond eiland), . 

het plaatje overigens niet op Dr. Max lijkt (dit
ter geruststelling), . . naar verluidt de redactie zich bewust .is een .kapi
tale fout gemaakt te hebben en wanhopige pogingen 

doe om het incident uit de wereld te heloen. 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 
i loofdstuk 1. Duitschlands greep naar de wereldmacht. 

2. Het wereldverzet.
Il 

3. Nederland onder de duitsche verdrukking.
l 'oofdstuk 4. 

Groei en vormen van ons verzet (vervolg).
(:-csumtie: Het verzet in Mei 1940; deelneming aan het 

, ereldverzet ter zee). 

Maar ondanks al onzen eerbied ook voor deze daders en daden - het heeft 
tot voorjaar 1943 geduurd, eer werkelijk van een algeheel, landelijk-georgani
seerd, volksverzet gesproken kon worden. 

Voor de ontwikkeling van dezen toestand moet men even zich oriënteeren 
ten opzichte van de voorafgegane militaire ontwikkeling. 

Najaar 1941 tot voorjaar 1943 is militair de meest critieke tijd van den 
oorlog geweest. 

Al hadden de luchtaanvallen van 1940 en 1941 aan hitler niet de onder· 
werping of uitschakeling van Engeland maar integendeel een grooter vastbe
radenheid en oorlogsinspanning en tenslotte zelfs de volle medewerking der 
United States gebracht, en al had de aanval van 22 Juni 1941 op Rusland niet 
de in October 1941 door hitler ten onrechte verkondigde vernichtung der Rus
sische militaire macht opgeleverd, ja al moest hitler in den winter van '41/42 
een hulpverleening voor zijn eigen troepen in Rusland met wintersachen für 
die front improviseeren onder bedreiging van doodstraf tegen elke tegenwer
king, - nog woedde de duikbqotenzwermen met doodelijk gevolg tegen de 
convooien die uitrustingen en materiaal langs Ijszee en Pe,rzische golf naar 
Rusland en Egypte aanvoerden, nog bedreigde in Noord-Afrika het duitsche 
expeditiecorps Alexandrië, Suezkanaal en den olieaanvoer via 't Palestijnsche 
Haffa, nog lang lag Malta tijdenlang dóódelijk geïsoleerd. 

En de zomer-1942 bracht een verderen opmarsch tot in de Kaukasus, - en 
prachtige reclamebilletten: duitschland onoverwinnelijk met een zoo uitgebreid 
Europeesch landbezit! 

Najaar en winter 1942/43 brachten echter het begin van den definitieven 
terugtocht: in Afrika tot de Maretlinie in Tripoli, in Rusland de strijd om het 
nooit geheel veroverde Stalingrad. En de duitsche organisatoren moesten ook 
in Nederland met nieuwe improvisaties komen: menschen moe3ten geleverd 
worden: voo, de bedrijven in duitschland, opdat daar duitsche menschen gele
verd konden worden aan de terugtrekkende legers in Afrika en Rusland, aan 
de steeds verliezen lijdende legers in Griekenland en Yoego Slavië. Vandaar, 
na de uitkamming der Nederlandsche bedrijven in 1942, de -studenten-razzia's 
in Januari '43, de studentenoproep, de rüc)duhrung in die kriegsgefangenschaft 
en de arbeitseinsatzverordnung in Maart/Mei '4,3. 

Hier ligt een hoogtepunt der verzetswereld, begint een nieuw tijdvak. 
In Nederland was de hulp aan joodsche en andere onderduikers van indi

vidueel en plaatselijk \titgegroeid tot re@:ionaal en landelijk - en de Lande· 
Jijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, kortweg L.O. genaamd, heeft 
in steeds toenemende getalen de hulpzoekenden in bonnen, geld en natura 
effectief geholpen, overal waar hulp noodig was. 

De getallen werden zoo groot, dat naar grooter middelen gegrepen moest 
worden; de duizende bonnen konden niet meer langs individueelen weg bij
eengebracht worden; de tijd van grootere en kleinere "kraakjes" was aange
broken, en uit welke motieven soms hier of daar ondernomen, de Landelijke 
Kraak Ploegen (later met de. Landelijke Knok Ploegen en diverse R.V.V.-ers 
één in de L.K.P.) deden hun verdienstelijk werk, met levensgevaar met levens
verlies soms. Prachtig staal van het Nederlandsch verzet was ook het werk der 
ambtenaren van het Centraal Distributie Kantoor, die bet duitscbe dreigement,
dat gemeenten waar gekraakt werd niet voldoende bonnen voor haar ingezetenen 
zouden krijgen, wisten om te keeren in de 'Nederlandscbe uitvoering, dat juist 
in gemeenten waar niet gekraakt werd maar het kraken werd tegengewerkt, de 
distributie moeite had door tekort aan bonnen: in Egypte was duisternis maar 
bij Israël licht! 

Heb ik L.O. en L.K.P. genoemd, dan moet ik daarop meteen N.S.F. laten 
volgen: werkzaam vanaf 't moment dat de duitschers het uitbetalen van loo
nen verboden aan vrouwen van zeelieden die voor de Nederlandsche zaak met 
Engeland saamwerkten, groeide het Nationale Steun Fonds uit tot een orga
nisatie, die met niet meer dan 130-man (en vrouw) personeel een aantal onder
steuningen aan huis bezorgde, waarvoor alleen in April 1945 een bedrag van 
niet minder dan f 1.2000.000.- noodig was! 

Van de groote verzetsorganisaties moet dan nog de O.D. worden genoemd. 
In 1940 waren deze letters de initialen op de auto's van den opbouwdienst, 
1941/42 duidden zij een groep van een kleine 100 personen (w.o. Delftsche ,c 
hoogleeraren en studenten, alsook militairen) aan, die wegens wapenbezit op 
bevel van het kriegsgericht im luftgau Holland ter dood werden gebracht. 
Maar in 1944/45 bedoelden zij de groep van militairen, die vanuit hun oude 
legerverband elkaar kennende, (eerst onder allerlei verschillende benamingen) 
geleidelijk zijn gekomen tot een landelijke organisatie, van onderaf en van 
bovenuit, naar de oude militaire rangen, - voor 't grootste deel met geen 
ander plan dan om na vertrek van de duitschers de orde ;hl "niemandsland" 
te bewaren, maar allengs ook tot het eigenlijke verzetswerk overgaande en 
zelfs voor actieve medewerking aan den militairen oorlog georganiseerd en 
werkend. Wie denkt hierbij niet aan de saam met de P.T.T. voorbereide ge
heime telefoonverbinding, die dwars door de duitsche linies heen gelegenheid 
bood om vanuit bezet Nederland te spreken met de geallieerde kwartieren, in 
Nijmegen, later ook in Deventer. 

Noem ik ten slotte nog de spionnage-groepen, die verzetswerk van hoog 
belang en prima kwaliteit onder groote gevaren presteerden, echter juist door 
den aard van het werk niet als organisaties onder öns bekend mochten zijn. 

Zeer veel - te veel om hier te vermelden - verzetswerk en verzetshulp is 
er individueel gebeurd, wonderlijk lagen de draden van het werk en van de 
organisaties soms dooreen. 

P.b.-vervalsching, bonkaarten-verzorging, perspropa.ganda (zoo nóqdig bij
de lauwen die in en om '41, al bang werden als ze een "blaadje" in _huh bus 
vonden en ternauwernóod vlak naast de brandende kachel het durfden lezen!), 
koerierswerk (zou men voortaan misschien beter kunnen spreken van koerier· 
sterswerk7) pilotenhulp, opvangen van "drops", wapentransporten; voorbe
reiden en uitvoeren van overvallen op distributiekantoren, transporten, politie-, 

(6) 

m,,,, .ll. e. 9,. Ltati �1z,c,.o.ul,ij, 

bureaux en gevangenissen; - al dat werk was niet streng organisatorisch te 
scheiden. 

Wie 'n Jood moest helpen, moest voor valsch p.b., stamkaart, T.D.K., on
derduikadres, transport, zorgen. Maar was hij 'n echt verzetsman, dan zon
dertwijfel had hij ook krantenvervoer of blaadjes-bezorgen op z'n program. 
En zou hij wel Joden en niet andere onderduikers helpen? Of de herberg· 
zaamheid niet zelf betrachten jegens wie vlak voor 't sperr-uur vlak in zijn 
buurt strandden? Een beetje helpen voor de geld verzorging via "Jodensteun" 
of N.S.F. was bij dit alles dan betrekkelijk zoo "gevaarloos", dat dit 11beetje" 
bijna niet meer onder een der gevarenklassen te rubriceeren viel. 

Talloos zijn de boeren en buitenlui, maar ook stadschen en burgers, die al 
hun individueele gelegenheden ten dienste van het verzetswerk hebben gesteld. 

Met een glimlach van blijde bewondering en herkenning moet ik telkens 
denken aan een der velen, die hoofd en hart en hand, huis en haard, al hun 
bezit dienstbaar stelden voor alle soort verzetswerk waarvoor zij de gelegen
heid 'kregen, niet uit zucht naar avontuur of roem, doch eenvoudig omdat zij 
dit als deel van hun rentmeesters-plichten jegens God den Heere niet anders 
dan zóó vervullen konden en juist hierin de noodige bezieling tot - en de 
evenzeer noodige rust bij - hun werk vond<en. 

Glimlachen moet ik, als ik er aan denk, hoe bij het latere rubriceeren van 
het verrichte werk nadat ons land bevrijd was, menigeen niet eens met zich
zelf kon uitmaken, of hij bij een bepaald deel van zijn verzetswerk nu als 
O.D.'er, of als L.O.'er, of als lid van het Trouw-werk, had gehandeld.

Typeerend voor de organisatie-vrijheid en verscheidenheid is b.v. de Trouw
groep te noemen, waar K.P.-werk, onderduikersverzorging (in alle geledingen 
van dit werk), en perswerk, misschien ook nog wel wat spionnage- en ander 
werk in één verband broederlijk samenhuisden. 

Inderdaad, het werk werd gedaan om bat werk, omdat het noodig was, uit 
overtuiging, met beschikbaarstelling van al wat noodig was. 

Uiterst zware beslissingen_ zijn genomen moeten worden. Onzegbaar zwaar 
was het, toen een sd.-man beweerde, dat zijn chefs eenige tientallen gevangenen 
van zekere organisatie niet ter dood zouden laten brengen, indien het werk van 
die organisatie gestaakt zou worden, en de mof hiermee de verantwoordelijk· 
heid voor hun dood als 't ware op de leiders van die organisatie wilden af
schuiven. Maar niemand der betrekkingen van die slacht-offers heb ik eenig 
verwijt hooren uiten, toen kort da,arna in den zomer van ':44 het fatale bericht 
der executie bekend gemaakt werd. En uit nagelaten bneven bleek, hoezeer 
de gevolgde gedragslljn in overeenstemming was met den geest, die in deze 
voorste linie" heerschte: het werk moest voortgaan, ook al moest zoo on· 

�enschelijk zware tol van jonge levens betaald worden. 
Zomer 1944 was gekomen. 
In 1941 vonden we het wel wat vroeg, om dat jaar al de invasie te ver· 

wachten, maar ja, je kon toch nooit weten! 
Toen dan ook in 1942 de zgn. commando-raids begonnen, variee�e ons opti

misme tusschen termijnen van zes weken tot zes maanden en wilden we eigen
lijk maar al te graag gelooven, wat de krante� ons moest�n wijsmaken, nl. dat 
Engeland en Amerika op aandrang van Stalm de vorn:img van het "twee.de 
front" moesten bespoedigen en dat dit tweede front m West-Europa (met 
in de duitsche gebombardeerde steden en fabrieken) moest komen. 

Het verzetswerk groeide, - maar ook de duitsche tegenactie, waarvan de 
resultaten bleken in arrestaties, vonnissen, executies. 

Wat is er in 1942, 1943, 1944 verlangend uitgezien naar de eerste berich· 
ten der "echte" invasie in Europa! 

Het is niet te verwonderen, dat degeen die dezen tijd niet nog eens 
narekent, al die jaren slechts als één tijdperk in zijn besef heeft, de tijd val) 
wachten op de invasie, een tijd zonder onderscheid van seizoenen en jaren, 
een tijd die in tijdperken alleen onderverdeeld wordt door slagen en rampen 
welke men in de eigen naaste omgeving mee doorleefd heeft. Zelf nu, D,,J.dat 
ik voor deze beschrijvingen alles zooveel mogelijk in tijdsorde heb geplaatst 
en nagegaan, deel ik voor mijn gevoel den bezettingstijd in drieën: 1. de 
periode van den inval en den eersten groei van het verzet (verzetsgeest; losse 
verzetsdaden; opkomst van de illegale pers; moeilijke propaganda onder de 
blinden en bijzienden, die den duitschen geest nog niet kenden); 2. de periode 
vanaf den moord op onzen vriend Harm van der Leek (November 1941) ge· 
volgd door contact met allerlei vervolgden en werkers, waarbij drie rubrieken 
voor conversatie: ,,de oorlog", het werk en de veiligheidsmaatregel�n; en dan 
na schier eindeloos wachten op "de invasie" tenslotte: 3. de penode vanaf 
6.6.44, D-day! 

Het uit 't Zuiden naderende front bracht voor de verzetsgroepen de nood· 
zaak der bundeling en centrale leiding. De geschiedenis der maquis in Frank· 
rijk toonde, hoeveel nut het 11ondergrondsch verzet" voor de militaire "tac· 
tische" legerleiding kon opleveren, hoeveel moeite echter het gebrek aaa 
gedisciplineerde leiding (denk aan Parijs!) kon veroorzaken. De radio- en 
andere voorschriften van Augustus 1944 voor reorganisatie van de verzets· 
groepen tot "Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten" zie ik dan ook 
nog steeds als allereerst: onderdeel van de uitvoering der geallieerde bevrij· 
dingsplannen. 

De drie groote landelijke organisaties, 0.D. als de oudste, L.O. en K.V.

daarnevens, voerden hun onderhandelingen voor uitvoering der ontvangen 
voorschriften, - in de driemanschappen der plaatselijke "delta's" belichaamd 
(voorzoover dat niet gesaboteerd werd), daarna weer bemoeilijkt toen de 
groote stoot over de rivieren in September kwam stil te staan tusschen Nij,
megen en Arnhem en dientengevolge het "oude werk" van L.O. «m L.K.P. 
moest voortgaan, buiten de N.B.S. om, heel den langen hangen winter '44-'45, 
toen zelfs het "bonnenwerk" der L.O. een uitgebreide belangrijke ta'k van 
dienst nààst zich ,noodig had: ,,Natura", die "illegaal" allerlei voedsel uit de 
Oostelijke provincies naar de Westelijke moest "organiseeren", met "eigen'' 
leveranciers, auto's, schepen, papieren, politie-geleide enz., zwarter dan zwart! 
En Sabotage-ploegen het werk van de L.K.P. in nieuwe vormen voortzetten, 
deels onder medewerking of leiding van oud-0.D.-ers. 

Lang niet alle illegaal werk is hier genoemd. Niet van alle organisaties 
enz. het gewich? in onderlinge verhouding aangegeven. Welke massa's, waar· 
lijk massa's! van werk zijn er niet verzet door allerlei individueele personen en 
combinaties. Het. wei-k b.v. alleen ·al van hen die later in de V.G.A. (Vrije 
Groepen Amsterdam) gebundeld werden, zou ljlleer dan een boekdeel kun· 
nen vullen. 

Om zulk een beschrijving ging het hier niet, en wie zich overgeslagen acht 
moet het mij maar "in-vredes-naam" vergeven! 

(Wordt vervolgd) 

/ 



Reeds dadelijk in de eerste jaren der bezetting 
toonde Binnert de Beaufort zich als adjudant van de 
O.D. te Wageningen een actief illegaal werker. 

In 1942 kwam hij in aanraking met een gedropte 
agent van de Intelligence Service, met wien hij on
vermoeibaar het hele land doorreisde voor militaire 
en economische spionnagediensten. 

Onverwachts echter verdwijnt zijn metgezel op ge
heimzinnige wijze om nooit weer te voorschijn te ko
men. Om het verbroken contact met Engeland te 
herstellen, besluit Binnert begin November 1942 via 
Frankrijk naar Engeland te vertrekken. Na twee 
weken echter wordt hij in Brussel door verraad ge
arresteerd en vandaar overgebracht naar Schevenin
gen. 

Het heeft geen zin hier een beeld te geven van 
de martelingen die Binnert daar heeft ondergaan, maar 
met dankbaarheid vermelden wij, dat hij de 36 zware 
verhoren met grote geestkracht wist te doorstaan, 
waarbij hij door zijn volhardend zwijgen het vonnis 
van enige zijner vrienden opschortte. Bewust van het 
doodvonnis dat hemzelf onvermijdelijk wachtte, gaf 
hij zich in de eenzaamheid van de cel in volledig ver
trouwen over aari zijn geloof in God. De dood steeds 
voor ogen te hebben had niets angstwekkends voor 
hem. Veeleer betekende de dood een bevrijding, een 
overgang naar het eeuwige leven. ,,Durf te strijden, 
durf te sterven", "Was voor hem een innerlijke waar
heid geworden. 

Van buiten af echter werkten enkele vrienden aan 
een ontvluchtingsplan. En hoewel hij volkomen ster
vensbereid was, ja zelfs naar de dood verlangde, wil
de hij toch zijn medewerking daartoe verlenen, te
meer daar waarschijnlijk door zijn ontvluchting ook 
het vonnis van zijn vrienden versc�oven zou worden. 

Enerzijds door sterke simulatie, doch anderzijds 
ook door werkelijke uitputting zakte hij tenslotte 
physiek in elkaar en werd tegen Mei 1943 naar de 
strafzaal van het ziekenhuis overgebracht. Het is te 
danken aan de volharding van zijn vriend Dick Fol
mer, dat ondanks de zware bewaking en de zwakke 
toestand waarin de patiënt verkeerde, hij op 1 Juli 
uit het ziekenhuis wist te ontsnappen. 

De maanden die nu volgden waren zeker niet ge
makkelijker voor Binner,:t dan de zware gevangenis-

IN MEMORIAM : 

Jan Hendrik � 
Heer�ink 
,,Henk Visser" 

Hoe was hij de altijd actieve jongeman. Ja, jonge-
man. Want hoewel nog maar 22 jaar, had hij een 
vrouw en een zoontje, die hij op 31 Mei 19-43 in 
Wierden achterliet, om zelf ter nauwernood aan de 
S.D. te ontsnappen. Toen trok hij het land in om
met nog meer kracht tegen de Duitschers te ageeren. 

Met zijn bt-oer Marinus ricntte hij al spoedig een 
K.P. op in den tijd, toen men nog niet of bijna niet 
van de K.P. had gehoord. Zijn broer is al spoedig 
uitgevallen door arrestaties en is later in het kamp 
te Amersfoort overleden. 

Henk heeft nog veel werk moeten doen. Distributie
kantoren, bevolkingsregisters, politiebureaux, gevan
genissen (Koepel Arnhem) moesten het ontgelden. Hij 
heeft gewerkt in vele plaatsen in _Utrecht, Gelderland 
en Overijssel. 

Hii deed dit werk niet, omdat hij het' zoo "mooi" 
vond, niet uit zucht tot avontuur. Want vele keeren 
hebben we gesprijken over ons principe, over onze 
overuiging en onze plicht. Zoo treffend zeide hij het 
eens tegen zijn één-jarig zoontje: ,,Omdat jij later in 
vrijheid je Christus kunt belijden, daarom doe ik het." 
Ja, daarom deed hij het. We hooren het hem nog 
zeggen: ,,Als het daarom niet was, zou ik het niet 
vol kunnen houden, want ik ben het soms ook wel 
zoo zat." Maar daarom hield hij vol, is hij vol blij
ven houden. Steeds tot voorzichtigheid vermaand door 
:zijn vrouw, maar meer nog door haar aa!)gespoord 
tot doorwerken, als het moest tot het einde. En het 
einde kwam. 

6 September in het jaar onzes Heeren 1944. 
Door dageQ en nachten van schier bovenmensche

lijke zwaren arbeid waren wij oververmoeid geraakt. 
En in de nacht van' 5 op 6 September. toen weer drie 
van onze ploegen zich gereed maakten om uit te 
rukken, gebeurde er één -�er meest tragische dinge�i 
Welke wij in onzen K.P.-ttJd hebben meegemaakt. H1J 
Werd doodelijk getroffen door één van onze kogels. 
En dit was wel het ergste voor zijn vrouw. Haar man 
gevallen maar niet in een gevecht met den vijand 
of voor' het vuurpeleton, maar door zoo'n ongeval. 

Ja, het was tragisch. Maar gelukkig kon Henk al
tijd zeggen: . Heer, Uw Wil geschiedde." 

Zoo -werd het ieven van een dierbaren man en vader 
en van een trouwen kameraad beëindigd. Een leven, 
Regeven voor Nederland en Oranje, voor Vrijheid en 
Recht. 

,,lANG( JAN" 
Binnert Philip 

de Beaufort 
Geboren: 17 Augustus 
1919 te Arnhem. 
Gestorven: 16 Februari 
1945 te Amsterdam. 
Student te Wageningen. 

tijd, want opnieuw moet hij, die zich volkomen aan 
de dood had overgegeven, het herkregen leven leren 
aanvaarden en liefhebben. Uitgeput door langdurige 
ondervoeding en grote morele spanningen was hij de 
eerste maanden niet in staat de strijd tegen den be
zetter weer op te nemen. Het leek ook niet nodig te 
zijn: reeds bakende vaag zich een andere taak voor 
hem af in een nieuwe studie, waar hij zich gedurende 
zijn onderduik periode met hard en ziel aan gaf. 

In Juli 1944 trof hem een even gevoelige slag als 
twee jaar terug. Zijn vriend en redder Dick Folmer 
werd gepakt en toen voor diens leven weinig hoop 
meer werd gegeven, deed Binnert ten tweede male 
vrijwillig afstand van alle dierbare betrekkingen en 
illusies om de plaats van zijn verdwenen makker weer 
in te nemen in de strijd tegen het grootste onrecht 
der eeuwen. Als dokter Jan Nijhuis, beter bekend 
onder de naam Lange Jan, werkte hij actief in één 
der sabotageploegen van Amsterdam. Zijn ervaring 
maakte hem dadelijk tot een stemhebbende figuur in 
de ploeg. Maar bovenal was zijn geestkracht een 
grote steun voor de jongens, die door het werk veel 
spanningen te verduren hadden. Zelf verfoeide hij in 

IM MEMORIAM: 

J. V(NIS

Het is moeilijk in te denken, dat wij onzen vriend 
Venis niet meer zullen terug zien. Zijn vriendelijke 
ogen, welke je altijd toelachten en je opbeurden, als 
je eens in de put zat, zijn voor altijd gesloten. 

Wij zullen hem moeten missen en wij missen hem. 
Altijd stond Venis klaar voor de vaderlandse zaak. 
Niemand klopte bij hem tevergeefs aan om hulp 

of raad. 
Hij viel kort voor de vrijheid, waarvoor hij vocht 

en zijn leven gaf. 
Toen wij in Rotterdam-Zuid een werkruimte zoch-

IM MEMORIAM : 

Gerrit Oijtstra 

Aan mijn broer, Ares Çerrit Dijkstra 
ter gelegenheid van onzen verjaardag. 

Arie, je bent nu dood ..... . 
En rust, wat van je rest, in vreemde aarde, 
Die 't stof van zooveel helden reeds bewaarde. 
Het bloedbesmeurde slijk van Duitschen grond 
Waar men geen recht, zelfs geen genade vond, 
Slechts wrange ·stervensnood. 

zijn hart _pet saboteren, het berechten en elimineren 
van verraders en spionnen en wilde het werk slechts 
aanvaarden als noodzakelijke daad in overgangstijd. 
Zijn levenswil en denken bleven steeds gericht op de 
werkelijke daad - na de bevrijding - om Neder
land groot te maken. En hoewel' zijn wezen snakte 
naar een normaal leven, wijdde hij zich, .. bewust van
alle consequenties aan de strijd, die het heden eiste. 

In December 1944 liet hij met toestemming van den 
Commandant K.P.-Amsterdam een stukje in druk 
verschijnen, dat hij kort na zijn ontvluchting uit 
Scheveningen had geschreven. Dat simpele verhaal 
over zijn wondermooie Kerstmisviering in de ge
vangenis is één van de mooiste herinneringen die Bin
nert ons gelaten heeft. Heel de kracht van zijn ge
loof, heel zijn eerlijk en sterk karakter vinden we 
daarin terug. De grote opbrengst van het boekje 
deponeerde hij als ere-schuld in de K.P.-kas van Dick 
Folmer. 

Alsof hij een voorgevoel had van het naderende 
einde, liet Binnert geen minuut onbenut, gaf en of
ferde al zijn energie en kracht tot het uiterste; het 
was alsof hij wist dat uitstel van het vonnis geen af
stel betekende. 

In de morgen van 16 Februari 1945 liep Lange 
Jan in gezelschap van een heer, met wien hij een 
bespreking had, op het Rokin, toen hem plotseling 
een passerende S.D.-er staande hield, hem herken
nende van zijn vroegere gevangenschap. Lange Jan 
was onbewapend, rukte zich los en vluchtte door een 
steegje naar de Kalverstraat en vervolgens een win
kelhuis binnen. Een juist passerende Duitse patrouille 
verleende onmiddellijk medewerking bij de achter
volging. Reeds aangeschoten achter het oor klom 
Lange Jan de daken over tot hij een dakraam binnen
viel, waar hij aan bloedverlies was overleden toen 
de Duitsers hem vonden. Vijf dagen zochten zijn 
makkers naar een spoor, niet wetend of hij dood of 
levend was; tenslotte werd hij gevonden in het lijken
huisje van de Duitse afdeling in het W.G., met als 
opschrift op zijn kist: ,,Onbekende. Aangeschoten in 
de Kalverstraat". 

Zijn vast geloof, zijn moed, zijn levenskracht en zelfverloochening, blijven voor ons leven en we zullen daar ook nu nog steeds steun in vinden. L.K.P. 

ten . voor onze __ falsificatie-afdeling, vonden we bij Vents onder z1Jn wmkel de gezochte ruimte en wij zaten er goed; alles wat er nodig was en waar hij ons aan k_on helpen stelde Venis ter beschikking. Vooral de illegale pers heeft veel aan Venis te danken, voor papier, stencils en inkt heeft hij gezorgd en een groot aantal bladen vond door zijn hand ver
spreiding. 

Door de arrestatie van een man, welke wat stencils van hem had betrokken, kwam d,e vijand bij hem thuis en vandaar in de winkel, waar juist een groot 

aantal exemplaren van een ille�aal blad wachtten op 
verzending; zij werden gevonden. Venis werd naar 
het Haagsche Veer vervoerd en daarna naar Scheve
ningen. 

Wij hielden ons hart vast, toen de represailles in 
Rotterdam kwamen en tientallen van onze vrienden de dood vonden, zelfs twintig recht voor zijn winkel. ..... 

Na de eerste schrik en ontzetting ging er toch weer 
een zucht van verlichting, want Venis was er niet bij. 

Ook na de bevrijding vertrouwden wij vast op een 
behouden terugkeer; wij wachten, maar Venis kwam 
n'et. Als represaille-maatregel wegens de aanslag op 
Rauter, viel hij 8 Maart 1945 met vele anderen. 

Het moge een troost zijn voor allen die hem ken
den, dat zijn grote geloof hem bijgestaan heeft en 
heeft gegeven om zijn leven te laten in dienst van het 
vaderland. 

Rotterdam 

Arie, je bent niet meer\..... 1 

Kr. 

En wij, die als verslagen achterbleven, 
Mochten je zelfs geen hand ten afscheid geven. 
Je moest ...... en ging ...... en keerde niet weerom, 
Ze moorden\ je in 't Duitsche heidendom 
Jà daar ...... op 't veld van eer! 

Arie, je bent nu Daar, 
Waar Gods soldaten juichend zingen 
En danken hunnen God voor wat z' ontvingen: 
Den Levenskroon, uit Zijne Eigen Hand 
Je bent nu eeuwig in jouw Vaderland 
Geen leed of strijd is daar. 

Arie, 'k gedenk nu weer 
Dat God me weer een levensjaaf' wou schenken. 
Maar 'k wil op deze dag meer aan jou denke.n. 
En eens, als God Zijn volk vergaderd heeft 
En gansch de aarde op Zijn Oordeel beeft, 
Zien wij elkander weer. 
Je hebt je taak op d'aarde nu volbracht 
En hebt, je offer voor je volk gebracht. 
We staren zwijgend naar je beeld hierboven 
En zullen Code blii en dankbaar loven 
Voor Zijn belofte in Zijn Heilig Woord, 
Dat wie gelooft Hem Eeuwig toebehoort. 

Van je broer Ferdinand. 
Groningen, 9 October 1945. 



De van straks 

De leeshonger van het Nederlandse volk, die tij
dens cl� oorlogsjaren miraculeus was gestegen, zal na 
de geldsanering wel weer wat zakken. Het boek zal 
zeer waarschijnlijk de eerste jaren duur zijn en 
daardoor voor veel mensen onbereikbaar. De uitge
vers moeten het niet uitsluitend hebben van de lees
bibliotheken, want dan zou de oplaag te gering blij
ven. Het publiek moet kopen, er moet afzetgebied 
zijn voor het boek. Wat zal er straks, als de papier
situatie gunstiger wordt, op de markt komen? 

Er zijn veel mensen, die menen, dat er straks een 
vloedgolf van oorlogsboeken, zal loskomen. Ik geloof 
het niet. Goede uitgevers houden terdege rekening 
met het psychologis<..he beeld der massa. En dit is 
niet ten profijte van het oorlogsverhaal. De mensen 
zullen de oorlogsbelletrie spoedig beu zijn. Waarom, 
zo zal men zeggen, nog "verhaaltjes" over d:ngen, die 
men helaas zelf aan de lijve heeft moeten ondervin
den? 

Na de oorlog 1914-'18 was het geen oorlogsboek, 
dat Nederland veroverde. Integendeel; de lezers 
wilden los van de misère van de mobilisatie en de 
vlucht nemen in de romantiek, in de vreugde van 
het leven om het leven zèlf, in de natuur en in het 
humanisme. Het was "Pallieter" van Felix Timmer
mans, dat op dat tijdstip verscheen als boek en grote 
opgang maakte. 

De waarlijk grote en goede roman over de oor
log 1940-'45 zal niet in de eerstvolgende jaren 
geschreven worden. Misschien pas over tien of twi�
tig jaren, als de nood van deze tijden bezonken 1s 
in het ontvankelijke gemoed van den kunstenaar. 
Dan pas zullen de ellende, de druk en de volhar
ding gekristalliseerd kunnen worden tot een groots 
kunstwerk, dat blijvende betekenis zal hebben. 
Daarom geloot ik niet in het succes van oorlogs
verhalen in de nabije toekomst. 

Iets ánders wordt het natuurlijk, als we spreken 
over documentaire werken. Naar het zuivere, onop
gesmukte document van lijden en strijden ziet het 
Nederlandse volk verlangend uit. Geen verhaal dus, 
geen roman, maar de ·zuivere waarheid, de getroa:ve 
kroniek van het voorgevallene. Tot het documentaire 
werk reken ik ook een bundel, zoals het Gedenkboek 
ons wil geven. 

Ook het verhaal kan een document worden, gelijk 
elke goede roman in zekere zin een document is, na
melijk een document van de waarheid van den 
auteur. Maar zoals gezegd, zal de kunstenaar eerst 
afstand moeten nemen van deze tijd, wil hij oorzaak, 
gevolg en samenhang kunnen overzien. Daarom kan 
het best zijn, dat dit afstandnemen een proces van 
jaren zal worden. 

Mocht het gebeuren van de afgelopen jaren tóch 
een motief worden voor een verhaal, een roman, dan 
meen ik dat het een eerste voorwaarde is, dat de 
schrijver' van zulk een boek zelf in de illeg�liteit heeft 
gewerkt. Zijn waarheid moe� de �aarhe1d van �e 
historie zijn, hij moet van b111nen-mt kunnen schnJ
ven. De stof is te voornaam, - ik zou bijna zeggen: 
te heilig, al neemt dit niet weg, dat er ook in 't ver
zetswerk onheilig vuur op het altaar was - om door 
beunhazen met de pen te worden misbruikt. Schrij
vers die van het werk in de illegaliteit slechts van 
hor:n zeggen iets afweten, dienen dit onderwerp, dat 
dan niet anders dan "van buiten af" hen heeft be
reikt, niet te gaan "exploiteren". Wel kan natuurlijk 
het verzetswerk de bewondering opwekken van een 

/ kunstenaar die zelf niet aan dat werk heeft deelge
nomen. Al� zo iemand ?ver deze st?f sc�rijft, zal hil 
dit doen in verbazing, 111 bewonder111g, 111 extase, of 
hoe men het noemen wil. Voor hèm mogen wij het 
woord exploiteren" niet gebruiken, daar hij, uit 
hoofde 11van zijn werkelijk kunstenaarschap, dit on
derwerp met schroom zal aanvaarden. De strijd en 
het verzet moeten vooral geen "dective-gegevens" 
worden want ook in het schrijven over deze materie, 
hebben' wij een plicht jegens het nageslacht. Het ille
gale werk, het heldenepos van de besten van ons 
volk. dient ook werkelijk gesublimeerd tot kunst te 
worden vastgelegd. Alstublieft geen stuiversroman
netje over deze stof! En juist daarom geloof ik, dat 
dit epos in de eertskomende maanden en jaren nog 
niet zal worden geschreven. 

De gedenkboeken, waaraan Pewerkt wordt, vallen 
uiteraard niet onder de romans en verhalen, die wij 
op het oog hebben, doch onder de documenten. De 
naam: Gedenkboek, zegt dit trouwens al. Ook al 
zullen het verhale!] zijn, verhalen van de werkelijk
heid. het blijft kroniek, document. En daarom toe te 
juichen. Maar des te meer klemt de eis, dat de ver
schillende kroniekschrijvers die werkelijkheid geen ge
weld aan zullen doen. Dus geen tierelantijntjes en 
franjes, die het zuivere beeld zouden kunnen ver
troebelen. Wat niet wegneemt, dat een vlotte stijl en 
aangename leesbaarheid eis moeten zijn. Doch deze 
factoren kunnen de waarheid slechts beklemtonen. 

De vakbekwaamheid der redactie geeft ons in dit 
opzicht een waarborg voor deugdelijkheid. 

J. W. 0. 
Alleen dan kan het Gedenkboek een succes worden 

wanneer alle K.P.-ers en L.Ü.-ers hun medewerking 
verlenen door het inzenden van verhalen. 

1 

Hiermede vervullen wij den treurigen plicht I 
U te berichten, dat onze innig geliefde Man, 
Zoon, Broeder, Schoonzoon en Zwager 

HENDRIK VAN GINKEL 
6 Januari 1945 in het concentratiekamp Neu
engamme wegens doorgestane ellende en uit
putting op 29-jarigen leeftijd is overleden. 

Het is onze troost en kracht, dat wij weten 
mogen, dat hij bij zijn Heiland is. 

,,Boven de starren zal het eens lichten" 
C. van Ginkel-Herlé
A. van Ginkel
M. van Ginkel-v. d. Kreeft
A. van Ginkel en verloofde
F. J. G. Herlé en kinderen.

Amsterdam, 26 October 1945. 
St. Willibrordusstraat 50 III. 

Liever ,geen bezoek 

·513 Frans Tjitze Christian Plantinga, geb. 28 Aug.
1920 te Leeuwarden. 4 October 1944 te Ede ge
arresteerd; naar Amersfoort gebracht. 13 Febru
ari 1944 naar Neuengamme overgebracht. Was 
bij de bevrijding ziek in Bergen-Belsen. 

514 Pieter Jan Hendrik Krol, geb. 14 October 1923. 
Wie heeft met hem gesproken op de 2e, 3e en 
4e September 1944 in de keuken van Vught, of 
barak 2 a, of in cel 606, waar hij gezeten heeft, 
één .dag voor hij gefusilleerd werd. 

515 Nicolaas (Klaas) Martinus Worp uit Callants
oog, geb. 6 Mei 1922 (dus 20 jaar oud toen 
hij in gevangenschap zat). 6 · Juni 1942 door de 
S.D. gevangen genomen; naar Amsteleveensche
weg, Amsterdam, gebracht, 'vandaar in de laatste
helft van Juli naar Amersfoort, vandaar in de
laatste helft vàn October naar Sachsenhausen,
Oraniënburg, waar hij verbleef onder Nr. 52069
LiB II en 52069 Block 52, zou daar in het laat
ste van Januari 1943 zijn overleden. Godsdienst
Roomsch-Katholiek.

516 Johannes Lagewerf, geb. 14-4-1914, gearresteerd 
26-6-1944 te Rijswijk. Heeft twee dagen in Sche
veningen gezeten, varulaar naar Vught. In Sep
tember naar Duitsd1land, pl.m. half Februari
1945 ontslagen uit een ziekenhuis in Oraiënburg.
Nadien niets meer bekend. Vermoedelijk op
transport gesteld naar een ander kamp.

517 Peter Anne Wakkie, geb. 21 Maart 1926 te Rot
terdam, adres Rozenburglaan 32. Op 6 Februari 
1945 bij 'n overval in een huis te Rotterdam door 
S.D. gepakt. Naar Scheveningen overgebracht.
Van Scheveningen naar concentratiekamp Amers
foort. Vandaar pl.m. half Maart overgebracht
naar Neuengamme. Tusschen 25 Maart en 1
April op transport gesteld uit Neuengamme met
onbekende bestemming.

Bij de overval te Rotterdam op 6 Februari 
1945 werden tegelijk met hem de volgende mede
illegale stijders gegrepen: 
Charles Pieters, gefusilleerd pl.m. 12 Maart in 
Amersfoort; 
Paul Tukker, overleden op 26 Mei in ziekenhuis 
te Hamburg; 
Arie Glimmerveen, lot onbekend. 
Tukker, Glimmerveen en Wakkie zijn samenge
bleven in Amersfoort en Neuengamme. Ook 
waarschijnlijk van hieruit samen op transport ge
zet. , Deze mededeeling ontvangen van Dis van Gencti 
te Utrecht. 

RECTIFICATIE 
511 Bertus Johannes Bouhuijs, geb. 21 November 

1921, Louise de Colignystraat 23 te Kampen, be
roep: afd. chef distributiekantoor Kampen. Ge
arresteerd 1 Maart 1944 wegens ilegaal werk, 

I overgebracht 2 Maart 1944 _naar Arnhem, April
1944 naar Amersfoort, begin Juli 1944 naar 
Utrecht en 27 Juli 1944 vervoerd naar Prüdes
heim bij Frankfurt a. M. Lag adar in Januari 
1945 ziek. Sindsdien ontbreekt elk spoor. 

512 Jan Emmes Robertus, geb. 22 December 1920 te 
Winschoten. Van kamp Amersfoort vervoerd be
gin October 1944 naar Neuengamme, vandaar 
naar Meppen. Ca. drie weken voor de bevrijding 
van dit kamp naar Sandbostel bij Rothenburg (ca. 
40 km oostelijk van Bremen). Sindsdien niets 
meer vernomen. Lang 1.96 meter, blond, oogen 
blauw, beide nagels van zijn rechterwijs- en mid
denvinger zijn kromgegroeid tengevolge van een 
ongeval. 

Hiermede betuigen wij U onzen hartelijken 
dank voor de deelneming betoond bij het groote 
verlies dat ons trof door het heengaan van 
onzen innig geliefden, zorgzamen en onver
getelijken Man en Vader 

JOHANNES VENIS 

De voorloopige bijzetting· heeft plaats gehad 
op 21 Augustus j.l. te Amersfoort. De cn:ma
tie zal zoodra mogelijk is te Westerveld plaats 
vinden 

Mevrouw H. Venis-Kiffer 
Nelly 
Hansje 

Rotterdam-Z., September 1945. 
Mijnsheerenlaan 387 c. 

Getrouwd: 
J. S. VENENBOS (Tom D2) 

en < 

ELLY A. KERPESTEIN 
31 October 1945. 

Bowlespark 19, Wageningen. 

DIRK MULDER 
nat. phil. drs. 

en 
HENDRIKA SUZANNA BRONS 

hebben de eer U, mede namens wederzijdsche Ouders, 
kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar· 
van de voltrekking D.V., zal plaats hebben te Ten 
Boer op Dinsdag 13 November te 13.30 uur. 

Kerkelijke bevestiging te 14 uur in de Gerefor· 
meerde kerk door den Weleerwaarden Heer Ds. J.
J. Ritsema, Geref. Predikant te Genderen (N.B.).

November 1945.
Amsterdam, Pieter de Hoogchstraat 74 II
Ten Boer, Burgem: Triezenbergstraat 134 t.
Gelegenheid tot feliciteeren:
Ten Boer, Burgemeester Triezenbergstraat vart

15.30-16.30 uur. 
Toekomstig adres: Pieter de Hoogchstraat 74 I, 

Amsterdam-Zuid. 

Verloofd: 
ALI DE JONGE 

en 
RIEMER FABER (Dries) 

7 November 1945. 
Smilde, B 60. 
Grootegast, Hoflaan A 271. 

FLINKE HORLOGEMAKER 
gevraagd te Harderwijk, in een zaak, waarvan de 
eigenaar en een familielid op 2 Maart j.l. werden ge· 
fusilleerd. Indien sollicitant door omstandigheden geen 
gereedschap bezit, is dit geen bezwaar, daar gereed· 
schap aanwezig is. 

Brieven onder nr. 74 van dit blad. 

K.P.-er, jong zakenman, zoekt
WERKKRING IN HANDELSBEDRIJF 

om in afdeeling in- of verkoop te werken. 
Brieven onder nr. 75 van dit blad. 

Gevraagd 
EEN BOEKHOUDER 

ongehuwd, niet ouder dan 25 jaar, wonende te Am· 
sterdam. 

Sollicitaties onder no. 76 aan het bur. van dit blad, 

De abonneé's in de Provincie Groningen, die hut! 
abonnementsgeld voor het derde kwartaal (Juh 
Augustus, September) nog niet voldaan hebben, kun· 
nen dit per postwissel aan het L.0.-Bureau, St. Wal· 
burgstraat 1, te Groningèn, overmaken. 

Spoed vereischt ! 

PLAQUETTES VOOR LO-MEDEWERKERS 
Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 

de plaquettes. Voor een vlotte aflevering, die we spoc· 
dig hopen te beginnen, is het noodzakelijk, dat alle 
plaatselijke LO-leiders, voor zover ze dit nog n(et 
deden, het benodigde aantal opgeven aan den Dis· 
trictsleider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling 
wendt tot den Provincialen Leider. Deze laatste de· 
poneert znn opgave bij het C.B. Het verschuldigde 
bedrag (f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. 
Heuvingh, Westermarkt 2, Amsterdam. 

Waar de verbindingen niet meer bestaan, ka11 
red1tsstreeks bij het C.B. worden besteld onder op· 
gave van de gegevens van de L.0.-legitimatie. 
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GROTE f4nu,, 
====================================== 

Onze tijd gaat mank aan kortzichtigheid, aan histo
rische kippigheid zou men kunnen zeggen. 

En dat is niet te verwonderen. Door een felle, ver
bitterde, bloedige strijd zijn gedachten en daden scherp 
gebundeld op het leven van iedere dag. Zelfs mannen 
Van wetenschap konden zich niet onttrekken aan de 
magische kracht der gebeurtenissen van het ogenblik 
en hun blik is maar zelden in de verte, in verleden 
of toekomst geweest. 

Het leven was fel en bewogen en er was geen be
hoefte aan historische comtemplatie noch aan het per
spectief der toekomst. Het was leven, enkele jaren, oer
leven. 

En ook nu nog, nu we in de draaikolk onzer bescha
ving worstelen, om een reddingsplank te bereiken, zien 
We nauwelijks over een jaar heen. 

Zo vat de bedenkelijke mening post, dat onze moei
lijkheden het gevofg zijn van het optreden van Hitler 
en zijn nationaal-socialisme. Dat is maar zeer ten dele 
Waar. 

Het is n.l. niet zo, dat dit nationaal socialisme een 
episode is in o'nze geschiedenis, een gebeurtenis, die 
op zichzelf staat en waarvan de gevolgen dan ook 
Vanzelf verdwijnen. 

Neen, zo .staan de zaken niet. Het nationaal-socia
lisme is een symptoom. Een ziekelijk gezwel, dat cle
ltlonstreert wat er van binnen in onze beschaving 
leeft. 

En met het uitsnijden van dit gezwel is de ziekte 
der beschaving nog niet weggenomen. 

Hitler was de consequentie der geschiedenis, scha
kel der historie, crisis van onze beschaving. 

Wie dit gaat inzien zal er behoefte aan krijgen de 
dingen in hun verband te zetten, die zal zich weer 
\villen gaan stellen op de lijn, die in de historie haar 
aanvang heeft en op het richtpunt der toekomst inge
steld is. 

Zijn we al aan die grote lijnen toe? Als men de 
dagblad- en weekbladpers inziet, dan wordt men niet 
Optimistisch op dit punt. Daar is nog een ontstellende 
historische kippigheid. 

Maar het gaat om grote dingen, om de bestaans
voorwaarden van onze cultuur. Niet voor niets zijn de 
cultuurfilosofen van de laatste 60 jaar zo pestimistisch 
over het Avondland. 

Het optimistisch welvaartidealisme krijgt bankroet 
op bankroet. 

De idee, dat de ontwikkeling van de innerlijke be
schaving, van het zedelijk peil der mensheid gelijke 
tred zou houden met de rtJateriele vooruitgang heeft 
schipbreuk geleden. In twee verschrikke1ijke oorlogen 
heeft de beschaafde wereld gesidderd op haar grond
vesten. 

Herstelt het leven zich weer? Herstelt Europa zich 
\veer? Zullen we weer gaan geloven aan machines en 
aether en zullen we pogen de kous weer verder te 
hreien

J 
waar we in 1939 een steek lieten vallen? Doen 

de oude idealen het nog? 
Er is ergens in de historie een fout gemaakt. Die 

fout wordt eigenlijk steeds weer gemaakt, maar dit
maal zijn we meer dan een eeuw op het verkeerde 
spoor. 

Die fout is gemaakt, toen men dacht Qod uit te 
kunnen schakelen. De fout van de torenbouw van 
Babel. En we ervaren thans, dat God Zich niet uit 
laat schakelen. Vandaar dat we zo ongeveer radeloos 
zijn en alleen met krammen en hechten de boel nog 
bij elkaar weten te houden. 

Is die fout aanwijsbaar? In de wortel, ja, en �p 
zeer eenvoudige wijze. De vraag in het leven is, om 
wien het gaat: Qod of den mens. 

In het eerste geval vragen we, wat Hij wil, in het 
tweede geval eisen we wat wij willen. In het eerste 
geval kennen we plichten, in het tweede geval hebben 
we rechten. 

AAN EEN
1
VRIEND 

'Wij spraken elkaar nog in Amersfoort, 
voor mijn transport ging naar dit vreemde land. 
J'oen heb ik lang niets meer van je geboord, 
tot ik je naam las iti een oude krant. 
1n vroege morgen was je laatste tocht, 
en toen het zonlicht door de' nevels boorde 
en ook jouw hoop nog met het leven vocht, 
toen kwam het peleton, dat je vermoordde. 
1k weet, dat je de dood niet' hebt gevreesd 
en boor het je nog in de cel beweren: 
,,'Ret lichaam kan men nemen, niet de Qeest/'' 
J\1en nàm je 1icbaam, maar je geest te eren 
is niet een pbrase, maar een hoge plicht, 
want ook in ons wonen jouw idealen. 
Jij leeft in ons, daar wat je hebt verricht. 
Je leven stierf! Je Qeest zal zegepralen. 

JO P. R.WJ'1'.NQ. 
Oranienburg 13.3.45. 

Uit de bundel "In nood geboren". 

Als Qod werkelijk in mijn leven regeert, dan poog 
ik Zijn wil te doen in gezin, maatschappij, kerk en 
staat. 

Als het om mijzelf gaat, dan moet mijn vrouw doen, 
wat ik verlang, mijn directeur, waar ik recht op heb 
en de overheid is er bij de gratie van mezelf, de kerk 
komt in het stuk niet voor, tenzij dan om mijn sen
timenten af te reageren. 

Nu moet men dit niet op de gebruikelijke wijze z6 
interpreteren, dat de wereld dus in bokken en scha
pen verdeeld is. In feite leven de bok en het schaap 
beide in den Christen. Zijn strijd is afstand te doen 
van zichzelf en volmaakter in Christus op te gaan. 

Aan de andere kant wordt ook niet altijd openbaar 
dat het in de andere groep op volkomen egoïstische 
wijze om de mens zelf gaat. Meestal wordt het 
belang van een verwante groep mensen geïdentifi
ceerd met het eigen belang. 

Wil men echter de achtergrond hiervan ontleden 

en daartoe met de Bijbel niet te rade gaan, die ons 
de overleggingen van het mensenhart zo duidelijk 
toont, dan ga men maar eens te rade bij de historie. 

Als het om mijzelf gaat in het leven, dan gaat mijn 
gezin kapot. Oet op de echtscheiding-regen), dan gaan 
mijn egoïstisch geïnfecteerde kinderen de maatschappij 
in, om daar hun rechten op te eisen, want ze heb
ben geleerd, dat het er in het leven om gaat, jezelf 
te handhaven. Dan komen ze terecht in klassenstrijd 
of individualisme. 

En de staat? Als er mensen met dit inzicht de 
staat leiden, dan maken ze er eerst een politiestaat 
van. Daarin moet ieder zijn eigen rechten en eigen 
geluk dan maar in vrije ontplooiing zoeken. Maar als 
die staat de rechten van ieder niet blijkt te waarbor
gen, maar de massa in de kou laat staan, wordt de 
zaak omgekeerd. Dan gaat de staat alJo,s doo,n en alles 
regelen. Dan gaat het tenslotte om de staat zelf. En 
dan is de tijd aangebroken, dat de koppen er af gaan 
van hen, die het niet eens zijn met de staat, d.w.z. met 
hen die aan de touwtjes trekken. 

En dat tekent iets van het moeras, waarin een 
beschaving zich bevindt, die God de rug heeft toe
gekeerd. 

Maar onve_rwoestbaar is het vertrouwen, het geloof 
in de mensheid, ook nu nog. Is het niet als een 
paradijs heimwee, dat de mens blijft uitzien naar 
de verlossing, naar de verheffing van het mensen
geslacht? Het is ook zo menselijk, het is zonder 
de zonde ook zo vanzelfsprekend, die opgaande lijn 
die lijn gericht op de volmaaktheid, de welvaart voor 
allen. Dat is het richtpunt, waarop de mens zonder 
God zich in onverwoestbaar geloof blijft instellen. 

Het Christendom kiest een ander richtpunt: de ca
tastrophe, de vei.nietiging van een wereld, die God 
verliet. 

Ziehier enkele consequenties, historische consequen
ties, van die ene levenshouding. 

En hier schuilt de paradox in de Christelijke cul
tuurbeschaving. Niet dit is de paradox, dat er ondanks 
alles een culturele vervolmaking zich voltrekt. Dat 
kan de Christen erkennen en hij weet, dat dit juist 
het schrikbarend aspect der beschaving is, dat zó 
juist de catastrophe voorbereid wordt. 

Neen ze schuilt hierin, dat de Christen, wetend dat 
deze beschaving haar vernietiging tegemoet gaat, zich 
er toch met volle kracht opwerpt en vooraan staat als 
het erom gaat de schepping verder te ontplooien. 

Is dit misschien zoo te verstaan, dat de Christen 
daarin de opdracht uitvoert, die God hem gaf en dat 
God ook wacht op de voltooiing van dat werk, hoewel 
dan dat machtig bouwwerk tegen Hem ingezet zal 
worden, totdat Hij besluit, dat het genoeg is en door 
de catastrophe heen een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde schept, waarin we veel zullen herkennen? 

De zin van ons werken is dus niet het helpen 
voltooien van de Code vijandelijke macht, maar de 
ontplooiing tot Gods eer, van dç.t wat Hij in de 
schepping verborg, H. v. R. 



Ia Pietersen geabonneerd 

op de Mededeelingen? 

Vast en zeker heeft hij 

intereHe voor de werk

zaamheden van L.O. en E.P. 

Voorheen en thaa.a. 

Er is razzia in de Veen (Roelofarendsveen). 
En Ome Toon wordt er een beetje zenuw

achtig van, wat wel verklaarbaar is, daar zijn 
neef hem met een raar cadeautje heeft opge
scheept. Die jongen heeft al jaren zitten wroe
ten om de motfen maar zoveel mogelijk te 
treiteren. Hij heeft olie- en benzine-vaten laten 
leeglopen, suiker in de benzine en amar_yl
poeder in de olietanks gedaan. Maar dat was 
hem allemaal nog niet mooi genoeg. Nu heeft 
hij kennis gekregen aan zo'n snuiter, die via 
een clandestien zendertje met de overkant 
praat. Op een dag is dat heerschap aan komen 
zetten met een stelletje dozen, waar Fokker 
op stond. En daar bouwde dat mannetje zo
maar een ultra-korte-golf-zendertje van. Dat 
ding zit nu netjes in een· paar groente-kisten, 
waar buitenop alleen maar staat: V.V. Roelof
arendsveen. 

Veel plezier hadden ze er nog niet van be
leetd, want de eerste keer, dat Antoon (what 
's in a name?) met de buren zou gaan praten, 
zat er een zware onweersbui in de lucht. En àls 
de positieve en negatieve krachten in het lucht
ruim slaags zijn, dan kun je met zo'n appa
raat wel inpakken. De geheime papieren gin
gen dus niet het luchtruim in, maar verdwe
nel) weer tussen schoenzool en jasvoering. 

Na een paar dagen kwam Anton zeggen, 
dat voorlopig alles maar moest worden opge
borgen. Er waren dertien groepen gegrepen en 
hij ging zelf naar de overkant, om ze daar· 
van een en ander op de hoogte te brengen. 

En Ome Toon was de man, wien de eer te 
beurt viel, om die zonderlinge groentenkist 
tussen zijn veilingkisten te mogen bewaren. 

Is het wonder, dat hij nu foetert op dat 
dekselse stuk neef? 

De Groenen zijn op pad en ze keren overal 
de huizen ondersteboven. En al zijn ze groen, 
je hoeft ze niet voor zó groen aan te zien, dat 
ze je zullen geloven, als je zegt, dat er spi
nazie in die kist zit, als ze hem vinden. 

Ome Toon is vandaag ook wat vlugger ter 
been dan gewoonlijk. Z'n klompen klepperen 
over het bruggetje voor zijn huis, dan over de 
weg om ,over een ander bruggetje op neef's erf 
te belanden. 

Neef slaapt nog de slaap des rechtvaardigen. 
Hij is 's nachts op pad geweest om de riemen 
van de dorsmachines te verwijderen, want ...... 
er mag niet gedorst worden, anders gaan de 
Moffen met de oogst schoot. 

Onder de daverende slagen van Ome Toons 
vuist op de deur wijkt de slaap uit neefs ogen. 
En hij schrikt. Natuurlijk. Maar als hij de stem 
herkent, die een langgerekt ...... ,,Oooooooope" 
galmt, zakt dat. Om even snel weer te keren, 
als diezelfde stem hervat: ,,D'r is razzia". 

"Jonge", zegt Ome Toon, als hij eindelitk 
binnen is. ,,Wat moeten we met dat zendert1e 
van Anton?" 

Neef herinnert zich de orders, die Anton 
gaf: Als er gevaar dreigt, in het water ermee. 

,,Dat moet 't water in, Ome Toon". 
Ome Toon kijkt o_f ie 't Keulen hoort don

deren. Is dat dezelfde vent, die altijd alles durft 
en nooit voor een Mof opzij gaat? 

"Ben jij helemaal, om zo'n fij? ding.etje in
het water te gooien? Dat doe 1k nooit. We 
zelle d'r wat anders op moete vinden." 

Enfin er wordt over gepraat, lang en breed, 
maar o�k weer niet te lang en niet te breed. 

Uiteindelijk wordt besloten, de kist zo .. on·
opvallend mogelijk tussen een stapel ve1l111g
kisten voor het huis van Ome Toon te zetten. 

Zo gezegd, zo gedaan. 
De stapel staat er. En de Groenen laten niet 

te lang meer op zich wachten. Ze zwermen naar 
binnen en halen alles ondersteboven. 

De wacht buiten staat zwaar geleund ..... · 
tegen de veilingkisten. 

Neef's hart klopt in zijn keel. Maar hij blijft 
op de loer staan, Hij moet weten, hoe het af
loopt. 

't Loopt echter goed, de groenen trekken af 
en Ome Toon is er netjes doorgerold. 

Verlicht haalt neef adem Gelukkig, dat ge
vaar is voorbij. Maar, terwijl hij zich naar huis 
spoedt, denkt hij eraan, dat hij zijn radiotoest�I 
nog open en bloot op tafel heeft staan. �r 1s 
geen tijd meer te verliezen. Ze komen b1J de 
buren links al het erf op. 

Waar zal ie 't laten? 
In de tabak, flitst hem door het hoofd. 
Pal achter het huis is een hoek tabak. En 

het uiterste hoekje bij de schutting biedt voor 
de radio geen slechte schuilplaats. Wat grote 
bladen gaan er netjes over heen. Geen haan, 
die er naar kraait. 

Intussen is buurvrouw links tot de con
clusie gekomen, dat er nog een luidspreker 

binnen staat. Ze rent er de achterdeur mee uit, 
terwijl de Groenen de voordeur binnenkomen. 
Ze smijt het ding een eind weg en het komt 
prompt in de tabak bij den buurman terecht. 

Maar de buurman rechts zit het ook niet 
lekker, dat ze z'n huis steeds dichter naderen, 
want hij heeft ook nog een radio-toestel in huis. 
En hoe dichterbij het gevaar komt, hoe minder 
geschikt hij de schuilplaats gaat vinden. Dat 
ding moest eigenlijk de deur uit. Maar ......... 
waarheen? Het heldere ogenblik blijft niet uit. 
Buurman heeft zo'n fijn stukje tabak staan. 
Daar zullen ze het zeker niet zoeken. En als 
ze 't er mochten vinden, wie bewijst dan, dat 
het van hem is? 

Omzichtig wordt het radio-toestel te voor
schijn gehaald. Buurman steekt eerst zijn hoofd 
eens om het hoekje van de achterdeur om te 
zien of het nog wel kan. Ja hoor. Achter is nog 
geen Mof te zien en - over de schutting rei
kend - kan hij z'n kostbaar bezit netjes in de 
prachtige camouflage van het hoekje tabak la
ten zakken. Gelukkig, dat is een hele zorg 
minder. 

Inmiddels herinnert Neef zich, dat hij overal 
wat etenswaar in huis heeft .Er staat nog tar
we en als hij op zoek gaat om die ook nog in 
veiligheid te brengen en ze niet kan vinden 
vraagt hij zich af waar de tarwe toch gebleven 
is, waarop hij tot de slotsom komt, dat radio 
en tarwe op één onderduikadres zitten. Daar 
heeft zijn vrouw al voor gezorgd. 

Welk hart zou niet op hoger toerental 
draaien bij een huiszoeking door de Groenen? 
Zo ook het hart van neef en zijn vrouw. 
Maar als de kerels tenslotte het hoekje tabak om 

.gaan keren. dan dreigt het bijkans stil te 
staan. Gelukkig zijn neef en echtgenote on
kundig van het feit, dat er nog een tweede toe
stel en ook nog een ach'.eloos weggeworpen 
lu'dspreker onder het geurig kruid verborgen 
zijn. 

Hoe het mogelijk is, begrijpen ze niet, maar 
juist de hoek, waar hun kostbaarheden liggen, 
blijft onberoerd. Tenslotte krijgen de moffen 
,,tabak" van de tabak en trekken af. 

En Neef lachte, dat begrijp je! 
Maar, wie het laatst lacht, lacht het best. 

En dit keer was hij niet de laatste, die lachte. 
Er komt een schuit met moffen door de tocht 

achter het huis. En waar gaan ze aan land? 
Juist bij het hoekje tabak. 

Ze stevenen twee keer door de tabak, zien 
niets en zullen weer aan boord gaan, als de 
achterste omkijkt en teruggaat. Triomfantelijk 
haalt hij een luidspreker tussen de bladeren 
uit. 

Stom van verbazing heeft Neef zien gebeu
ren, hoe er inplaats van zijn radio een losse 
luidspreker uit de tabak komt. En hij zal eer
lijk met de hand op zijn hart kunnen verklaren, 
dat hij niet weet, hoe zo iets nu in een tabaks
veld kan groeien of waar de radio is, die bij de 
luidspreker hoort. En om alle boze vermoe
dens weg te nemen zal hij zeggen, dat ie nog 
maar kort getrouwd is. En toen kon je die din
gen toch al niet meer kopen. 

't Is al gek genoeg, als er luidsprekers tus
sen je tabak groeien, maar als je radio tus
sen de tabaksblaren nog kans ziet, om te jongen 
ook, moet je je toch wel even de ogen uit
wrijven. 

En 't is toch werkelijk waar. Er komt niet 
één, maar twee toestellen te voorschijn. En de 
tarwe komt ook promrt op de proppen.

't Enige, waar Nee zich tenslott�. over ver
baast, is, dat er niet meer te voor�ch11n komt. 

Dat is nou wat je noemt: ,,eigen teelt van 
de" buren", mompelt ie voor zichzelf. 

Neef gaat mee op transport naar Rotterdam. 
Met de tarwe, de radio's en de luidspreker. Als 
hij na tien dagen nog niet weet, waar het toe
stel is, dat bij den luidspreker hoort, mag hij -
o, wonder - terugkeren naar zijn tabaksplan
tage. 

Intussen is Anton weer in de Veen om 
eens te kijken, hoe het met de zender staat. 
En dan hoort hij tot zijn schrik, dat Neef is 
opgepakt en dat ze een radio bij hem thuis ge
vonden hebben. Hij kan niet anders denken, 
dan dat Neef met . het zendertje gepakt is en 
van beiden neemt hij, naar hij denkt, voor�ed 
afschdd. Met spoed verlaat hij de Veen. 

Als neef terugkomt, is Ome Toon de man, 
die praatjes kan hebben. ,,Jullie met je nieuwer
wessigheden", zegt ie. ,,Ik heb altijd wel ge
zegd, dat je je als tuinder bij de groente moet 
houwe. Tabak, dat is niks waard voor een 
tuinder. De kissies van de groenteveiling, die

halen je er door." 
Is het een wonder, dat Neef tegenwoordig 

geen "eigen teeltje" meer kan zien? A. G. 
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Reeds meermalen en van verschillende kanten is 
betoogd, dat het zwaartepunt van ons werk lag bij den 
plaatselijken medewerker of plaatselijke commissie. 
Deze samenstelling gaf aan onze organisatie de grote 
hechtheid, de werkkracht en intensiteit. En ook deze 
vorm was, gezien het uitgestrekte gebied en gezien 
de aard van het werk op het gebied der voedselvoor
ziening voor Noord-Holland boven het Noordzee
kanaal, de meest geëigende. Ook hier had iedere plaats, 
hoe klein ook, zijn medewerker of commissie, die alle, 
zonder uitzondering, zeer actief werkten en voor hun 
taak berekend waren. 

Voeg daarbij nog de vrij kleine districtsformatie (13 
districten), dan is te begrijpen, dat elke week op de 
vergadering een vrij nauwkeurig beeld kon worden 
verkregen over de gang van zaken en ook alle be
richten en gegevens binnen één dag konden worden 
ontvangen of doorgegeven. 

Ook dat was van belang, toen iedereen werd inge
zet voor de voedselvoorziening. Want, het ging om de 
opsporing, iets wat alleen een ingewijde kon te weten 
komen. 

Zo wisten wij al spoedig door wie en waar zwarte 
voorraden werden verhandeld. Dan volgde eerst een 
waarschuwing Hielp dit niet, dan volgde een "kraak". 

Daarom werden de K P.-groepen ingezet, later ge
organiseerd in de Gew. Stoottroepen. Maar, vaak heb
ben wij getwijfeld of dit de weg was. Het hek was 
van de dam. 

Zeker, we kregen voorraden, en zeer belangrijke. 
Maar, er gebeurden soms meer zwarte kraken, 

(d.w.z. waarvan het ,.gestolene" nooit terecht kwam 
waar het moest zijn), dan verantwoorde en opgegeven 
kraken. Inderdaad, dat is steeds onze grootste zorg 
geweest. Daardoor kwam, buiten onze schuld, de ille
galiteit in een slecht daglicht te staan. Er zwierven 
roversbenden rond, die h'er een geschikt arbeidster
rein vonden. Het kon toch niet worden nagegaan, 
wie de "kraak" gepleegd had, de "witte" of de 
,,zwarte". Wij moesten er zelfs toe besluiten het kra
ken stop te zetten. 

Alleen in een zeer noodzakelijk geval (b.v. bij wehr
machtsgoederen) en dan nog bij belangrijke voorraden, 
werd nog opdracht gegeven. 

Veel meer werd verkregen door het vrijwillig af
staan óf door boeren, óf door organisaties. In de 
Wieringermeer werd b.v. nooit gekraakt. Alles werd 
vrijwillig afgestaan. 

DEKOPV ANN.H. 
(vervolg) 

Nogmaals, hulde voor die medewerking! 
Alle voorraden werden verzameld op de volgende 

punten, die tegelijk geschikt waren als verscheeps
plaatsen: Middenmeer, Noord-Scharwoude, Span
broek-Opmeer en Broekerhaven. 

Middenmeer voor granen en peulvruchten; Noord
Scharwoude voor groenten; Spanbroek-Opmeer voor 
granen, peulvruchten, vlees en fruit; Broekerhaven 
voor groenten, peulvruchten en vlees. 

En nu nog het vervoer. 
De cijfers en gegevens over de illegaal verzonden 

voorraden zullen ieder overtuigen, dat ze de moeite 
en het gevaar waard waren. Vooral wanneer wij in 
ogenschouw nemen, dat het gebeurde in een tijd, toen 
elke kg. voedsel zijn gewicht in goud waard was. 
Tenminste, als ze aangekomen waren op de plaats 
van bestemming . 

Immers, alles moest vervoerd. Met alle risico's 
daaraan verbonden. Niet in de eerste plaats het 
kwijt raken der lading wa� het gevaar, maar het op 
het spoor komen der organisatie. Hoe gemakkelijk 
kon men via lading, ladingpapieren en vervoerders de 
werkers in de kop van Noord-Holland én de ontvan
gers in het vizier krijgen. 

En dat móest voorkomen worden. Vandaar, dat als 
grondregel werd aangenomen, dat niets zou worden 
vervoerd, wat niet gedekt was door de vereiste offi
ciële papieren. En daarvoor zorgde het ganse apparaat 
van plaatselijke medewerker tot commissielid. 

Ieder kende wel een "goede" P.B.H. (Plaatselijke 
Bureau-houder), een ingewijde medewerker van het 
voedselcommissariaat, een lid van het één of andere 
Bedrijfsschap, etc. 

Zo vloeiden ons in ruime mate toe oningevulde ge
tekende, vervoersbewijzen voor granen, peulvruchten, 
groenten, etc. Ja, zelfs de bewijzen in boekjes, naar 
behoefte. 

Zij ook waren overtuigd, dat het een nationaal werk 
was dat doorgang moest vinden, ondanks het gevaar, 
dat de distributie in de war gebracht zou kunnen 
worden. 

Ook werd de volle medewerking der C.C.D.-amb
tenaren ingeroepen. Deze toch konden de hun be
kende vrachten ongehinderd laten passeren. 

Zo wisten de C.C.D.-ers in de Zaan nauwkeurig, 
welke illegale goederen en op welke dag en welk uur 
zij aan hun aandacht moesten laten ontglippen. Zo kon 
het alleen nog gebèuren, dat goederen zouden worden 
vastgehouden door de Duitse instanties. Inderdaad 
gebeurde dit een enkele keer. Maar dan nog zag men 
kans door volledige samenwerking de goederen vrij te 
krijgen en ze ongehinderd de plaats van bestemming 
te doen bereiken. 

De eerste maanden vervoerde men veel per vracht
auto. Toen dit niet meer kon, o.a. door vordering, 
gebrek aan anthraciet, gevaar van beschieting, etc.lging alles per schip. De meeste afnemers zonden zei 
hun schepen, die aankwamen op een afgesproken plaats 
en uur. Als normale vrachtvaart werden ze geladen en 
vertrokken met de vereiste papieren. Menig schipper 
wist niet, van wie en voor wie hij lading in had. 

Tenslotte een foto van de L 0.-boerderij aan de 
Zomerdijk, waar meestal de vergaderingen werden ge
houden en waar de , centrale" gezeteld was, die alle 
voorraden catalogiseerde en distribueerde. De boerde
rij, bij honderden koeriers en koeriersters bekend als 
het welkome eindpunt, waar steeds een stevige maal
tijd en een zacht bed wachtte. De boerderij in feesttooi 
ná de bevrijding. 

(Slot volgt). 
KEES. 
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l{ECHTZETTING 
In het artikel ter nagedachtenis van Frits Conijn in 

aflevering nr. 64 van ons blad wordt gesproken over 
iemand, die in dienst was der Field security service. 
Het daaromtrent vermelde is niet juist. De bewuste 
persoon is pas na de bevrijding daarbij in dienst ge
treden. Het omtrent dezen in de 3e kolom tusschen 
haakjes vermelde berust eveneens op een verkeerde 
inlichting. Bedoelde persoon werd door de S.O. te 
Rotterdam op dolle Dinsdag vrijgelaten, toen de S.O. 
daar haar biezen pakte. Hij is in bezet gebied ge
bleven en niet door de linies naar een Canadeesche 
unit gegaan. Eveneens is het onjuist, dat zijn echtge
noote bericht van zijn fusilleering .heeft ontvangen en 
zijn kleeding heeft afgehaald. 

In nr. 65, in het verslag over den overval op het 
Haagsche Veer staan enkele historische onjuistheden, 
welke niet voor rekening van de schrijfster van dit 
verslag komen. Wij haasten ons deze fout te herstel
len. In bedoeld artikel wordt gesproken over de groep 
van Ds. van Ginhoven. Deze groep zat niet (zooals 
vermeld) op het Haagsche Veer, doch was opgesloten 
in het huis van bewaring in de Bergstraat te Rotter
dam. Deze groep bestond nog uit 18 menschen (de 
overigen waren inmiddels uit dit proces gelicnt, vrijge
laten of als krijgsgevangene weggevoerd), waarvan er 
nog niemand veroordeeld was. 

De geschiedenis is als volgt: 
Op 13 Juni 1944 zou deze zaak voorkomen bij het 

Sondergericht van het Obergericht in den Haag. Daar 
de directeur van de gevangenis bang was. dat er iets 
zou gebeuren, maakte hij er werk van, dat de groep 
vervoerd zou worden naar een andere gevangenis. Dit 
zou vermoedelijk op 7 Juni 1944 gebeuren. Teneinde 
dit te voorkomen, daar vermoedelijk vier (en niet 
zooals vermeld 9) ter dood zouden worden veroordeeld, 
werden er middelen en plannen beraamd om ze te be
vrijden. De laatste besprekingen vonden plaats op 4 
en 5 Juni. Resultaat daarvan was, dat op 6 Juni een 
poging zou worden ondernomen. 

Dat is inderdaad gebeurd onder leiding van Paul, 
met als resultaat, dat 17 gevangenen (nr. 18 werd niet 
bevrijd, omdat die de verrader was) bevrijd zijn op 
6 Juni 1944. Dit betreft dus een andere geschiedeni 
die met het Haagsche Veer niets te maken heeft. 

Wij danken de inzenders voor hun uitvoerige toe
- lichting op de juiste gang van zaken. 

REDACTIE. 

LIMBURG 

In Memoriam 

Piet Hoebers 
Als leider der Kath. Jeugdbeweging was Piet een 

vriend van velen. Met beide benen stond hij midden 
in het organisatieleven als één der sterke fiere katho
lieke Limburgers, met slechts één ideaal, te strijden 
voor kerk en vaderland. Geheel zijn jonge leven was 
een leven van dienende liefde en al zijn vrije tijd be
steedde hij aan de Jeugdvorming. 

Het was dan ook niet te verwonderen dat Piet, 
toen aan hem als vakman gevraagd werd de KP. be
hulpzaam te zijn bij het opensnijden van kluizen, 
waar de noodzakelijke PB.'s uitgehaald moesten wor
den, dit gevaarlijke werk terstond aanvaardde. Hij 
leek een veelbelovend KP.-er te worden. 

Zijn eerste werk was af, met een snijapparaat 
maakte hij de kluis van een Gemeentehuis netjes 
open, zodat een mooie buit de KP. in handen viel. 
Helaas was zijn eerste hulp in het verzetswerk ook 
de iaatste; door verraad viel hij in handen van de 
SD., die zonder veroordeling, zonder verhoor of 
rechtspraak, Piet in zijn ouderlijk huis onder de ogen 
van zijn ouders neerschoot als een misdadiger. 

God, die het .leven geeft, nam zijn jonge leven en 
wij weten zeker, dat Piet dit met liefde gaf voor zijn 
volk Een der vel-e helden, die hun offer brachten voor 
de bevrijding, voor een vrij en gelukkig Nederland. 

Zijn vrienden zullen hem niet vergeten, maar zijn 
voorbeeld blijven volgen in trouw aan God, Oranje 
en Nederland. · W. 

PLAQUETTES 

VOOR L.0.-MEDEWERKERS 

Bijna iedere dag komen nog bestellingen binnen op 
de plaquettes. Voor een vlotte aflevering, die we spoe· 
dig hopen te beginnen, is het noodzakelijk, dat alle 
plaatselijke L 0.-leiders, voor zover ze dit nog niet 
deden, het benodigde aantal opgeven aan den Districts-

leider, die op zijn beurt zich met zijn bestelling wendt 
tot den Provincialen Leider. Deze. laatste deponeert 
zijn opgave bij het C.B. Het verschuldigde bedrag 
(f 3.80 per stuk) op giro 370449 t.n.v. Jac. Heuvingh, 
Westermarkt 2, Amsterdam. 

Waar 'de verbindingen niet meer bestaan, kan rechts
streeks bij het C.B. worden besteld onder opgave van 
de gegevens van de L.0.-legitimatie. 



De Vergadering acht het dringend gewenst, dat zij 
op de hoogte wordt gebracht van de stand van zaken 
bij de zuivering in het algemeen. Men heeft het ge
voel dat de lagere functionaris heel secuur wordt ge
zuiverd, met voor den persoon in kwestie lang niet 
altijd aangename gévolgen. Over zuivering van hogere 
functionarissen hoort men echter niets. Commissies zijn 
benoemd maar waar blijven de uitspraken. Aan drie 
leden van de sectie wordt opgedragen de stand van 
zaken op korte termijn te onderzoeken en nadien 
een onderhoud aan te vragen met den Minister, waarbij 
me·n dezen het verkregen materiaal zal voorleggen. 

Voorts hadden enige leden bezwaar tegen het feit, 
dat wanneer schrijvers als gevolg van hun houding 
tijdens de bezetting voor langere of korte tijd worden 
uitgesloten, veelal ook de herdruk van de 'werken, die 
zij hebben geschreven wordt verboden. Deze leden van 
de sectie beschouwen dit als een verkapte censuur, 
hetgeen volgens hen in strijd is met de vrijheid van 
drukpers. Binnenkort zal echter een KB. verschijnen, 
waarbij de zuivering onder kunstenaars, schrijvers enz. 
zal worden geregeld, waarna indien nodig deze kwestie 
opnieuw ter sprake kan worden gebracht. 

VERGADERING VAN DE GAC. 
Tijdens de bureau vergadering was gebleken dat 

buiten het vraagstuk over de nieuwe samenstelling van 
het bureau der GAC en het geven van volmachten 
aan het bureau, nog een belangrijk aantal andere pun
ten te bespreken viel. Helaas heeft men echter in de 
pleno vergadering van de GAC twee en een half uur 
zoek gebracht met debateren over het voorstel om het 
bureau grotere bevoeg_dheden te geven en samen te 
stellen uit dertien personen waarvan 6 leden der GAC 
naar voren gekomen uit de federatieve bundeling, 6 
leden uit de individuele bundeling en als dertiende lid 
de voorzitter der GAC eveneens uit de federatieve 
bundeling. 

Door vele leden werd de GOIW verweten, dat zij 
met het zenden van het telegram over Indië en het 
uitsluiten der CPN uit haar gelederen, zich op politiek 
terrein had begeven. 

De afgevaardigden der GOIW ontkennen dit ten 
stelligste, men zegt, dat het alleen de persoon van 

oekamo is waar het om gaat, deze heeft naar hun 
mening samengewerkt met den vijand, de CPN staat 
achter Soekarno, reden waarom zij deze uitsluit van 
haar lidmaatschap. 

De vorzitter leest een door hem aan het bureau 
geschreven brief voor, waarbij hij mededeelt, dat hij 
zich met de nieuwe plannen omtrent samenstelling van 
het bureau niet kan verenigen. Hij is bevreesd dat de 

een medewerker van de KP. met een zgn. 11Turkse" 
pas naar een bepaald adres gestuurd werd om daar 
tot de ontdekking te komen, dat de andere helft van 
de pas in het bezit was van zijn eigen vader; 

het bij een overval op een arbeidsbureau is voor
gevallen, dat een oude bewaker onder bedreiging van 
een KP.-pistool, geruststellend verzekerde, dat hij 
de KP.-ers niets zou doen ... , ... ; 

een administrateur in de "koepel" te Arnhem dacht, 
dat de overval een grap was van de marechaussée. 
hij daarom naar een vulpen uit zijn zak greep en 
deze op één der overvallers richtte met de worden: 
,,Ik schiet terug"; 

de betreffende KP.-er niet zoo gauw zag wat hij 
uit zijn zak haalde en, menende dat het ernst was, 
bijna te�g had geschQten; 

Vergadering 
sectie zuivering 
der G.A.C. 
van Woensdag 7.11.45. 

GOIW naar een machtspositie streeft, temeer daar de 
GOIW een jonge energieke vereniging is, welke zeker 
voorlopig niet van zins is naar huis te gaan en het 
gevaar bestaat dat zij de GAC, die op het standpunt 
staat dat de zaken zo snel mogelijk moeten worden 
afgewikkeld, zal overvleugelen. Mocht het voorstel 
doorgang vinden, dan ziet hij zich tot zijn spijt ge
noodzaakt op te treden. Dit wantrouwen wordt door 
verschillende leden der vergadering gedeeld, en deze 
achten samenwerking in de toekomst :tonder afdoende 
garanties van de zijde der GOIW niet mogelijk. Of
schoon men algemeen van mening is, dat een breuk 
voor alle partijen het einde zou betekenen van de in
vloed en het gezag der GAC bij de regering. Na uit
voerige debatten, waarbij ook naar voren kwam, dat 
de GOIW niet meer te beschouwen is als de vertegen
woordigster der individuele bundeling, wordt het voor
stel herhaald om leden voor het bureau te benoemen 
uit de GAC. Waarna de volgende namen naar voren 
gebracht werden. 

Brute! de la Rivière, voorzitter; Meijer L.O .. Meyer 
Parool; Drion (of een lid van het NSF); Schuyt (Chri
stofoor), Brandenburg, Smallenbroek, voorts Voorhoeve, 
Schootstra, Vingerhoeds, van Aalderen, Ds. de Kluis, 
Haverkamp. De GOlW zou dan de garantie moeten 
geven, dat zij verder van elke actie naar buiten, welke 
op het terrein der GAC ligt, afziet en dat zij zich 
zeker van elke politieke actie heeft te onthouden. De 
vertegenwoordigers der GOIW staan echter op het 
standpunt, dat hen ook in de plenaire G.A.C. een 
gelijk aantal zetels zal worden toegewezen als aan de 
afgevaardigden uit de Federatieve bundeling. Het bu
reau en ook. de overige leden der G.A.C. zijn van 
mening, dat p.it nu niet aan de orde is. Men wil echter 
wel overwegen in hoeverre het gerechtvaardigd is hier
aan in een of andere vorm tegemoet te komen. 

De GOIW brengt nog naar voren, dat zij deze ver
andering wil, vooral omdat men bevreesd is, dat op 
zekere dag de GAC zal besluiten heen te gaan, ter
wijl de GOIW dit nog niet zou willen. De meeste 
leden zijn echter van mening, dat de GAC haar taak 
bij het optreden van het noodparlement en zeker bij 
het gekozen parlement zal moeten beëindigen en dat 
het verstrekken van volmachten aan het bureau en 
het practisch niet meer bijeen komen der GAC, hiertoe 
de eerste stappen zijn. 

Men dringt er bij de GOIW: nogmaals op aan bo
vengenoemd voorstel aan te nemen terwijl men de hoop 
uitspreekt, dat de voorzitter der GAC zijn taak zal 
blijven waarnemen. 

Waarna het voorstel tenslotte wordt aanvaard. 

Kp VERGADERING

FRIESLAND
Onder grote belangstelling - niet minder dan ruim 

60 KP-ers waren aanwezig - heeft op Maandag 
29 October in hotel de Nieuwe Doelen te Leeuwarden, 
een vergadering plaats gevonden van KP-ers uit 
Friesland. 

De vergadering werd met gebed geopend, waarna 
de voorzitter, de provinciale KP-leider Piet Kramer, 
de aanwezigen hartelijk welkom heette. Vervolgens 
vond de herdenking plaats van de gevallen KP-ers. 
Eén der leden droeg een ontroerend gedicht voor, van 
mevr. van Dorp-Ypma: ,,Eén die terugkomt spreekt", 
waarna de 14 gevallen KP-ers in stilte werden her
dacht. 

De voorzitter gaf vervolgens een overzicht van zijn 
werkzaamheden als KP-leider en van het werk dat in 
de periode van Juli 1944 tot December 1944 werd 
gedaan. In dit tijdsbestek werden zes distributiekanto
ren en zeven overvallen op politiebu�aux, kazernes en 
gevangenissen gepleegd. Deze overvallen gelukten op 
één na. Ongeveer 70 illegale werkers werden bij deze 
operaties bevrijd. De gevangeniskraak te Leeuwarden 
kan de sluitsteen van het KP-werk in Friesland ge
noemd worden, want nádien kwam de KP in BS-ver
band. 

Hierna volgde een verslag over de werkzaamheden 
van het afwikkelingsbureau der L.K.P., waarbij de ge
legenheid gegeven werd tot het stellen van vragen. Ver· 
schillende aanwezigen maakten van deze gelegenheid 
gebruik om meer op de hoogte te komen van de 
werkwijze van het afwikkelingsbureau en de Stichting 
1940-1945. 

Het financieel-verslag gaf een batig saldo van 
f 1.65. 

Na de pauze, kwam de verkiezing van den pro
vincialen KP-vertegenwoordiger aan de orde. Met 
algemene stemmen werd P. Kramer herkozen. 

Vervolgens was het woord aan Bob, die op verschil
lende punten een toelichting gaf. Zoo maakte hij mel
ding van de vorming van een Ve bataljon Stoottroepen. 

Ook op deze vergadering werd de kwestie van het 
al of niet aannemen van onderscheidingstekenen ter 
tafel gebracht en een levendige discussie was er het 
gevolg van. Allen waren het er over eens, dat, indien 
dit ook maar enigszins mogelijk is, er geen onder
scheidingstekenen aangenomen dienen te worden. 

Ten slotte werden nog enkele interne punten behan· 
<leid. Opgaven van adreswijzingen en het opzenden 
van autobiographieën dienen te geschieden aan het 
provinciaal afwikkelingsbureau der L.K.P., Pelikaan
straat 5, Leeuwarden. 

Ook zij, die het Mededelingenblad niet ontvangen, 
kunnen hiervan aan bovengenoemd adres opgave doen. 

Nadat de voorzitter nog mededeling had gedaan 
dat er in December een feestavond gehouden zal wor· 
den, werd met dankzegging geëindigd. 

E,e,ifuii ZUIVERING BEDRIJFSLEVEN 
(Vervolg) 

In ons vorig artikel bespraken wij de definitie van had vele voorrechten, zoals goede voorziening met 
strafbare collaboratie. Thans willei:i wij iets te berde grondstoffen, die dikwijls nog volop aanwezig zijn, 
brengen over de strafmaatregel die Zuiveringsraden daardoor thans flinke orders b.v. van het Commissa-
kunnen opleggen. riaat Noodvoorziening, en waarschijnlijk een goede 

Vooraf echter één opmerking: Indien tijdens het personeelbezetting. De bedrijfsleider zwaait nu de 
onderzoek o;ntrent de gedragingen van een ondernemer scepter en bovendien staat er nergens geschreven dat 
mocht bi.ijken dat het een zeer ernstig geval is ge- de uit de leiding verdreven directeur niet tijdelijk b.v. 
worden, dan moet naar ons gevoelen de Zuiverings- als jongste bediende mag optreden, om maar eens een 
raad de plicbt hebben deze zaak in handen te stellen uiterste te noemen! Dat beteekent behoud van het 
van een Tribunaal of Bijzonder Gerechtshof en kan nauwste contact met het bedrijf, dus practisch toch de 
zij niet volstaan met het opleggen, door haarzelf, van leiding- hebben. 
de hoogste strafmaatregel. Kort en goed. Wanneer de directeur na twee jaar-

Het KB. zegt dan dat de Zuiveringsraden in tegen- tjes de leiding weer op zich neemt, heeft hij een flo· 
stelling tot de Tribunalen slechts één strafmaatregel reerende zaak die hem in' een of andere vorm het ge-
kunnen opleggen en wel ontzetting gedurende ten- derfde salaris dubbel en dwars zal vergoeden. J 
hoogste tien jaren van het recht een leidende functie Voor het eerst dan weer achter zijn bureau denkt 
uit te oefenen, hetzij in een bepaalde onderneming, hij grinnekend: "ik ben toch een prima zakenman met 
hetzij in bepaalde bedrijfstakken, hetzij in het bedrijfs- vooruitziende blik. Collaboratie met den vijand is een 
leven in het algemeen. ....., pracht zaakje en het wordt nog beloond ook, en dan 

Laten wij nu deze strafmaatregel eens nader bezien die zoogenaamde principiëelen, wat een kaffers waren 
aan de hand van een veronderstéld geval, hetwelk in dat. Tijdens de bezetting armoe troef, en nu zijn zij 
de praktijk gemakkelijk zal voorkomen. Een fabrikant, wèer het haasje. 't Is wel gek, maar de straf die ik 
directeur van een N.V., heeft voor zijn fabriek vrij- eigenlijk verdien komt op het hoofd van de "goede" 
willig Verlagerungsopdrachten aanvaard. Zijn beroep bedrijven." 
op de bedoeling het Nederlandsche belan� uiteindelijk Men kan nu wel zeggen dat dit beeld gechargeerd 
te dienen, of zijn beroep op "noodzaak' , of beiden, is, maar in principe is het juist. 
worden door den Zuiveringsraad niet geaccepteerd, (en Het '!loge voor de Zuiveringsraden een aansporing 
wij vreezen dat het dan reeds een tamelijk ernstig zijn om over hun niet zeer ernstige gevallen niet te 
geval zal moeten zijn) met als gevolg dat de fabrikant- licht te denken. 
directeur der N.V. - het recht wordt ontzegd om Moge dit geschrift er toe bijdragen dat iedere in· 
gedurende twee jaar zijn functie als directeur uit te stantie die het aangaat het besluit zal nemen de 
oefenen. Wat is de consequentie van deze maatregel? "goede" bedrijven nu ook werkelijk de voorrang te 
Dat de directeur prinsheerlijk zijn achterstallige va- geven waarop zij recht hebben. Dit zal dan geen be-
cantie gaat genieten. Het is gewoonweg om van te Jooning zijn voor hun goede houding, doch slechts 
watertanden. Maar er zijn nog meer voordeelen ! Zijn een kwestie van louter rechtvaardigheid. 
fabriek draait lustig voort, want een Verlagerungsbedrijf r v. S.
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praten kan zijn nut. hebben 
Ik werk voor de L.O. Amsterdam, afd. Centrum 

en krijg op onze vaste plaats mijn opdrachten. 
Op een dag is bij mijn opdrachten een briefje van 

een gezin: man, vrouw en twee kinderen. De vrouw 
vraagt een bonkaart voor haar man en steun voor 
haar gezin en voor haar man, die ergens op een an
dere plaats is ondergedoken. 

Zij wonen in de St. Anthoniebreestraat. 
Herhaaldelijk ben ik al aan de deur geweest, maar 

nooit is er iemand thuis. Ik word nu maar een beetje 
brutaler en vraag aan de buren, wanneer ik Mevr. 
Owen het beste thuis kan treffen. 

Tot antwoord krijg ik, dat zij meestal tussen 12 uur 
en 2 uur thuis is, daar de kinderen dan uit school 
zijn thuis gekomen. 

Ik vraag aan de buren, of zij willen zeggen, dat 
ik de volgende dag terug zal komen, en dat zij maar 
moeten zeggen, dat ik kom van den Heer Max. 

De volgende dag ga ik weer naar het adres. Op 
mijn bellen gaat de deur open en roept een kinder
stemmetje "komt U maar boven". 

Langs een vies, vet touw hijs ik mij drie trappen op. 
Als ik boven ben, krijg ik te horen, dat Mevr. Owen 
weer niet thuis is. 

Ik kijk de kamer in en zie een meisje van ongeveer 
negen jaar en een jongen van elf, die wat onnozel met 
een paar houten blokjes spelen. 

"Gaat U maar zitten mijnheer," zegt het meisje 
op een stoel wijzend. 

Ik ga voorzichtig op de stoel zitten, ik zeg "voor
zichtig", want de stoel blijkt niet van de allerbeste 
kwaliteit te zijn. 

,,Moeder komt zo terug", zegt het meisje. 
,,Zo", zeg ik, ,,en vertel me nu eens, waar is je moe

der naar toe, zus?" 
,,Ik heet geen zus" zegt het meisje, ,,ik heet Ma

rietje". 
,,0, zo, nu, Marietje, weet je dan niet waar je moe-

der is?" · 
,,Ja, die is naar de Zeedijk, een boodschap doen." 
De Zeedijk is een Amsterdamse Wijk bestaande 

uit voornamelijk zeemans'kroegjes. 
,,En, Marietje, wonen jullie hier al lang?" 
,,Nee, mijnheer, wij woonden vroeger in de Hout

rijkstraat, maar de buren hebben ons "weg gepest"." 
"Zo, hoe kwam dat dan Marietje? Hadden jullie 

de buren dan ook geplaagd?" 
"Nee, mijnheer, ze hadden de pest erin, dat wij meer 

kolen kregen dan zullie." 
Intussen heb ik eens rond gekeken en ik zie de meest 

wrakke rommel, maar ook een, zo goed als nieuw, 
electrisch kookfornuis en bij het raam twee grote leren 
clubfauteuils. 

In de hoek van de kamer staat een twee-persoons 
ledikant met wat smerig beddegoed. Een poot van het 
ledikant ontbreekt. In de plaats daarvan zie ik een 
groenteblik. 

Op de grond liggen wat vodden. 
,,Is dat jouw bedji{, vraag ik. 
,,Nee, dat is van mijn broertje, ik slaap bij moeder." 
De grond is kaal en smerig, alles is verwaarloosd 

en vuil. 
Maar, daar aan de wand, daar hangt, naast enkele 

prullen, een groot, geschilderd portret van een man in 
S.S.-uniform.

Ik vraag: ,,Wie is dat, Marietje?"
Maar dan barst de jongen los: ,,Dat is mijn vader."
,,Zo, is dat jouw vader."
,,Ja, hij vecht in Rusland." 
,,Zo, en vind jij dat dan zo mooi?"
"Ja, want mijn vader zegt, die Russen zijn smerige

kerels." 
Nu wordt het mij toch te machtig. 
"Smerig?" Voor mij staan kopjes, die in geen weken 

water gezien hebben, borden met etensresten van de 
vorige dag. Alles stonk tegen je aan. 

Arme kinderen! 
"Nu, Marietje, zeg maar tegen je moeder, dat ik 

nog wel eens terug kom." 
Op de trap kom ik de buurvrouw tegen. 
,,Ze is weer niet thuis, hè, mijnheer?" 
,,Nee, Mevrouw." 
,,Maar, mijnheer, ik weet niet waarvoor U komt, 

maar past U maar op, want die vrouw gaat met de 
Moffen." 

,,0, dank U wel, dan weet ik het al." 
Natuurlijk moet ik nog op het adres terug komen .... 

Een ander geval speelde zich ook af in de St. An-
thoniebreestraat. Ik heb daar 2 onderduikers zitten Ï:>p 
een adres en ik kom om daar de bonkaarten af te 
geven. Ik vraag als gewoonlijk hoe mijn vrienden het 
rnaken. 

"0, heel goed mijnheer, alleen moeten wij o�sJ_en 
voor den bakker van de overkant, want dit is een 
N.S.B.-er, en beneden op één hoog, is het ook niet 
zuiver", antwoordt Mevrouw. 

,,Nu, Mevrouw, dan maar oppassen." 
Toch Qlijf ik nog even zitten, want ik merk, dat Me

vrouw iets op het hart heeft, waar ze blijkbaar niet 
mee voor den dag durft te komen, en waar ik toch 
achter moet komen. 

We praten een beetje met elkaar, en plotseling_1:eg 
ik: ,,Nu, Mevrouw, wat heeft U nog op Uw gewe
ten? U schijnt mij nog iets te willen vertellen." 

Met horten en stoten komt er dan eindelijk: ,,Nu, 
ja, ik heb hier nog een onderduiker in huis, maar die 
man is zo bang, dat hij niet wil hebben, dat ik het U 
zeg. r:Jij is met twee anderen gisteren uit Amersfoc:-t 
ontsnapt en hij wil voor niemand weten, dat hij hier is. 
Maar, U begrijpt wel, als ik geen bonnen en geld voor 
hem heb, hoe moet ik ik hem dan te eten geven?" 

,,Waar is hij nu?" vraag ik. 
"Toen hij U hoorde aankomen, is hij naar het dak 

gevlucht." 
"Mevrouw gaat U maar naar hem toe, en zeg dat 

er niets aan de hand is en dat ik hem maar alleen een 
paar noodzakelijke vragen moet stellen." 

De vrouw gaat daarop naar het dak, maar komt 
terug en zegt: ,,Hij komt niet, hij zegt, dat ik gek 
ben om hem nu toch te verraden, hij springt net zo 
lief van het dak af voordat hij zich gewonnen geeft." 

,,Dan ga ik zelf naar het dak" zeg ik dan. Eindelijk, 
nadat ik drie daken overgeklauterd ben, zie ik iets 
bewegen achter een schoorsteen. Ik ga naar den jon
gen man toe, en vraag of hij nu eens op wil houden 
met die poppenkast. ,,Ga mee naar beneden, dan kun
nen wij eens praten." 

Hij kijkt naar mijn handen en zegt: ,,Ben jij niet 
van de politie?" 

"Wel nee, kerel, hoe kom je er bij? Ik kom voor 
jullie belang en niet voor het mijne." 

,,Nu, gaat U dan maar voor, ik kom wel." Hij ver
trouwt de zaak toch niet helemaal, maar hij komt toch 
naar beneden. 

Het is trouwens ook wel te begrijpen, deze man is 
met nog twee ,anderen uit het kamp in Amersfoort uit
gebroken. Overdag hebben zij zich bij een boer in 
een hooiberg schuil gehouden en zijn 's nachts meer 
kruipend dan lopend naar Amsterdam gekomen. 

Hij l9opt nog in zijn "boeven-overall" uit het kamp, 
dus iedereen zou hem direct kunnen herkennen als een 
ontvluchte gevangene. 

De-angst dan weer gepakt te worden, zit er diep in. 
Maar na wat heen en weer gepraat komt hij toch op 

zijn gemak en ik kan mijn formuliertje invullen. 
Maar, wie schetst mijn schrik, toen hij mij vertelde, 

dat hij beroepsbokser was. . Nou dan had het er voor mij wel eens beroerd mt 
Il I 

k" 'k kunnen zien, daar boven op dat da , zeg 1 • 
,,Ne� mijnheer", zegt hij, ,,ik sla nooit iemand, 

maar zij moeten mij ook van mijn lijf af blijven, d�t 
was met die stomme vent in Amersfoort ook zo, die 
gaf mij een klap in mijn gezicht, nou, toen heb ik hem 
geleerd wat slaan was." 

Twee dagen later ben ik een paar stukjes ondergoed 
machtig geworden en ontving ik nog .f 25.- van het 
N.S.F. voor mijn nieuwen vriend, zodat hij direct even 
geholpen was. Ik ga ze hem maar even brengen. 

Maar, als ik boven kom, ligt mijn nieuwe vrien� op 
de grond. Het lijkt wel een klomp rauw vlees. Gezicht, 
handen en benen, alles onder het bloed. 

Zijn boterhammenmoeder zit erbij te huilen. 
Er is het volgende gebeurd: 
Er was ergens ingebroken (dat gebeurt daar in de 

buurt nogal eens) en daarop had de politie een inval 
gedaan en natuurlijk had mijn vriend toen de vlucht 
naar het dak genomen. 

De politie ging hem achterna. Mijn nieuwe vriend 
liet zich langs een afvoerbuis zakken en dacht bij de 
tweede verdiepino door het raam weer naar binnen 
te gaan. Maar o"ok daar stood politie, die hem pro
beerde te pakken. Hij had den agent een stomp. in zijn
gezicht gegeven, maar die sloeg ook van zich af, 
waarop mijn vriend had moeten loslaten en van de 
tweede verdieping naar beneden is gevallen door een 
glazen lichtkap van een fabriek. Toen de politie bij 
hem kwam, zei deze: ,,Zo vuile inbreker, nou hebben 
wij je toch". 

"Wat", zei mijn vriend, ,,inbreker!" Man, ik ben 
drie dagen geleden uit het kamp Amersfoort ge
komen." 

"Wat zeg je, stommerd, waarom heb je dat dan 
niet direct gezegd?" 

Vier agenten hebben hem toen weer naar boven 
gedragen. 

Daar lag hij nu, toen ik boven kwam. 
Gauw haal ik er een vertrouwde dokter bij. Deze 

ziet al dra, dat er niets gebroken is, alleen wat snij
en schaafwonden. 

Maar, één ding heb ik nu heel goed geleerd: het kan 
zijn nut hebben om eerst met kinderen en politie"te 
praten, voor men tot handelen over gaat. 

C. J. P.

/ 

"HET BOETEKLEED 

ON.TSI.ERT 

DEN MAN NfflT" 

Onze, enige tijd geleden geplaatste artikelen onder 
het opschrift. ,,Geef tlinke kerels een kans", hebben een 
politie-ambtenaar in het Noorden des lands aanleiding 
gegeven, vermanend in de pen te klimmen. 

Omdat de kern van hetgeen deze politie-ambtenaar 
schreef o.i. �n verkeerde geestesgesteldheid verraadt, 
stellen wij er prijs op zijn bezwaren enigszins nader 
onder de Joupe te nemen. 

De tijd en gelegenheid ontbrak ons, eerder op dit 
schrijven in te gaan. Niettemin willen wij er gaarne 
alsnog een ogenblik bij stil staan. 

De geachte briefschrijver schuift ons o.m. verschil
lende dingen in de schoenen, die wij met geen enkel 
woord in bedoelde artikelen hebben beweerd. Doch op 
verschillende, overigens minder prettige verwijten, zul
len wij thans niet ingaan en ons slechts bepalen tot 
de kern van de brief. 

De schrijver krijgt, als politie-ambtenaar, de op
dracht Joden te transporteren (eigen woorden). Hij 
besluit "aan het medewerken van de wegvoering van 
Joden niet mede te doen" (goed zo, prachtkerel, de 
enige houding). 

Hij vindt het echter tQ_ch verstandig eens een on
derhoud aan te vragen bij een opperrabbijn. Hem deelt 
hij zijn besluit mede tot weigering (is het onderhoud 
alleen a\s m�dedeling van de weigering bedoeld, of 
heeft de schrijver in kwestie de stille hoop gekoesterd, 
dat de opperrabbijn hem tot andere gedachten zou 
brengen?) De opperrabbijn antwoordt: ,,Agent, dat 
moet U niet doen". (Onbegrijpelijk en verschrikkelijk). 
"Wij, als Joodse Raad, werken mede dat alles zo goed 
mogelijk gaat. Wij zorgen voor rugzakken en pak
materiaal, wij geven aan de wegvoerende instanties 
telkens op welke families nu weer gedeporteerd kun
nen worden enz. enz.". Ua, waarde lezer, dit heeft 
de opperrabbijn, indien de geachte inzender waarheid 
spreekt, heus gezegd). 

Het eind van het ·lied is, dat de inzender de Joden 
dan toch maar heeft weggevoerd. De opperrabbijn zei 
het immers ...... 

Hiermede was des inzenders geweten gesust en kwam 
hij op zijn aanvankelijk besluit tot weigering terug. 

Neen, het spijt ons het te moeten zeggen, maar veel 
principiële ruggegraat heeft de inzender hiermede niet 
getoond te bezitten. Zeer waarschijnlijk zijn ook tal 
van door hem weggevoerde Joden niet meer in leven. 
Wil de inzender - en we hopen, dat hij dit leest -
zich dit even realiseren? Heeft de inzender nu wer
kelijk gemeend, dat hij zich tegenover God achter �en 
opperrabbijn kan verschuilen? We laten de ho�dmg 
van den opperrabijn nog in het midden. We hennne
ren er alleen terloops aan, dat de Joodse Raad reeds 
in die tijd door Joden als het "Joods VERraad" werd 
gekenschetst. 

Het verwondert ons,· nu we dit> horen, niet in het 
minst. Wat echter wel onze verwondering opwekt is, 
dat iemand als de inzender, die waarschijnlijk niet van 
alle godsdienstzin gespeend is, niet op de hoogte blijkt 
te zijn met één der meest primaire en elementaire be
ginselen van het Christendom, deze n.l., dat wij tegen
over God een EIGEN verantwoordelijkheid hebben en 
nooit de verkeerde gedragingen van anderen als een 
dekmantel moaen gebruiken voor ONZE onjuiste han
delingen. De inzender was in die dagen PERSOON
LIJK verantwoordelijk voor zijn daden, niet de opper
rabbijn voor de daden van den inzender. 

Neen, dit gedeelte van de brief heeft ons veel pijn 
gedaan! De inzender heeft zich hierin niet van zijn 
sterkste zijde laten zien. Nu is het ons ook wel dui
delijk, dat de schrijver in zijn brief zegt: ,,een enk�le 
maal bezorgt het lezen van Uw orgaan wel eens een 
bittere bijsmaak". 

Een gevoel van diepe verontwaardiging over het ex
cuus van den inzender hebben wij niet kunnen onder
drukken. Het maakt de waard� van hetgeen de inzen
der ook overigens meent te moeten verwijten, wel zeer 
gering. Wij zullen het hierbij dan ook laten. Er. staan
in het ingezonden stuk nog enkele andere dmgen, 
waarop wij gaarne de aandacht hadden willen ves
tigen. Ze raken echter weer niet de kern der zaak, 
die ons hier bezig houclt. Mede met het oog op de 
beschikbare ruimte dient ons antwoord te worden be
eindigd. Wij hebb�n tenslotte nog één advies. Het is 
dit dat de inzender zijn veelszins uitdagende toon 
vo�rtaan achterwege late en afzie van de houding, als 
zou hij zijn taak in de afgelopen jaren toch zo gewel
dig goed hebben vervuld. 

Het boetekleed ontsiert den man niet". Wel de dek
m��tel, waarover we hierboven spraken. 

FRITS. 

e f 1.25 op Giro 370449t.n.v. Jac. Heuvingh 

Westermarkt 2, Amsterdam. 
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OITBUL Lii& IIOIUIIBITBI 
Onthulling monument 
gevallen strij:lers van Benschop. 

Op 13 en 17 Februari 1945 gevallen of gefusilleerde 
strijders: 

Jan A. v. Ieperen, geb. 14.12.14 
1 heo A. Klever, geb. 10.3.20 
Hendrik Sattler, geb. 17.10.24 
Jasper v. Ieperen, geb. 17.8.13 
Johannes G. v. d. Ende, geb. 2.1.24 
A. C. Klever, geb. 16.4.01
A. P. v. Vliet, geb. 17.1.20 
A. A. Klever, geb. 31.1.24. 
Op 13 Februari van dit jaar was het een wilde jacht

in llenschop. De motten hielden een razzia, zo groots 
en fanatiek opgezet, dat er bijna geen ontkomen aan 
was. In grote getale waren zij aangekomen, van beide 
kanten het dorp in en omsingelden boerderij na boer
derij. In de naburige dorpen hield men z'n hart vast. 
Ze wisten het: practisch elke boerderij in het lange 
uitgestrekte Benschop was een schuilplaats voor ge
zochten, voor verdrevenen, voor geallieerden, voor on
derduikers, terwijl die schuilplaatsen soms ook berg
plaatsen voor wapens en munitie waren. 

De jacht was fel en wild. Schoten klonken in de 
verte en als wou de wind de toch al zo geladen ge
moederen nog meer aanwakkeren, overstemde hij, in 
wilde vlucht langs erf en hof, de gebrulde comman
do's der mensenjagers. 

Er vielen schoten; in het wilde weg en langs en 
over de hoofden van duikers, die trachtten te ont· 
komen. Er werden ook schoten bean,woord. Op de 
boerderij van de familie Klever werd een vuurgevecht 
geleverd tussen de illegalen en den vijand. Aan beide 
zijden vielen doden, o.a. viel Theo Klever als held aan 
het binnenlandse ondergrondse front. 

De gedoden aan duitse zijde zouden zwaar betaald 
worden. In tomeloze woede werden de Benschopse ge
vangenen in grote getale weggevoerd. Een deel als 
dwangarbeider naar Duitschland, een ander deel naar 
de gevangenis Wolvenplein. 

Toen was het stil geworden in Benschop. 
Enige dagen van spanning volgden; dagen van hoop 

en vrees. 
Enkele dagen later, op Zaterdag 17 Februari. kwa

men de moffen Benschop weer binnen rijden. Een mo
torrijder met mitrailleur, een luxe wagen, een autobus. 
Van achter heggen en struiken zag men het: De jon
gens kwamen terug. Misschien voor onderzoek? Men 
leefde tussen hoop en vrees. Doch ze gingen regel
recht naar de plaats van het strijdtoneel, de boerderij 
van Klever. 

De wraak was meedogenloos. In korte tijd was het 
lot der jonge kerels beslecht. In looppas bij de hooi
berg van de boerderij van Klever aangekomen, werden 
zij neergeknald, als vee, als "terroristen". 

Tot wijd in de omtrek was de verslagenheid groot. 
Een ieder leefde in gedachten mee met de Moeders 
der zonen, met de vrouw van den heldhaftigen man, 
met de alleen achter gebleven verloofde ..... . 

7 November 1945 .Het is weer stil in Benschop. Het 
langgerekte dorp steekt van zijn vele boerderijen de 
vlag halfstok, die roerloos naar beneden hangt. 

De herfs:lucht houdt de zon nog even schuil, de 
wind heeft opgehouden de bomen te ontdoen van hun 
laatste resten van zomerkleedij. Aan een gevoel van 
weemoed ontkomt men niet bij het zien van dit beeld. 

Benschop eert vandaag zijn gevallen strijders. Een 
monument wordt onthuld. Deze plechtigheid werd be
gonnen met een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk. 
Behalve in het overvolle kerkgebouw vonden de be
langstellenden een plaats in het daarnaast gelegen 
schoolgebouw of daarbuiten, waar de dienst door mid
del van luidsprekers eveneens gevolgd kon worden. 

In het kerkgebouw merkten wij o.a. op: de Commis
saris der Koningin · in de provincie Utrecht, een ad
judant van Z.K.H. Prins Bernhard, de Burgemeester 

LIMBURG 

, ,llet w..cü een 6.o.e,1z;. '' 
De oude Krans is aan de grens overleden. Met dit 

bericht kwam een einde aan de verwachting Krans 
weer terug te zien. De boer van Bovensbosch, met 
zijn vrouw en zoon, verzorgde het onderduikerskamp, 
dat opgeslagen was diep in de bossen, enkele honder
den meters van hun boerderij vandaan. Meer dan vijf
tig jongens in opleiding voor het verzetswerk, von
den in vader en moeder ·Krans hun eigen ouders te
rug, die zij hadden moeten verlaten om onder te dui
ken. Niets was de fam. Krans teveel als er gehol
pen moest worden, hun gehele bedrijf was beschik
baar als het nodig was. 

Gerrit, de zoon van Krans, kwam twee- of driemaal 
in de week naar het dorp. met wàgen en paard om 
alles op te halen wat de jongens nodig hadden. Vijf 
grote kippenhokken stonden zij af en bouwden deze 
met de jongens weer op in de bossen. Van alles wat 
de boerderij voortbracht konden de jongehs zoveel 
krijgen als zij nodig hadden, zonder ook maar van 
vergoeding te willen horen. 

"yij met 'U allen, stoere fiere belden, 
'Vereend gevallen, gij rusttet zelden. 
Qij stondt steeds klaar in den nood. 
Beseftet bet gevaar, docb vrcesdet geen dood. 
Qij offerdet uw leven, één van zin 
'Voor Qod, voor 'Volk, voor 'Koningin.• 

d�r Gemeente Benschop, Prot. en R.K. geestelijkheid 
Utt Benschop en omgeving en voorts vele figuren uit 
de illegaliteit. 

De bijeenkomst stond onder leiding van Ds. de' 
Leeuw van Polsbroek, die deze dienst aanving met een 
kort openingswoord. De sprekers wisselden onder het 

zingen van Vaderlandse liederen. Pater Willibrord van 
Haastrecht sprak een rede uit over "De geestelijke ach
tergrond van het illegale werk". Hij wees hierin nog 
eens duidelij� op de innerlijke gedegen overtuiging, 
"'.aarme de Jongens deze strijd voerden. Een strijd, 
die verre stond van gewaagde avontuurs- of sensatie
lust. Ds. van der Meuten van Utrecht zag het monu
ment als de verzinnebeelding van de strijd der gev.al
lenen, die gevoerd werd uit Geloof, Hoop en Liefde. 
Geloof in den Almachtige, Hoop op de herrijzing en 
de vernieuwing van ons Vaderland, Liefde voor de 
medemensch. 

Na afloop van deze dienst begaf de menigte zich 
naar de boerderij van de familie Klever, waar het mo-

Door verraad van een NSB-er, die dit met zijn 
leven heeft moeten betalen, kwam de SD. achter het 

· bestaan van dit kamp. Gelukkig op tijd gewaarschuwd

nument geplaatst is. 
Als _yoorzitter van het Comité opende en sloot de 

heer J. v. Schaik hier de rij der sprekers en nodigde 
den Commissaris der Koningin uit tot het onthullen 
van het 1!1onu�ent. Na deze plechtigheid werd een 
mmuut stilte m acht genomen, waarna gelegenheid 
werd gegeven tot de kranslegging. Verschillende spre· 
kers voerden vervolgens het woord. 

Benschop heeft zijn gevallenen-monument het eerste 
in de provincie Utrecht. Het zal ons heri�neren aan 
oorlog, aan verzet, aan foltering, aan bloedvergieten, 
'temeer, omdat dit monument geplaaLst is daar waar 
de dodelijke kogels hun werk deden. Het zal o�s her· 
inneren aan onze medestrijders! Het zal ons herin· 
neren aan alle gevallenen, aan al die helden, die alles
gaven in hun strijd voor God, Oranje en Nederland, 
voor onze vrijheid, waarheid en recht. 

God schen�e troost aan de achtergeblevenen, die 
moeten neerzien op de ledige plaatsen van hen die 
jubelend voor hun Koning staan. 

Onthulling monument te Dalfsen. 
\'v'oensdag 7 November heeft te Dalfsen de plech· 

tige onthulling plaats gevonden van een monumentale 
bank, welke al�aar op de begraafplaats is opgericht 
ter nagedachtenis aan M. J. E.. v. d. 'Veen, die als ille· 
gaal werker door de Duitsers gefusilleerd is. 

Nadat de genodigden zich in het gebouw Pniël ver
zameld hadden, begaf de stoet zich naar het kerkhof 
waar zich reeds vele belangstellenden hadden verza� 
meld. 

Nadat de Nederlandsche driekleur, welke het mo· 
nument dekte, langzaam weggetrokken was werd een 
eenvoudige bank zichtbaar, waarop in het :nidden het 
L.0.-schild voorkomt en daaronder de woorden: ,,aan
M. J. E. v. d. Veen, gevallen als illegaal stri1· dèr,
8-4-1945".

Het seheel is sober, doch fraai uitgevoerd.
Bij atwezigheid van Ds. F. Slomp, die zou spreken,

werd het woord gevoerd door Ds. J. M. Kroes, Geref. 
predikant te Dalfsen. Spr. herinnerde aan het vele 
belangrijke werk dat v. d. Veen als ambtenaar ter 
gemeentesecretarie bij de hulp aan onderduikers had 
verricht. Wij hadden aan hem een krachtige bijstand, 
aldus �pr., die zich als goed Nederlander, met zijn 
volle persoonlijkheid inzette. Vele onderduikers zijn, 
door de papieren die zij van hem gekregen hebben, 
aan de greep van de slavenjacht ontkomen en velen 
zouden, als zij wisten wat er thans gebeurt, met hun 
gedachten bij hem zijn. 

Zijn arbeid heeft hem het leven gekost en kort voor 
de bevrijding viel hij voor het vuurpeleton. Wij ver· 
trouwen dat het sterven voor hem een overgang tot 
een beter leven is geweest. 

De plaatselijke afd. van de L.O. heeft gemeend een 
eenvoudig monument ter zijner nagedachtenis te moeten 
plaatsen. We zijn dankbaar dat zijn moeder en ver· 
loofde bij de aanbieding ervan aanwezig willen zijn. 
Uit dit monument, aldus richtte spr. zich tot mevr. 
v. d. Veen, spreken waardering en gevoelens van ver· 
knochtheid die wij voor Uw zoon voelen. Wij hopen 
dat God U de kracht zal geven dit verlies te dragen. 

Enkele andere sprekers voerden vervolgens het woord. 
Nadat mevrouw v. d. Veen en een nicht van den 

overledene bloemen hadden gelegd, begaf de stoet zich 
naar het gebouw Pniël, alwaar nog gesproken werd 
door den prov. vertegenwoordiger van de L.O., die 
een speciaal woord tot de familie richtte. Spr. herin· 
nerde eraan dat zijn zoon ook was gefusilleerd. Voor 
ons ouders, aldus spr., zijn Gods beloften de troost. 
Zij zullen U steeds de kracht geven het kruis te dra· 
gen, dat God U gegeven heeft. Uw zoon heeft Hij 
de kracht gegeven alleen naar het doel te kijken en 
niet naar de uitkomst. Want als we daar naar hadden 
gekeken, zouden velen gezegd hebben: ,,doe het zelf 
maar". Ik-hoop, aldus spr., dat gij allen de kracht 
zult hebben om verder te gaan. 

wisten alle onderduikers te ontkomen, de fam. Krans 
werd echter gearresteerd. Geheel het gezin werd in de 
gevangenis gestopt en de boerderij onteigend. On· 
danks de onmenselijke martelingen, die op hen wer· 
den toegepast, hebben zij niet één naam genoemd. Zij 
bogen niet voor de Duitsers, want God was hun 
kracht, terwijl het gebed hun het lijden met liefde 
deed dragen. Na enkele maanden doorbrengen in het 
concentratiekamp te Amersfoort, werden vader en 
zoon in Duitsland tewerk gesteld, terwijl moeder naar 
het kamp Vught werd getransporteerd. De oude held, 
verzwakt door het lijden, werd ziek en moest in het 
ziekenhuis opgenomen worden. Door de hulp van 
het Arbeidsbureau kreeg men toestemming hem naar 
Holland terug te halen en dit gebeurde met een zie· 
kenauto_. 

Gods raadsbesluiten zijn echter ondoorgrondelijk, 
want hoewel reeds stervende in Duitsland, vocht hij 
met de dood, totdat hij, aangekomen op Hollands 
grondgebied, de strijd opgaf en vredig zijn leven stel· 
de in handen van den Schepper van hemel en aarde. 

Het was een boer. Eén der vele Limburgse boeren, 
wien geen offer te groot was, die alles gaf, zijn ge· 
zin, zijn leven, voor God en Vaderland. 

w.



GRONINGEN HERDENKT ZIJN HELDEN 
Van Dinsdag 30 October tot Vrijdag 2 November 

heeft Groningen allen, die in stad en provincie tijdens 
de bezetting door de nazi's werden omgebracht op 
plechtige wijze herdacht. Gedurende deze dagen �ton
den een urn met de as van 45 te Westerbork getu
s1Ueerde_ Nederlandse helden, opgebaard in het Pro
vmc1ehu1s. 

Een overweldigende bloemenhulde, welke te groot 
bleek voor de kleine rouwhal en waarvoor beter de 
grote Statenzaal beschikbaar had kunnen worden ge· 
steld, werden aan de voet van de· baar neergelegd. 
. De plechtige herdenking vond Vrijdagmiddag plaats 
In een rouwdienst in de Martinikerk. 

Hoog van de oude, grijze Martini, kwamen de don
ke:.e klokkenklanken aangolven, wegebbend in de lood
gnJze Novemberdag. Begeleid door de zware klanken 
Werd de urn overgebracht van het Provinciehuis naar 
de Martinikerk. 
"De grote_ kerk str?omde vol. Iedereen wilde getuige 

ZIJn van dit geweldig, voor velen onzegbaar moeilijk 
en toch zo schoon herdenkingsmoment. In de kerk 
stond de urn, omgeven door een krans van witte chry
santen, opgebaard voor de preekstoel. De organist be
gon de dienst met "Ases Tod", dat in ons een machtige 
stroom van weemoed en herinnering deed opkomen. 

De heer E. H. Ebels, waarn. commissaris der Konin
gin, opende de rij van sprekers. Hij dankte namens 
de bevolking van Groningen de honderden nobele 
strijders, die vielen voor de bevrijding van ons land. 
Het grote doel waarvoor een iedei:,. van hen streed en 
Waarvoor zij vielen, moet voor ons �timulans zijn om 
Nederland te doen herrijzen. Dan is hun offer niet te· 
vergeefs geweest. 

Namens de illegaliteit sprak de heer M. J. van Til, 
die er op wees hoe groot de moeilijkheden waren, 
Waartegen moest worden opgetornd, alsmede het on
vervaard tekeer gaan tegen de ,vijand. Het is hun over· 
Winning, aldus spr., die zij niet meer mee hebben 
mogen maken, waarvan wij thans genieten. 

De organist speelde hierna de treurmars uit Samson 
van Händel. 

Vervolgens las ds. A. van der Ziel enige gedeelten 
van Ps. 37, Joh. 1, Cor. 13 en Rom. 8. Het kenmerk 
van hun strijd, aldus deze spr., was de worsteling voor 
Vrijheid van geweten, vrijheid van Godsdienst en Recht. 
Al hebben zij het niet mogen beleven, zij hebben 
overwonnen. Hij wekte de achtergeblevenen op om 
tot God te gaan om troost. 

Hierna sprak Deken Buve, die zei dat zij de grootste 
mannen in de wereld zijn, die zich geven voor hun 
ideaal en zichzelf weten weg te cijferen. Spr. vertelde 
van de fiere strijders, die hun oorlog voerden tegen 
rechtsverkrachting en die nu zijn aangeland in het 
land van eeuwig licht en vrede. 

Als laatste spr. trad naar voren ds. Brouwer. Hij 
nam ons mee naar folterplaats en executieveld, naar 
de lege plaats in de gezinnen, naar de moeite en het 
verdriet, dat zowel door hen die vielen als door hen die 
achterbleven is geleden. Hij wees op het hoge ideaal 
dat zij nagestreefd hebben en de schitterende uitkomst 
van hun strij,d, welke er tenslotte het gevolg van ge
weest was. 

Staande, hoorde de schare vervolgens de treurmars 
uit de derde symphonie van Beethoven aan. En terwijl 
het orgel zong van rouw en droefheid, werd de urn 
uitgedragen. 

'Naar de laatste rustplaats. 

Nadat de rouwstoet op de Grote Markt en omlig· 
gende straten was geformeerd, zette de lange stoet 
zich in beweging. De vlaggen hingen halfstok, de 
muziek speelde een treurmars; ontroering blonk in de 
ogen van de toeschouwers, die in dichte rijen langs de 
te volgen route stonden opgesteld. Achter de muziek 
volgden na het vuurpeleton, het college van burge
meester' en wethouders en daarachter de lijkwagen, 
bedekt met vlaggen en bloemen. Vier wagens met 
bloemen en kransen volgden de liikkoets en hier achter 
veertien rijtuigen met familieleden. Dan volgden te 
voet familieleden, oud-illegale werkers en vele andere 
groepen, terwijl de zeer lange stoet gesloten werd 
door auto's met familieleden en officiële personen. 

OP bet Esserveld. 

Het graf was gedolven in het gazon recht tegenover 
de hoofdingang van het kerkhof. Het grijs-matte licht 
van deze sombere Novemberdag, hing als een rouw
sluier om tombe en heester. In de verte klonk de 
zachte, donkere muziek van Chopins treurmars. De 
baar werd door vier officieren grafwaarts gedragen. 
Commando's weerklonken, de geweren werden gepre
senteerd De baar, met bloemen overladen. werd boven 
het graf geplaatst. Het vuurpeleton trad aan en na 
een gedempt gegeven bevel loste het zijn salvo's. 

Aan de groeve werd gesproken door den burgemees
ter van Groningen. In dit graf, aldus spr., rusten een 
aantal mannen. wier namen wij ·kennen en zoals we 
hier staan denken wij in de eerste plaats aan hen, die 
in rouw gedompeld zijn, aan wie het verlies .niet kan 
worden vergoed door eerbewijs. Het kan hen echter 
troosten, dat onze mannen zijn gevallen om hun on
versaagde moed, waarover, zolang er Nederlanders 
leven, zal worden gesproken. Laat dit graf een sym· 
hooi zijn voor allen, die een dode betreuren, ook voor 
hen die geen graf van hun gevallen familieleden kun· 
nen bezoeken. Hij deelde nog mede, dat het gemeente
bestuur de zorg voor de tombe op zich nam. 

Namens het N.S.F. en N.C. sprak jhr. mr. J. M. S. 

KOERIER MARTEN VAN DALEN. 
Van"v�oeger kende"hij mij nog. De laatste jaren

was h11 m Hoorn, btJ de posterijen. Vanuit Hoorn 
br�cht hij mij een bezoek, in het voorjaar van t 943. 
�tJ had er geen vrede mee, dat hij, als jonge kerel, 
mets deed voor de bevrijding van ons land. Kunt U 
mij gebruiken, hebt U werk voor mij?" was z{Jn vraag. 

"Marten", heb ik gevraagd, ,,weet je wel waarnaar 
je verlangt?" 

Op mijn vr�gen antwoordde hij: ,,Ik zoek geen 
av�1;1tuur. Ik wil het om Gods- en des gewetenswil. 
StnJden tegen dat vervloekte systeem, dat gericht is 
tegen God en diens zaak, dat zoek ik. Ik neem de 
risico's. Ik aanvaard persoonlijk de volle verantwoor· 
delijkheid." 

Ik had hem zo wel op de schouders willen kloppen 
en zeggen: ,,Marten, jij bent onzen man!" Want vóór 
�ij zat zo'.n e.:rlij'ke, vad�rlandslievende, gelovige,
Jongeman, die z11n leven wilde stellen in het teken 
van het offer. Maar ik kon en mocht dat zo niet 
doen. En daarom zei ik: ,,kom over een week nog 
eens terug. Ik zal de zaak overwegen en bespreken. 

FREEK SOMSEN - Qoop). 
Freek, is niet meer! 
Begin September is ook hij te Vught gefusilleerd. 
Hoelang hebben de S.D.-ers naar hem gezocht! 

.Aan mijn man en mijn zoon. 
Ze zijn daarginds voor niets in 't moffenland gestorven. 
Ze werden hier voor niets vermoord, gefusilleerd. 
We werkten hier voor niets, hebben voor niets ge· 

zworven. 
Voor niets!! - Voor 't botte volk, dat nog niets heeft 

geleerd. 
De jongens gaven hier voor niets hun warme leven 
Zij werkten voor "de zaak"! Voor niets! Het bleek 

een waan. 
Voor 't Nederlandse volk hadden wii ons gegeven, 
Doch 't Nederlandse volk ziet 't onbegrepen aan. 
- ,,Het was het dol bedrijf van jeugdige kwajongens,
belust op avontuur, de onrust in hun bloed.
Zij maakten hun gezinnen weduwen en wezen,

de Ranitz, die de gevallenen dank bracht voor hetgeen 
zij gedaan hebben. Spr. legde vervolgens een krans 
aan de groeve. 

Mr. Ds. Swart dankte namens de familie voor het 
medeleven en bad daarna het Onze Vader. 

Voorbij...... vdorbij, de bloeiende schoonheid van 

'Foto: Noord Ned. Persfotobure1111 

Denk jij er in die tijd ook nog eens rustig over na. M 

Marten kwam, om antwoorden. 
Marten kwam in dienst van land en volk - vor

stin en regering, van zijn Heer en Koning. En hij 
kwam er niet meer uit. Hij is in het harnas gestor
ven. 

Energiek heeft hij het werk, dat hem werd opge
dragen, voI:voerd. Nooit was hem iets teveel, de dag 
was hem nimmer te lang. Hij stond altijd klaar, van 
vroeg tot laat. 

Toen wijlen mijn vriend Brinkman en ik moesten 
o�derduiken, was het Marten die de eerste stoot op
ving, en zorgde hij ervoor, dat alles voortgang had. 
Vanaf deze tijd dateren ook zijn bezoeken aan de 
Provinciale vergaderingen. Wekelijks ontmoette ik 
hem daar. En, omdat ik niet meer in Zaandam te
recht kon, zorgde hij ervoor, dat de onderduikers van
en naar Zaandam, hun bestemming kregen.

Marten heeft prachtig werk gedaan. • 
Op 1_9 October 1943 werd hij, gelijk met vele an· 

deren, m Hoorn gearresteerd en naar de gevangenis 
aan de Amstelveenscheweg in Amsterdam overge
bracht. Marten werd gehuisvest in een cel, die pre
cies boven de mijne lag. 

Als ik de rondgang door de cel boven mij hoorde 
dan wist ik Marten's stapt daarin. 

' 

's Avonds plm. 8 uur riep "Radio Oranje" vanuit 
Martens cel, de nieuwsbulletins om. Dat geschiedde 
door de luchtroosters en was door de bewoners van 
die gehele vleugel te verstaan. Marten is wekenlang 
"omroeper" geweest en hij heeft zich meesterlijk van 
die taak gekweten. Dat was mijn laatste contact met 
hem. Hij is naar Vught, en later naar Duitsland ge
transporteerd. Daar heeft hij het tijdelijke met het 
eeuwige verwisseld. 

Gij allen, die treurt om het verlies van Marten 
van Dalen, laat de wetenschap, dat hij is ingegaan 
in het Vaderhuis, - dat hij gelukkig is, - Uw blijd
schap zijn, en laat die blijdschap de droefheid over-

stemmen mogen, tot Gods eer. K.P. 

Hoe na hebben zij hem het vuur aan de voeten 
gelegd. Zijn vrouw werd gearresteerd maar door clan
destien� brieven moedigde zij hem z�lfs vanuit de ge
vangems aan vol te houden. Zij zou het wel uithouden 
al moest het ook nog drie jaren duren. Als ze Joop 
maar niet te pakken kregen. 

Hoe bewonderden we allen de moed van deze vrouw 
En . Joop �ield vol, hij bleef zijn jongens verzorge�

en leidde z11n K.P. Joop werd onmisbaar. 
Toen werd zijn vrouw vrijgelaten, doch...... Joop 

gearresteerd. 
Joop, de stoere, trouwe, werker. 
Joop, de K.P. leider. 
Wij weten uit enige gegevens hoe moeilijk hij het 

gehad heeft. Hoe zal hij verlangd hebben naar vrouw 
en kinderen. Hoe zal zijn hoop herleefd zijn bij het 
naderen van de geallieerde legers. Doch helaas ...... 
een kogel maakte een eind aan dit leven. 

Neen, de vredesfeesten heeft hij hier niet mogen 
vieren met ons. 

Hoeveel heerlijker moet het echter voor hem zijn, het 
bevrijdingsfeest te mogen vieren hierboven bij zijn 
Vader! 

voor wie, per slot, het volk nog steun betalen moet ... " 
Kan dan geen enkel mens ons felle werk doorgronden? 
Het was toch vóór ons volk? Verstond het volk dit niet? 
Wij bloedden voor dit volk uit duizend, duizend 

wonden ...... 
Juist om en voor dit volk was 't offer en 't verdriet. 
Neen, Man, 't was niet voor niets, dat jullie hebt 

gevochten, 
Eén is er, Die de strijd in waarheid heeft gezien. 
Die altijd bij je was, als jullie naar Hem zochten, 
Hij sterkt de vrouw en 't kind van hem, die viel, 

nadien ...... 
En eens zal ik, jouw vrouw, het aan ons kind vertellen, 
opdat die zoon van jou jouw vaandel verder draagt, 
om weer, - getrouw als jij -, geheel zich in te stellen, 
wanneer opnieuw zijn God en 't land dit van hem 

vraagt ! 
B. 

onze helden; muziek speelt: ,,Boven de starren daar 
zal het eens lichten", ja, voor allen die Jezus lief
hebben. 

Met een hart vol weemoed en dankbaarheid zongen 
wij ons volkslied. Weemoed om onze doden, hun inzet, 
hun offer. 

'Foto: Noord Ned. Per1/otobure11u 



De meer dan 400 slachtoffers van het Duitse 
schrikbewind, die gevonden zijn in de duinen,zijn nu definitief ter ruste gelegd bij de Zeeweg 
te Bloemendaal, waar te hunner nagedachtenis 
later een monumentale grafstede verrijzen zal. 

Op Dinsdag 27 Novmber a.s. zal in tegenwoordigheid van nabestaanden, autoriteiten en genodigden, een gedachtenisplechtigheid plaats 
vinden in de Grote Kerk te Haarlem, aanvan
gende om 11 uur. 

Het stoffelijk overschot van Anneke Schaft, deenige vrouw, die in de duinen gefusilleerd werd,
zal daar - als een symbool van al die honderden - opgebaard zijn, om na de plechtigheid 
uitgedragen te worden en ter ruste gelegd temidden van haar medestrijders. De baar, die door 
alle verwanten en genodigden gevolgd wordt,wordt omstreeks half 2 bij de begraafplaats aan de Zeeweg verwacht, waarna de ter aarde be
stelling zal geschieden. 

Hoogachtend, 
Voor het Comité tot Stichting 
van een Eeregrafhof, 
de Voorzitter, P. A. VERBURG.

Reeds enige tijd is de K.P. Utrecht-stad bezig met 
het instuderen van een K.P.-spel, waarin het publiek getoond zal worden, wat door de K.P. in de bezet
tingsjaren is verricht. 

Het K.P.-spel zal binnenkort en wel op 3 en 4, en 
13 en 14 i;:>ecember opgevoerd worden. Er is beslag 
gelegcJ op äe Stadsschouwburg. Het K.P.-spel, met 
del pte!: ,,0, Vrijheid!" zal op 3 December officieel 
'Y°f� · geopend. Op deze avond zal aan illegale wer
kers z'o veel mogelijk voorrang worden verleend. Dit kan echter alleen als alle D.C.'s, P.C.'s en K.C.'szich even in willen schakelen. 

De kaarten moeten opgegeven worden aan het 
Secr. Stichting K.P. Utrecht-stad, Obrechttraat 13,Utrecht. 

De netto-opbrengst zal aangewend worden vojornagelaten betrekkingen van illegale strijders in overleg met de Stichting 1940-1945. 

Een schildersbedrijf van oud-illegale werkers vraagtschilderwerk op elk gebied. Brieven onder Nr. 77 van dit blad. 
Gevraagd het tegenwoordig adres van ChirurgEverlyn te Utrecht, die overeenkomstig verstrekte inlichtingen het overlijden zou hebben geconstateerdvan M. J. Drost, afkomstig uit Den Helder, in hetconcentratiekamp te Siegburg. Bericht aan Mevr. Timmenga, AfwikkelingsbureauConcentratiekampen, Taalstraat 60 te Vught. 
Grote Maatkleermakerij te Den Haag kan veel per-soneel gebruiken als: 

Grootwerkers, Klasse A. 

Uniformkleermakers, Klasse A. 
Reparateurs. 
Uitsluitend 1e klasse krachten. 

Brieven onder Nr. 78 van dit blad. 
In R.K. gezin (vier kl. kinderen) te Mijdrecht gevraagd een flink meisje, als hulp in de huishouding.Hoog loon; zij zal niet beschouwd worden als dienstbode, doch in het gezinsleven worden opgenomen. Brieven onder Nr. 79 van dit blad. 
Oud-illegaal werker, chauffeur-monteur, zoektfunctie bij expeditie-bedrijf of dergelijke, kan zelfstandig werken en leiding geven, kan reparatiëo controleren en verrichten (alle merken). Brieven onder Nr. 80 van dit blad. 

518 David van der Reis, schuilnaam Mario Tella Mini, gearr. in Utrecht Mei 1943 op het station.Verder ontbreekt elk spoor. Zij, die met hemhebben samengewerkt, gelieven zich met dit bladin verbinding te stellen. 
519 Andries Pasterkamp, laatste bericht uit Polen. Na December 1944 niets meer van hem gehoord. 
520 Jan Coenraad de Jongh ,geb. 7 September 1921te Rijswijk. Lang 1.87 M., had blauwe ogen endonkerblond haar. Gearr. 23 Juni 1944 te Enschede, 18 Juli naar Vught vervoerd, Nr. 10623Bloc� 16 A. 6 September vervoerd naar Oraniënburg en varn:laar uit naar Neugengamme. Schoonzuster in Denemarken ontving vanuit Neuengamme op 17 Dec. bericht van hem hij was daarNr. 13426, Block 12. Volgens enkele verklaringen moet hij in Meppen gewerkt hebben. 
521 Salie Polak, gerepatriëerd uit Duitsland (thansopgenomen in Inrichting voor t.b.c.) werd metzijn Moeder (Rachel Blik, wed. van J. Polak oud 40 jaar) op 9 Febr. 1943 met nog een broertjeals Jood te Amsterdam gearresteerd en vervoerdnaar Vught op 23 Mei 1943 naar Westerbork;het broertje is vergast te Dachau (Dl.); de Moeder vertoefde te Vught in Blok 34 of 32 (reg. Nr.9013 van de Pat.); nadien ontbreekt elk spoornog twee kinderen en een Oom zijn later gearresteerd en ook te Vught geweest, daarna heeft de zoon niets meer vernomen. 
522 Cornelis Hermanus van Hunnik, geb. 21 Mei1920 te Zeist, is in Maart 1942 gedwongen te vertrekken naar Duitsland voor Arbeidsinzet,daarna gedwongen frontarbeid te verrichten. Vermoedelijk verblijf houdende in Letland. 
523 Leonardus Boere (Leo) geb. 14-2-1911 te Oudewater, vertrokken 10-3-'43 uit Oudewater metzijn vriend Johannes van Beek (Joop) geb. 20-6-1924 te Oudewater, met de bedoeling via SpanjeEngeland te bereiken. Beiden zijn op de Spaanse grens gearresteerd, vermoedelijk eind Maartof begin April 1943. Van Leo Boere op 18-4-'43bericht ontvangen uit strafgevangenis ChalonsMarseille, op 8-2-1944 bericht uit BuchenwaldeWeimar, Blok 17, Gef. Nr. 8525. Van Joop van Beek laatste bericht Juni 1944 ontvangen, vermoedelijk Blok 40 of 42. Was 9 April 1945 nog in leven en was onder vele gevangenen bekendom zijn 11ctiviteit ten gunste van de "ondergrondse in Buchenwalde". Beiden vermoedelijk weggevoerd met transport dd. 10 April 1945 vanuitBuchenwalde. 

Wil degene, van de L.0.-werkers, die in het bezitis van het paspoort, het P.B. en enige andere papieren van H. Meter, nationaliteit Zuid-Afrikaan, dezezo spoedig mogelijk zenden aan: 1. Traas, ZuilewegB 48, Oud-Beijerland? 
G e t r o u w d: 

PAULA DENTZen 
M. W. WESSEL (Max)

Amsterdam, 13 November 1945. 
JAN W:lLLEN STAMen 

FREDERIKA S. W. VAN BINSBERGEN 
hebben de eer U mede namens wederzijdse familiekennis te geven van hm;i voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben op Donderdag 22 November a.s. om 14.00 uur te Dodewaard.Kerkelijke bevestiging door den Weleerw. Heer Ds.H. de Lange, Ned. Herv. Predikant van Aalsmeer in de Ned. Herv. Kerk te Hien om 14.30 uur. 
8 NOVEMBER 1945. 

OCHTEN, Achterstraat 0. 120. DODEWAARD, Waaldijk A. 49.
Thuis: te Dodewaard, 14 November '45 na 15.30 uur.Toekomstig adres: Kesteren, De Steeg K. 131 b. 

:Red UIUUUuli<J: 'n � oan t 1.25. (370449, Jac . .'lfuwingli, 
'lJl.uwunaJd 2, llttid,teJtáam ) . .ACaam en éto.lLedig. adltU oan den af,,zendeJt 
en r,.e;,mefáing: aliannement mededdingen {9.,d,oJie,,e, .ACo.o..em/kJt., !Ïleat11Îk4. 

U IS VERZEKERD VAN REGELMATIGE TOEZENDING 

Werk??? WERK!!I 
Bij m'n bezoek aan het afwikkelingsbureau LKP.kwam al gauw de vraag, wat ik nu deed en promptdaarop of ik niet eens wat in het mededelingenbladwilde schrijven. Wel, veel kan ik niet vertellen, maar ik wil ergraag m'n steentje toe bijdragen, om de idee tehelpen wegnemen, dat indien men ondergronds gewerkt heeft, er in de normale maatschappij geenplaats meer zou zijn. Deze gedachte leeft nog bij velen onder onze mensen. Niet zo zeer, dat de samenleving hen niet wil,dan wel, dat het "gewone" werk niets meer voor henis. Is deze gedachtengang juist? Naar mijn oordeelstelli&,. niet! Er is ook nu nog veel interessant en opbouwendwerk te verrichten. Ter illu.stratie (en dit is de aanleiding, waaromik dit schrijf) mijn eigen omstandigheden. 'k Was altijd van plan vliegenier te worden. Deoorlog bracht stagnatie in m'n studie, zodat ik overdag werk deed, dat met de luchtvaart zelfs niets uitstaande had. Hoewel mijn mooiste herinneringennatuurlijk die aan het sabotagewerk zijn Intussen was ik, voor zover mogelijk, blijven stu·deren en hoewel ik een tijdlang geheel niets kon doen,o.a. doordat de moffen me te grazen kregen, waardoor ik nogal achter kwam, heeft de KLM. me tochin de vliegeropleiding op het Internaat in Soesterberggeplaatst. En hier heerst een geest, bij het illegale af zou ikkunnen zeggen. Er wordt hard gewerkt en dat moet ook wel, wantin korte tijd moet er nogal wat ingestampt worden.Maar dat hindert niet, dan komt dat krakende raderwerk tenminste weer in beweging! Zie je, d)t hebben we noaig, die boel moet los,moet weer draaien. Wachten en stilzitten doodt degeest. Pak aan! We moeten zien, dat _de zaak zogauw mogelijk weer op volle toeren draait! De eerste depressie is voorbij. Overal gaan de bedrijven weer aan de gang en hierbij zijn bedrijven, dieweldra een zeer grote uitbreiding zullen ondergaan. Ze hebben dan personeel nodig, kerels, die werken kunnen, 6ók onder de hµidige gewijzigde omstandigheden. En je weet: ,,kan niet" mag voor ons niet bestaan.Daar zijn we nooit vanuit gegaan. Neem dit standpunt in, het betekent een voorwaarde, voor succes . .. Toon dat je een wil hebt en er zal een weg z11n,We kunnen ons land èn onszelf niet beter dienendan door zo spoedig mogelijk de handen uit de mouwen te steken. Lukt; het niet dadelijk een gescnikte werkkring tevinden, ontmoedigen laat je je nooit, dat heb je welafgeleerd. Probeer opnieuw, informeer . eens ergensanders en moet je een half jaar wachten voor je beginnen kunt, zit dan niet stil, haal je oud7. 'kennis op.Hou je nog tijd over, neem er een taak btJ. In elk geval: Dóe wat! . . .. Misschien kun je ook wel een betrekkmg knigen, 

maar je voelt er niet voor. Bedenk dan, dat wanneer men je later zou vragen, wat heb je in die J?eriode gedaan, je beter kunt ze8,gen: het wa� wel _met be
paald prettig werk, maar k deed tenmmste iets, dan 
dat je moet antwoorden: ik vond niet dàt werk, wat 
ik verlangde en heb dus nog maar afgewacht. Want overal leer je méér mee, dan met nietsdoen, 
daarmee, ga je dubbel zo hard_ achter uit. Dus jongens, zet de gang er m ! Doe je reputatie van KP.-er eer aan! 

WiJi U dat ... ? 
de Intendance te Amsterdam eens in rep en roerkwam, omdat zich buiten twee personen in het donker verdacht hadden opgesteld; 
als gevolg hiervan alle beveiligingsmaatregelen getroffen werden, terwijl het achteraf twee KP.-ersbleken te zijn, die - gewapend met springlading -een moment stonden af te wachten om een moffenauto te nemen; 
deze KP-ers eindelijk de kans schoon zagen om hunslag te slaan en bliksemsnel hun lading juist in de in Duitse kleuren geschilderde auto van de KP. legden; 
de SD. te Amsterdam vergunningen uitreikte voor 
de auto, waarmee de KP. wapens vervoerd.e. 
bij een overval op een distributiekantoor het is voorgevallen, dat een kleine jongen aan de KP.-ers, die � buiten op wacht stonden, kwam vertellen: ,,Meheer, 
se benne daar binne aan 't jatte"; --:-

de beruchte verrader en medewerker der SD. De f 
Jager te Maastricht uit de gevangenis te dier stede " met hulp van buiten wist te ontsnappen; S

dat eveneens een andere medewerkster der SD., �Mevr. G. Zeguers uit het kamp wist te ontkomen; �inzendingen voor deze rubriek van harte welkom zijn. 
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Het 4e bataljon Stoottroepen staat momenteel ge
reed om naar Indië te vertrekken. We zijn dus door 
de eerste vormingsziekte heen geworsteld en nu is het 
dan zoover. Achthonderd mannen zijn bereid om hun 
taak in Indië te aanvaarden en zooals het er momen
teel gaat uitzien, zal er werk voor hen aan den 
Winkel zijn. 

Allereerst dan de vraag, hoe staat het met hun 
geoefendheid? Zijn zij voldoende afgericht om deze 
taak, die onder zulke moeilijke omstandigheden moet 
worden verricht, aan te vatten? 

Het antwoord op deze vraag raakt in zekere zin 
de geheele geoefendheid van ons huidige leger, om
dat dit bataljon zeker niet het minste is onder de 
overige en het antwoord dus eigenlijk het geheel 
geldt. Sommige waarnemers noemen Weert zelfs wel
eens de oase in den woestijn, zoodat het oordeel over 
dit bataljon zich dan gunstiger zou doen aanzien 
tegenover het geheel. 

Bij het antwoord op deze vraag dient nog êén 
factor naar voren geschoven te worden en wel deze, 
dat het huidige leger geheel bestaat uit vrijwilligers, 
in tegenstelling met vroeger, toen velen aanvankelijk 
tegen hun zin in dienst traden. 

Men zou aan hen dus hoogere eischen kunnen 
stellen, ware het niet, dat ook zij "beladen" zijn met 
de vrucht der bezettingsjaren. Zij zijn in die jaren 
groot gebracht bij het denkbeeld "niet werken, maar
sa boteeren". , · 

Dat idee hecht zich vast in den mensch op het 
moment van de omschakeling is men niet vrij van 
dezen geest. Integendeel, zij zal nog J'arenlang deze
jeugd plagen en belemmeren in het oen van haar 
plicht. 

Op het publiek maakt het optreden van den mili
tair in het openbaar en bij de exercitie de meeste 
indruk. Naar binnen komen daarbij de voortgezette 
gevechtsopleiding en de schietopleiding. 

Het optreden van den militair in het openbaar laat 
veel te wenschen over. Handen in de zakken, open 
jassen slenteren etc. zijn ondeugden, die overwonnen 
moete� worden. Het is een voortdurende strijd om dit 
karakterlooze gedoe uit te roeien en deze kerels om 
te bouwen tot energieke militairen, die in gang en 
houding karakter verraden. 

De exercitie is voldoende; het is soms een lust 
voor 't oog om deze jongens te zien werken. Juist 
voor het element vlagvertaon in de Oost is dit op
treden bij de exercitie van zeer groot belang. Op 
dit punt maakte de troep een goede indruk; op marsch 
nog versterkt door het zingen, dat meer en �eer in
gang vindt en beoefend wordt. Van een zingende 
troep gaat ook een goede indruk over de stemming 
� 

d De voortgezete gevechtsopleiding en schietoplei ing 
vereischen nog aandacht. Veel wil ik hiervan niet zeg
gen maar wel is mij al gebleken, dat er een be
hoo�lijk percentage scherpschutters onder de jongens 
zit. 

h k d Alles samenvattend ben ik tevreden en ac t i goe e 
grond aanwezig om er een behoorlijke troep van te 
vormen. 

Het is een genoegen om met dit bataljon te wer
ken . uiteraard zijn er vele dingen die je ergeren, 
rna;r er zijn ook veel gevallen, die je verheugen, om
dat daar stijl uitspreekt. 

De physieke training staat vooraan op het program; 
ook in de komende maanden zal alles gedaan wor
den om de lichamelijke gesteldheid op te voeren. 

Ik heb nooit getw.ijfeld aan het peil van den door
snee Nederlandschen soldaat. In de Meidàgen in 1940, 
roen ik met hen aan de Maasbrug te Rotterdam de 
vuurdoop onderging, heb ik hen reeds leeren ken
nen als van het goede hout gesneden te zijn. 

Als ik desondanks toch aan de gevechtskracht van 
het toekpmstig Nederlandsch Leger ernstig twijfel 
(reèds nu), dan zit dat niet in deze onderbouw. Heel 
het doen en laten van de onderbouw (het soldaten, 
materiaal) wordt bepaald door de bovenbouw (het 
kader). Van deze bovenbouw vormen de beroeps
officieren de top en de reserve-officieren en het onder
officierenkader de basis. 

De gesteldheid van de top nu en in de toekomst is 
m.i. het belangrijkste. En wat ik nu van de beroeps
officieren, waarvan sommigen fabelachtige promotie
sprongen maakten, weet, is .allereerst dit en dit geldt in
de voornaamste plaats voor de stafofficieren, dat hun
miliaire kennis zeer goed is. Het vak hebben zij onder
de knie, al zullen uiteraard de moderne ervaringen
nog verwerkt moeten worden. Maar, het geheele corps
zucht onder één vloek en de::� is m.i. bepalend voor
de gevechtswaarde. Op een heel sporadische uitzonde
ring na hebben zij geen van allen gelegenheid gehad
om te toonen, dat zij in het gevecht de juiste mentaliteit
bezaten. Zij dragen terecht of ten onrechte, de last van
de debacle in ons leger in de Meidagen van 1940;
ze zijn "beladen menschen". Zij hebben geen gelegen
heid meer gehad het tegendeel te doen blijken, maar
. . . . . . ze grijpen die gelegenheid nu ook niet aan of 
kunnen om de een of andere reden die niet aan
grijpen. 

Ik heb maar één recept voor de toekomstige top 
van ons leger. Eerst in het gevecht bewijzen, dat men 
wat waard is en daarna bewijzen, dat men het in
tellect heeft om zich de noodige hoogere militaire 
kennis eigen te maken, of te bewijzen deze kennis 
reeds te bezitten. 

Deze beide eischen gelden zoowel voor troep- als 
stafofficieren, teneinde tusschen hen een harmonische 
eenheid te doen ontstaan. 

Ik wil daarover later meer zeggen, indien ik 
mijn visie over de toekomstige opleiding zal voor
leggen. 

Indien wij in Europa een tijd van vrede tegemoet 
gaan, zal de beroepsofficier zijn daadkrachten in het 
gevecht niet meer kunnen toonen. Maar vandaag aan 
den dag is er gelegenheid om dienaangaande het 
karakter te testen n.l. in Indië, waar de strijd woedt, 
die naar wij hopen, spoedig geëindigd zal zijn. Daar
om moet men nu m.i. de officieren zooveel moge
lijk naar Indië zenden en de top hier zooveel moge
lijk beperken en als voorloopig zien. 

Ik betreur het, dat men de beroepsofficieren schijn· 
baar wil gebruiken bij africhting van de nieuwe lich
tingen, teneinde die africhting weer 100 °/0 te doen 
zijn. Dit moet noodzakelijkerwijs worden uitgesteld; 
er kunnen geen twee dingen tegelijk worden gedaa�. 
Indien de beroepsofficieren hier blijven, valt men m 
de fout van voor 1940, n.l. dat de mentaliteit niet 
gekend wordt. Gaan ze naar het gevechtsterrein, dan 
zal de opleiding van 1946 hieronder lijden. Het zij 
zoo, dit aanvaarde men. De huidige opleiding was 
gebrekkig maar de verbetering is zichtbaar en we 
doen het ' er mee. De opleiding in 1946 zal, omdat 
de omstandigheden gunstiger worden, zeker weer beter 
zijn. . . 

'.Maar in verband met de mentaliteit van al bet 
toekoinstiqe kader is bet noodzakelijk, da.t zij allen 
de vuurdoop ondergaan. 

In de illegaliteit is de karakteriseering van de of
ficieren als volgt geweest: ,,Ze wilden niet, ze durf
den niet en ze konden niet". Helaas is dit juist. Voelt 
men dan niet de last, die op ons officierencorps rust 
vanwege de houding in 1940? 

Als ik nu het beroepsofficierencorps bezie, dan 
constateer ik : 

1. weer geen schifting naar gevechtsmentaliteit;
2. een groote innerlijke verdeeldheid vanwege de

promotiesprongen;
3. een voortzetting van de koers van vóór 1940;

in geen opzicht is er een frontverandering; men
gaat in het oude spoor vooruit;

4. vrijwel geen animo om in Indië onze officiers
plicht te vervullen.

Laat ik verder over dit punt zwijgen. Wat ik hier 
over de top schreef, geldt uiteraard in principe voor 
de geheele bovenbouw. 

Alleen uit hen, die in Indië hun plicht deden, is 
m.i. het kader van de Nederlandsche Weermacht te
formeeren. Hierover zal ik later wel eens meer schrij
ven.

Ik wil nog twee punten vluchtig aanroeren, dan 
zal ik het er voor dit keer bij laten. 

Aljereer:st ae ontwikkeling en ontspanning van 
de militai;en (0. en 0.). Deze wordt, naast eigen 
stappen van den commandant, verzorgd door A.V.O.S. 
(Alles voor onze soldaten). y�n Je _ontwikhli!,g _voor 
den soldaat heb ik nog wem1g gezien. Het mst1tuut 
is in oprichting zoodat dienaangaande moet worden 
afgewacht. Ons' werd wel toegezonden een schrifte
lijke cursus Maleisch voor iederen soldaat, dus in 
totaal voor 800 man. De deskundigen vinden dezen 
cursus voor den soldaat echter veel te moeilijk. Daar 
ook de B.N.S. ons 800 cursussen Maleische taal deed 
toekomen (wat een geldverspilling), die beter leken, 
werd de A.V.O.S.-cursus achtergelaten. 

Van de ontspanning van A.V.0.S. hebben wij hier 
in Weert alleen maar eenige onaangename staa�tjes 
gezien. Het was ver beneden peil, hetgeen den leider 
na een voorstelling door mij werd medegedeeld _en 
deze wist 4r niets tegen in te brengen. Laag bij den
grond plat speculeerend op de "schuine zijde", grof, 
etc. Men b;engt den soldaat hiermee niet hooger, maar 
haalt hem neer. Op dit punt moet men veel verbete
ren. Geef hem het beste van het beste; dat _kan echter 
niet door het optreden van derde rangs artisten. . . Ten slotte nog iets over de jaarwedde van den mili
tair. De jaarwedde is in de tropen ong_eveer 40 % hoo
ger dan in Nederland; 20 % van de m de trope� ge
noten jaarwedde wordt na beëindiging van het d1�nst
verband als z.g. uitgaanskas uitgekeerd. !'Jaast de J�ar
wedde heeft men huisvesting en voedmg van niks
wege. Deze hoogere belooning vloeit voort uit het 
klimaat, waarin in Indië gewerkt moet worden. 

'Jlervolg pagina 2. 
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GENADESLAG 
We hebben het over de zuivering, lezer, en wel 

over de bestuurszuivering en met name, die van 
burgemeesters en secretarissen. Nu weet U tenminste, 
waar we die genadeslag krijgen. 

Als U kiespijn heeft, dan kunt U twee dingen 
doen. U kunt constant onder verdovende middelen 
blijven of U kunt radicaal en desnoods pijnlijk door 
den tandarts laten ingrijpen. 

Wij leven bij de eerste methode. En dat breekt 
op de duur op. Want, tenslotte is men toch ziek 
en is de verdoving maar struisvogel-politiek. 

Die verdoving noemt men bij ons staking. Wij 
kunnen toegeven, dat men op veel plaatsen maar ge
woon met de kiespijn is blijven lopen, maar over het 
geheel genomen is er behoorlijk gestaakt. 

Welnu, daaraan had binnen enkele maanden door 
definitieve maatregelen een eind moeten komen. Dit 
is niet gebeurd. 

In het Zuiden duurt de verdoving zelfs al meer 
dan een jaar. 

Dat ligt voor een deel aan de illegaliteit. 
Zoals U bekend zal zijn, werd verleden jaar op 

initiatief der L.O._ met enkele andere persoonlijk
heden 1) een enquêtestaat ontworpen om de gedra
gingen der Burgemeesters en secretarissen te doen na
gaan. 

Waar men deze trouw had ingevuld, had men de 
voorwaarden geschapen om snel tol:· !llaatregelen te 
komen. In enkele provincies bleef de L.O. in gebreke 
en daar moddert men thans nog met de stakingen. 

Maar zelfs wanneer de autoriteiten over deze sta
ten beschikken, is dit nog niet voldoende voor het 
nemen van definitieve maatregelen. 

Wanneer een commissaris der Koningin zijn burge
meesters slecht is voorgegaan, kan men niet tege
lijkertijd uit de staking tot de definitieve maatregel 
van ontslag besluiten en de C.d.K. handhaven. Men 
moet dan wel blijven aarzelen, of te wel, verdoven. 

Die situatie bestaat nu in bijna de helft der pro
vincies De vertrouwensmannen zijn te dezen aanzien 
niet drastisch genoeg opgetreden. Nu had de minister 
dat kunnen herstellen, maar daarvan is ook niets ge
komen. 

Zo zijn we dan langzamerhand in de onverkwik
kelirke situatie gekomen, dat er iets gedaan moet 
worden, maar dat het zeker verkeerd uit zal pakken. 
De minister heeft besloten tot de genadeslag der 
zuivering. 

De minister wenst ,dat vóór 1 December de staking 
der burgemeesters opgeheven zal worden,. tenzij met 
zekerheid kan worden aangenomen, dat ontslag zal 
moeten worden verleend, zulks ter beoordeling van 
de Commissarissen. 

Tot nu toe was de situatie zo, dat de Minister 
zelf besloot, op grond van het materiaal (en het ad
vies) door het Centraal Orgaan verschaft, terwijl hij 
voor ontslag der commissie Scholten hoorde. 

Het materiaal werd verzamel� door de zuiverings
commissie ,die door het M.G. waren ingesteld. 

Het is duidelijk, dat de Commissarissen vóór 1 
December niet in staat zullen zijn dit materiaal onder 
beheer te nemen en te verwerken. Het is even duide
lijk, dat een C.d.K. met boter op het hoofd zijn 
burgemeester met rust zal laten. 

De gevolgen zijn dan ook niet uitgebleven. Het 
M.G. heeft zijn ontstemming te kennen gegeven. Het
Centraal Orgaan is afgetreden.

Wat er zal gebeuren als het gehele spectrum van 
hazenhart tot collaborateur weer in ere hersteld is, 
laat zich licht raden. 

Onrust en nog erger onder de bevolking. Onrecht 
in de zuivering. Ja, de weg van een bewindsman in 
deze dagen is geen eenvoudige, vooral als hij kiespijn 
heeft en aan verdovende middelen doet. 

1) Ook de Minister-President was daar bij.
H. v. R. 

De vorige winter liep er iemand voor me op een 
spiegelglad trottoir in Groningen. Hij viel. Hard. 

Vol overtuiging klonk uit 's mans mond: 
,,Die verd ...... Uuitsers!" 
Tussen twee haakjes, weet jij nog iets te noemen, 

waarvan de mof eigenlijk géén schuld kreeg'.? 

Het was in de tijd dat het noodzakelijk werd om 
koerierster 'te zijn. Je moest niet alleen op de jongens 
en jezelf passen, maar ook op je fiets. Het was zelfs 
zo, dat je fiets met "bewijs voor het gerechtigd zijn 
tot het berijden van een fiets in dienst van de 
voedselvoorziening" gevaarlijker was dan zonder. 
Want er was, als zo vaak, iets niet helemaal in orde 
met die bewijzen. 

Je zat dan ook voortdurend met ogen van voren 
en van achteren op het vehikel. Je keek en fietste. 
Je dacht er niet meer aan wat je vervoerde, je dacht 
er alleen maar aan, dat je ten koste van alles je 
fiets moest houden uit de handen van de moffen en 
aanverwante politie-agenten. 

Zo moest ik dan op een morgen van het H.K. 
naar de Dijk om highplastic weg te brengen, dat daar 
nodig was voor een spoorlijn of liever tegen een 
spoorlijn. 'k Had het met veel moeite van Paul en 
Hans losgekregen en zou het even gauw wegbrengen. 

'k. Haalde mijn trouwe velo uit het rek en fietste 
weg. Op de hoek van de Nassaukade stond een 
agent, maar hij maakte geen aanstalten om rover te 
spelen. Ook agenten had ik leren vrezen, ze waren 
soms nog hardnekkiger in het· fietsendieven dan de 
moffen. 

't Ging vlot de Oranjeboomstraat uit, nog niets 
gemerkt van "vordering". De Stadionweg, ja daar 
kwamen twee grauw-groene uniformen de weg af, 
die een dame voor me aanhielden. Ik was vlak bij 
de tunnel onder de luchtbrug. Omkeren ging niet 
meer, dat zou te opvallend zijn. 't Enige wat me 
overbleef, was rustig doorrijden tot onder de tunnel 
en dan er iets op vinden. 't Was me tot nu toe 
altijd nog gelukt om de dans te ontspringen en ik 
hoopte dat het weer zou gaan. 

'k Reed kalm door tot bij , de muur, die het 
rijwielpad scheidt van de autobaan en stapte om
zichtig af; de moffen konden me zo net niet zien, 
omdat zij op de autobaan reden. En daar was de 
oplossing. Ze was er in de vorm van een gemeente
werkman die me wenkte en fluisterde: ,,Kom hier, 

juffie, kom d'r maar in". Ik wist niet waarin, maar 
ik ging, 't was de enige uitweg. Hij loodste me met 
fiets ergens binnen. Toen ik zover was, dat ik 
gerust was over mijn fiets, keek ik rond en ontdekte 
ik, dat ik beland was in 'n publiek urinoir. 't Was er 
heel donker, maar de geur was onmiskenbaar. 

Die geur èn het idiote van de situatie, die tot 
allerlei verwikkelingen zou kunnen leiden, maakte, 
dat ik me er niet op mijn gemak voelde en dat ik 
er, al was het dan zonder fiets, zo gauw mogelijk 
weer uit ging, en blijkbaar net op tijd. 

Terwijl ik orq de hoek schoot, hoorde ik van 
heel dichtbij, dat wat je altijd hoorde, als er moffen 
in de buurt waren - schreeuwen en laarzengeklos. 
Ze hadden hun buit binnengehaald, de fietsen ston
den tegen de muur, één mof ernaast en tot mijn grote 
schrik kwam de andere mijn richting uit, de rich
ting van het urinoir, de ricbti11g van mijn fiets// En 

op die fiets zat de tas, volgepropt met rollen high
plastic en lonten. 

Wat was ik onnadenkend geweest, 'k had toch nog 
beter mijn fiets kwijt kunnen zijn en de tas in han
den, dan èn tas èn fiets en mijn vrijheid naar het 
bekende grootje. Ik liep recht door, terwijl mijn ge
dachten als razenden werkten. Hoe kon ik het beste 
bij mijn tas en fiets komen? Welk smoesje moest ik 
verzinnen en als dat niet lukte, waarheen kon ik in 
het uiterste geval wegkomen? 

De mof liep langs en gluurde gemeen naar me; 
hij verdacht me waarschijnlijk van een scharreltje met 
den werkman. De ander bleef bij de fietsen. Nog liep 
ik langzaam door; ik had geen afdoende oplossing 
gevonden, tot plots de mof voor me aan het schreeu
wen ging. Hij zag weer buit naderen in de vorm 
van twee heren op fietsen, die argeloos dichterbij 
kwamen. Hij kon zijn fietsen niet in de steek laten 

en riep nu de andere, die op weg was naar mijn 
fiets, maar dat wist hij niet. Hij stond stil, keek 
om, aarzelde en keerde op zijn schreden terug, om
dat zijn plicht ging boven particuliere zaken. Leve 
de discipline van de Germaanse kudde, want die 
bracht mij de verlangde uitweg. 'k Wachtte tot de 
dieven achter de tunnelmuur verdwenen waren met 
de fietsen, die ze veiligheidshalve meenamen, je kon 
nooit weten, ze waren waarschijnlijk al een poosje 
in Holland en kenden de Hollanders. 

De twee heren waren de sigaar; hun karretjes 
verwisselden van eigenaar en ze keken woedend naar 
mij, omdat ik hen niet gewaarschuwd had. Ik zag 
aan hun gezichten dat ze 't me kwalijk namen, toen 
ze langs me gingen zonder fiets. Maar ze wisten niet 
dat ze door hun, al was het onvrijwillig offer mijn 
fiets en daardoor het verzetsmateriaal en mij hadden 
gered. 

De mof was intusschen het urinoir vergeten en 
liep door in tegenovergestelde richting, op zoek naar 
nieuwe slachtoffers. 

Ik ging zo kalm mogelijk het geval weer binnen, 
waar de man nog aan het vegen en boenen was 
en waar, o gelukkige sterveling die ik was, mijn fiets 
nog stond. De geur was er nog en de situatie even 
dwaas, maar dat hinderde niet, ik was zielsdankbaar. 

De man keek me trouwhartig aan en zei: ,,D?,t 
scheelde maar een haartje, juffie, ik doch dat t-ie hier 
heen kwam". Ik knikte maar eens, streelde mijn 
trouwe ros en gaf den man mijn laatste pakje Consi. 
Ik had hem kunnen omhelzen maar ik bedacht nog 
tijdig dat hij meer gebaat en waarschijnlijk meer ge· 
steld zou zijn op mijn zuinig bewaarde sigaretten. 

Je kon als koerierster vreemde dingen beleven, je 
kwam zelfs terecht in een publiek - mannen - uri· 
noir, maar je ging weer door en je "vocht door mid
del van een fiets". 
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Verder kent men een oorlogstoelage. Dit woord 
wekt vele verkeerde verwachtingen; ook in Nederland 
genieten de meeste militairen oorlogstoelage bijv. in
dien het gezin in een andere plaats woont dan in 
de standplaats van den militair. Het is dus meer een 
vergoeding voor de kosten, verbonden aan het buiten 
het gezinsverband leven. Aangezien de militair van 
Rijkswege voeding en huisvesting ontvangt, is voor 
deze vergoeding minder zin aanwezig dan voor een 
werkelijke oorlogstoelage aan hen die inderdaad ge
vechtsrisico gaan loopen. Voor het feit, dat deze men
schen meer levensrisico loopen, ontvangen zij geen 
vergoeding, terwijl allen wel vergoed worden voor een 

omstandigheid (gescheiden leven van het gezin), die 
minder aanleiding geeft voor een afzonderlijke schade
loosstelling. 

De animo om naar Indië te gaan, is bij den beter 
gesitueerden Nederlander, die aldaar groote financieele 
belangen heeft, nihil. Trouwens, wie gaat er nu 
eigenlijk wel naar Indië? Allen praten over de groote 
belangen, maar allen vinden hun eigen particuliere 
belangen belangrijker. Trek hieruit voor deze keus 
dan de consequenties en doe ze niet tekort, nu niet 
in hun salaris en Inter niet in hun pensioens- en inva· 
liditeitsrechten. 

MAX 



LKlP 
Oorsprotikelijk bedoeld als laatste bijeenkomst, vond te [eeuwarden, 'Vrijdag 

16 'November 1945, in '.J-lolel "De 'Nieuwe Doelen• een 1'0Pvergadering plaats 
van de I:KP. Door bet mistig weer, waren enkele provincies niet vertegenwoor
digd, terwijl de overige prov. vertegenwoordigers vrijivel allen te laat arriveerden. 

Dit beeft ecbter aan de belangrijkheid van deze vergadering niets tekort ge
daan. Aan welk feit dit geval toe te schrijven, kunnen we in bet midden laten. 
- was bet omdat het de laalste vergadering zou zijn, was bet doordat er eindelijk
eens in 'Jriesland werd vergaderd, was bet als gevolg van een door een der leden
opgedane bittere ervaring inzake een zuiveringsmaatregel 7 - bet was naar
aller oordeel de eerste, alboewel als laatste bedoelde vergadering, waar onder
werpen ter sprake kwam�n, die de tongen los deed komen en ten opzicbte waar
van - ,.spijkers met koppen" werden geslagen.

:Reeds voor de aanvang van de vergadering, werden voorbeelden van zuiverings
Practijken verbaald, die aller verontwaardiging opwekten. 1'oen dan ook door den 
voorzitter, na de gebruikelijke opening, een verslag werd gegeven over werk
zaamheden van de ÇAC., waren de klachten en opmerkingen niet van de lucht. 

GAC. Naar het oordeel van de gehele vergadering 
- vertolkt door enkele leden - gaat er van de
GAC. hoegenaamd geen kracht meer uit en heeft zij 
bovendien weinig invloed meer. Hiervoor zijn ver
schillende oorzaken aan te voeren. Behalve dat helaas 
ook de illegaliteit ten opzichte van vele problemen 
en maatregelen erg verdeeld is, moet ook worden ge
constateerd, dat de illegaliteit hoe langer hoe meer 
op de achtergrond raakt. Enkele leden der vergadering 
zijn van oordeel, dat de zuivering op een totale mis· 
lukking is uitgelopen. Er worden wel verschillende 
incidentele zuiveringsgevallen behartigd, doch behoor
lijke zuiveringsmaatregelen zijn nooit genomen. 

Met de zuiveringsmaatregelen is het thans zover 
gekomen, dat het bekende "Centraal Oraaan voor de
Zuivering", waarin vele prominente figuren zaten, die 
een algemeen vertrouwen genieten, is ;::getreden. 

D.1ar verwacht wordt, dat de GAC. spoedig zal ver· 
dwijnen, vraagt men zich af of er voor haar nog een 
taak is. Hierover zijn de meningen erg verdeeld. 

Enkele leden zien het meest heil in een principieel 
en krachtig woord van onze eigen organisatie LKP. 
Algemeen komt men tot de conclusie, dat de wan· 
toestanden t.o.v. zuivering, berechting, legeropleiding, 
politie e.d. te groot zijn, om er in te berusten. De 
stemming onder onze Kp.-ers is veelal, - en zeer 
begrijpelijk - geladen en ver beneden peil. Wanneer 
er geen behoorlijke maatregelen door de Regering 
zullen worden genomen, dan vinden er incidenten 
plaats. De Regering pleegt zich vaak de "centrale 
knokploeg" te noemen. Zolang zij echter geen ware 
,,knokploeg" -geest vertegenwoordigen kan, kan zij de
ze benaming liever achterwege laten. 

Verschillende onzer KP.-ers, die met het oog op 
uitzending naar Indië bij de E.M. zijn gegaan, worden 
thans in Engeland opgeleid. Echter niet voor Indië. 
Deze KP.-ers - en ook overigens andere verzets
lieden - zagen na de bevrijding hun taak in Indië 
liggen, waarom zij onmiddellijk vol idealisme voor de 
E M. tekenden. Hun eigen toekomst stelden zij volko
men op de achtergrond. Nu zij zien, dat zij nooit in 
Indië terecht komen, regent het terecht verzoeken 
om naar de Stoottroepen, die wél naar Indië gaan en 
onder leiding van begrijpende officieren uit het verzets
werk staan, te mogen worden overgeplaatst. 

De Minister van Oorlog wil hier echter niets van 
horen. Het gevolg hiervan is, dat de stemming van 
on� manschappen bij de E.M. met de dag daalt en 
er vele klachten binnen komen over de voor hen nieuw 
geschapen omstandigheden en over bepaalde wantoe
standen, met alle ellende en gevolgen daaraan verbon
den. Daar het hier niet een groot percentage der E.M. 
betreft, had in ieder geval verwacht mogen worden, 
dat de Minister, kennende de mentaliteit en de da
dendrang van deze verzetsmensen, toestemming voor 
overplaatsing gaf. Verschillende verzoeken zijn dien· 
aangaande reeds gedaan, doch noch een hoeveelheid 
brieven met klachten, noch herhaalde persoonlijke 
-verzoeken gedurende een onderhoud van enkele on· 
zer TOP-leden, hebben kunnen bewerkstelligen, dat de 
Minister van zijn standpunt afstapt. 

En niet alleen t.o.v. deze materie, doch ook betref
fende de toestanden met de zuivering, de politie, de 
marechaussee e.d. worden ten hemel schreiende voor
beelden naar voren gebracht. Links georiënteerde 
groepen profiteren van de stemming onder onze men· 
sen en trachten dit aan te stoken. Wij kunnen, als 
hierin niet spoedig verandering komt, onze KP.-ers, 
wier geduld tot het uiterste op de proef is gest�ld, 
die alle mogelijke dingen om zich zien gebeuren, en 
die bovendien gedurende de bezettingstijd gemakkelijk 
hebben leren handelen naar eigen opvattingen over 
recht, straks niet meer tegen houden van revolution· 
naire daden. 

Het is in het algemeen belang, dat hiervoor spoedig 
een oplossing wordt gevonden. 

Moeten we de oplossing zoeken bij de GAC., kun· 
nen wij als afzonderlijke organisatie stappen bij de 
Regering doen, of is er een andere oplossing te vin· 
den? 

Men acht de weg via de GAC. vrijwel vruchteloos 
Sommigen zijn van oordeel, dat, wil men het in de 
bezettingstijd ingenomen standpunt nu nog verder 
uitdragen, dit niet - zoals ook wel wordt gepropa
geerd - door middel van de politieke organisaties, 
waarbij men is aangesloten, moet trachten te bereiken, 
doch uitsluitend door vorming van een blok in eigen 
intieme KP.-gelederen. 

Tenslotte wordt de volgende oplossing gevonden: 
1e. Door "Geale" (kapitein P. Wijbenga, bezoeker 

Friesland) zal in verband met het voortbestaan 
van de GAC. een voorstel met .concrete richtl_ij
nen voor zuivering en berechting in c.oncept wor- · 
den opgemaakt. Dit zal via ons dagelijks bestuur 
door onzen vertegenwoordiger in <le GAC. aan 
de GAC. worden toegezonden. 

2e. ,,Ruurd" (Kapitein Mr. R. ). '1e Vries), ,,Wim 1" 
(Lt. W. Kooimans) en "Geale" (Kaet. P. Wij
benga) zullen ieder afzonderlijk over de verschil
lende besproken wantoestanden een schrijven op· 
maken, dat binnen veertien dagen naar het af
wikkelingsbureau wordt gezonden, waarna het 
door "Frits" tot een geheel zal worden gemaakt. 
Afschriften van dit schrijven zullen worden ge
zonden naar de vier leden van onze Adviescom
missie en naar de leden van de GAC. Het da
gelijks bestuur, eventueel uitgebreid met enkele 
TOP-leden, zal voorts zodra mogelijk, een on
derhoud vragen met de Adviescommissie, ten
einde deze en dergelijke zaken toe te lichten en 
te bespreken met het oog op de te ondernemen 
maatregelen. 

STICHTING 1940-1945 
Tante Wien" kon niet op de vergadering aanwezig 

zij�. .,Bob" doet namens haar enkele mededelingen 
over de gang van zaken bij de Stichting 1940-1945. E_r 
is een twee daagse vergadering van het hoofdbestuur 
ten huize van "Tante Wien" gehouden. Dit hoofd
bestuur wordt nog meer actief, alhoewel er verschillen
de klachten zijn. We hebben in "Tante Wien" een 
actieve afgevaardigde voor het hoofdbestuur gevon· 
den. Enkele vragen t.o.v. de uitzending naar Zwitser· 
land worden verder beantwoord. Er zal worden ge
ïnformeerd naar de kosten van deze uitzending. Ook 
zij, die niet kunnen betalen, mogen echter worden 
opgeschreven. 

Charles" deelt mede, dat de Stichting te Rotter· 
da� Óver te weinig financiën beschikt, om andere ge
vallen dan alleen die, der nagelaten betrekkingen te 
behartigen. De verwachtingen over de financiëele bij
drage waren in Rotterdam te hoog gesteld. 

Men klaagt er over, dat het hoofdbestuur nog steeds 
in gebreke is gebleven bij het geven van rich:\ijnen 
voor het practische werk. Men verzoekt er btJ �et 
hoofdbestuur op aan te willen dringen hiermede met 
langer te wachten. Verschille�de . aanwezig�n brengen 
voorts verslag uit van het sttchtmgswerk m de pr�
vinciën, die zij vertegenwoordigen. 
LIQUIDATIE. 

In verband met de oprichting vaQ de Stichting LO.· 
KP., komt de vraag naar voren, of tot liquidatie der 
KP. moet worden overgegaan en of er dan geen TOP· 
vergaderingen meer zullen word�n gehouden. �II�n 
zijn het er mee eens, dat in het licht van de zo 1u1st 
besproken toestanden, voorloopig periodieke bijee�kom
sten dringend noodzakelijk blijven. Deze vergadenngen 
zullen daarom nog plaats vinden, zo lang dit nog 
noodzakelijk wordt geacht. 

Met het CB.-LO zal door het dagelijks bestuur 
worden gesproken over de wijze waarop wij in het 
verband van de Stichting LO.-KP. nog als afzonder· 
lijke organisatie kunnen optreden. 
EERELEDEN. 

De voorzitter' verzoekt alle prov. -vertegenwoordigers 
voordrachten voor het erelidmaatschap bij het dagelijks 
bestuur in te willen dienen. In dit verband wordt door 
enkele bezoekers gevraagd naar de verdiensten van de 
adviescommissie, aan welker leden het erelidmaat
schap is aangeboden. 

• ,,Bob" geeft naar aanleiding hiervan nogmaals een
kort verslag van de gang van zaken gedurende het
najaar en de winter 1944-1945.

In November 1944 sneuvelde "Frank". Dit was 
een schier onoverkomelijk verlies. De moeilijkheden 
stapelden zich in die tijd op; vrijwel alle leidinggeven· 
de figuren waren ons ontvallen. Alleen "Peter-Noord" 
en hij bleven te Amsterdam nog over en vonden het, 
gezien hun grote verantwoordelijkheid, raadzaam zich 
met betrekking tot verschillende moeilijkheden, te la· 
ten voorlichten door een commissie van mannen, die 
het vertrouwen in de illegaliteit genoten. 

Deze commissie, bestaande uit de heren: Prof. Ir. 
W. Schermerhorn, Minister-President, Dr. J. A. H.
J. S. Bruins Slot, Prof. Mr. J, Oranje, Prof, Ir, W, 
P. J. Poppe, heeft steeds waardevolle adviezen gege·
ven en we zijn haar veel dank verschuldigd. Ook 
thans kunnen we nog steeds met onze moeilijkheden 
bij haar terecht. 

Uit dien hoofde is den leden dezer commissie het 
erelidmaatschap aangeboden. 

De vergadering acht het raadzaam de materie 11ere
lidmaatschap" naar een speciale commissie te doen ver
huizen. De vertegenwoordigers van Zuid-Holland zul· 
len dit onderwerp opnemen en het dagelijks- en TOP
bestuur richtlijnen voorstellen. 

Gezien de vele werkzaamheden van het afwikke
lingsbureau zal deze commissie daarna de regeling 
zelf ter hand blijven nemen. 
ONDERSCHEIDINGSTEKENEN. 

Eerstens recapituleert de voorzitter de besprekin
gen �ver dit onderwerp van de vorige vergadering. Het 
besluit was toen om alsnog pogingen in het werk te stel
len het uitreiken van onderscheidingstekenen te doen 
torpederen. Zowel in de GAC. als met vertegenwoordi
gers -van de RVV. is hierover nogmaals gesproken. 
Ook met den Prins heeft nog een onderhoud plaats 
gevonden. 

Het laat zich echter aanzien, dat de uitreikina niet 
tegen zal zijn te houden. Sommigen zijn van o;rdeel, 
dat, wanneer er dan toch niets meer tegen is te doen, 
de geheele illegaliteit - niet alleen dus de BS. - er 
voor in aanmerking moet komen. Naar de menmo van 
enkele leden is de kroon van ons werk weg 

O 

door 
dit werk te gaan belonen met "lintjes". Zij betreuren 
het daarom ten zeerste, dat de uitreiking zo goed 
als zeker doorgang zal vinden. 

"Ruurd" en 11Sjef" krijgen, als vertegenwoordigers 
van de LKP, in de controle-commissie, ,,plein-pouvour'' 
t.a.v. deze materie, ,,Frits" zal Majoor Hoogeweegen
om duidelijker richtlijnen vragen.

Afgezien van het al of niet doorgaan van de uit· 
reiking, wordt besloten, de voorbereidende werkzaam· 
heden voort te zetten. 

De prov. vertegenwoordiger stelt de voordrachten 
samen, geassisteerd door de reeds eerder benoemde 
commissie van drie man. 

RONDVRAAG. 
,,Frits" deelt mede, dat de afwikkeling van de KP.· 

werkzaamheden in de provincien m.i.v. 1 Januari a.s. 
beeindigd moeten zijn. Daarna kunnen wij hiermee 
provinciaal niet meer voort gaan en moet het reste
rende werk aan het (Centraal) afwikkelingsbureau 
te Amsterdam worden overgedragen. 

Hij dringt er nogmaals op aan de verschillende ge
vraagde opgaven - uitzending Zwitserland, Stoot
troepen, financiën, abonné's mededelingen, autobio
graphiën, enz. - zo spoedig mogelijk in te dienen. 
Als van ouds vraagt hij om materiaal en medewer
king voor het gedenkboek. 

De vergadering heeft de gehele dag in beslag ge
nomen. Zij stond onder leiding van den voorzitter 
,,Bob". Deze opende met gebed, terwijl "Peter-Noord" 
met dankzegging sloot. 

VERSLAG van de K.P.-vergade.ring tJtreohf..Stad 

gehoudton op 29 Oct. 1945 in "Het Rode Hert'' ... 

Doordat het kaartsysteem niet geheel in orde is, 
hebben enkele K.P.'ers geen uitnodiging ontvang�n 
voor deze vergadering. Er wordt hard aan gewerkt 
om dit in' orde te krijgen. Verzocht wordt alle adres
veranderingen op te geven aan het secretariaat, 
Obrechtstraat 13, Utrecht. 

Zij, die nog geen levensbeschrijving van zichzelf 
inzonden, moeten dit zo spoedig mogelijk doen met 
bijvoeging van twee pasfoto's aan het secretariaat. 

Nadat Ad een kort welkomstwoord had gespro
ken en de aanwezigen dankte voor de goede opkomst 
gaf hij een kort overzicht, waar de K.P.'ers terecht 
zijn gekomen. Ad kwam tot de volgende voorlopige 
indeling: 

Eigen zaak 15 
Betrekking 27 
Politie 8 
Pol. en econ. recherche 6 
Studerend 14 
Mil. dienst buitenland 13 
Mil. dienst binnenland H 
Nica 1 
Afwikkelingsbureau zonder 7 
A. van Dam gaf een overzicht van het werk van

de Stichting 1940-'45, waarop een uitvoerige be
spreking volgde. 

Ad stelde voor hout te kopen voor de gezinnen van 
gesneuvelde vrienden. Aart zal dit verder met van 
Dam bespreken. 

Na de bespreking werd besloten alle K.P.'ers enige 
intekenformulieren toe te zenden .Een grote wervings· 
actie moest begonnen om periodieke giften te krijgen. 
Deze formulieren zullen zo spoedig mogelijk worden 
verzonden. 

A. van Dam wees nog op de mogelijkheid voor ille
gale werkers om enige tijd door te brengen in een 
Herstellingsoord van de Stichting . 

Hierna werd besloten tot het oprichten van een 
secretariaat, waarvoor werden aangesteld Bé Wilkens 
en Gé van Herden. 

Frits sprak over de Stichting L.0.-L.K.P: Het 
doel hiervan is reeds eerder in ons blad uiteengezet. 
Hij doet een ernstig beroep op medewerking bij het 
opmaken van verhalen voor het Gedenkboek. 

Jan Stenvers bracht het idee naar voren in Utrecht 
te komen tot een plaatselijke Stichting. leder voelde 
veel voor dit plan. Om de plannen hiervoor verder 
uit te werken werd besloten een commissie samen te 
stellen bestaande uit: Cora, Aart, Fred, Jan, Klaas, 
Wes. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 



C·B·V·O 
Bij beschikking van den Minister van Rinnen

landsche Zaken van 12 April 1945, No. 2770/KAB./ 
E XXIII, werd de organisatie van de verzorging der 
oorlogsslachtoffers vastgesteld, terwijl bij beschikking 
van genoemden Minister en van zijn ambtgenoot van 
Financiën van denzelfden datum, No. 2769/KAB /E 
XXIII, de geldelijke verzorging der oorlogsslachtoffers 
werd geregeld. 

Bij de organisatie der verzorging werd aange
knoopt aan het vroegere Bureau Afvoer Burger
bevolking. 

In het Zuiden - te Eindhoven - was door het 
Militair Gezag opgericht het Tijdelijk Centraal 
Bureau Afvoer Burgerbevokling. Op 12 April 1945 
werd dit bureau omgedoopt in Tijdelijk Centraal 
Bureau voor Oorlogsslachtoffers. Tegelijkertijd werd 
het gesplitst in twee secties t.w.: 
a. geldelijke en verdere maatschappelijke hulpver

leening aan oorlogsslachtoffers, 
b. afvoer burgerbevolking.

Dit Tijdelijk Bureau heeft slechts gewerkt tot
Mei 1945. Reeds in April 1945 was bepaald, dat het 
:Tijdelijk Centraal Bureau zoo spoedig mogelijk zou 
worden overgebracht naar Den Haag. Het bleek, in 

verband met de bevrijding van het Westelijk ge
deelte van ons land, mogelijk dit reeds in begin Mei 
1945 te doen geschieden. Bij deze overbrenging werd 
het tijdelijk karakter van het Bureau eraan ontnomen. 

Door het Militair Gezag was bepaald, dat de gel
delijke verzorging van de oorlogsslachtoffers in wer
king zou treden op 15 Mei 1945 in het op dien da- -
turn bevrijde ·gebied. Voor het overige gedeelte van 
het Rijk zou zij terstond na de bevrijding toepas
sing vinden.. Waar het geheele grondgebied echter 
reeds op 15 Mei 1945 bevrijd was, trad de regeling 
over het geheele land op dezen laatsten datum in 

werking. Het Militair Gezag had voorts bepaald, 
dat de eerste uitkeering krachtens deze regeling in 

de eerste week van Juni of ten spoedigste na de ont
vangst van de circulaire van het M.G. over deze 
aangelegenheid, d.d. 25 April 1945, moest worden 

verstrekt. 
Ter voorkoming van het ontstaan van moeilijkhe

den voor de oorlogsslachtoffers was echter gevraagd, 
de in de gemeente bestaande regelingen te laten 
doorloopen, totdat deze door de nieuwe organisatie 
voor de verzorging van oorlogsslachtoffers zouden 
kunnen worden overgenomen. 

De regeling kent een drietal instituten t.w.: 
1. Centraal Bureau-
2. Provinciaal Bureau- en
3. Districtsbureau voor de Verzorging van Oorlogs

slachtoffers.
Gemeentelijke Bureaux kent het niet. In verband 

daarmede was men genoodzaakt bij het treffen der 
regeling onderscheid te maken tusschen centrumge
mC'enten, d.z. gemeenten, waar het D.B.V.O, is ge
vestigd (het D.B.V.0. heeft zijn zetel in 1e gemeen
ten, \"'l::tr tevens het Gewestelijk Arbeid�oureau ge
vestigd i;) en kringgemeenten, c�.z. de ovenge gemeen
ten van het district. 

In de centrumgemeenten "onlcn de werkzaamhe
den door het D.B.V .. 0. 7clf verricht; in de kringge
meenten werkt het D B.V.O. door bemiddeling van 

den Burgemeester. 
In de regelin� w;is vastgcst '.J, dat aan elk 

D B.V.O. een vijftal afdec .ngcn verbonden zou wor
c'.en, t.w.: 

1. sociale voorlichting, 
2. Iwlpverleening oorlogsslachtoffers,
3. afvoer burgerbevolking, 
4. algemeen secretariaat en 

5 financieele controle. 
Het is duidelijk, dat het D.B.V.0., vooral in de 

het laatst bevrijde gebieden, niet aanstonds na de 
Duitsche capitulatie kon optreden. De slachtoffers 
moesten dus worden opgevangen. Dit geschiedde, 
voor wat de niet onprincipieele gevallen betreft, door 
N.S.F. en L.O., benevens door Vol'ksherstel; De 
overige gevallen werden geholpen door de gemeen!�
lijke bureaux voor Sociale ":?aken �Ma�tschappehJk 
Hulpbetoon). Langzamerhand 1s de situatie aldus ge
worden dat N.S.F. en L.O: hun gevallen hebben 
overgedragen aan Volksherst71, vo?rzoover zij nie� in 

aanmerking kwamen voor mtkeermg_ door . de �ttch
ting 1940�'45 Thans zijn er dus 3 mstanttes, die de 
oorlogsslachtoffers verzoq;:en en wel: 

Stichting 1940-1945 (de slachtoffers van het ver· 
zet),
Volksherstel (de overige niet-onprincipieele geval-
len) en de 
Gemeentelijke Bureaux voor Sociale Zaken (on
principieele gevallen). 
Na de organisatie van de verschillende D.B.V.0.'s 

rijst de vraag, hoe de verhouding is van elk der 
genoemde 3 instanties tot die districtsbureaux. 

Ten aanzien van de Stichting 1940-1945 geldt, 
dat zij de uitsluitende bemoeiïng heeft met de ge-

Vanmorgen heeft het even gedooid, maar nu vriest het weer. De wind is dun en de zon staat koud en 
hoog aan de s�_rakke hemel. In de verte; daar. in het Zuid-Oosten, vanover de rimpelende, doodse rivier,
rommelt het b11 tus,senpozen. Een mof, meer 1as dan mens (beest), die daar bij de versperring staat zoekt 
bezorgd het luchtruim af - hij hoorde toch dat bekende "gezoem'": ' 

. Over de hoge dijk boldert een wagen, geladen met lege veilmgkisten en daarboven op een rammelende
fiets. De hardDevroren sneeuw knerpt onder de stalen wielbanden en de kisten kraken. 

"Henk'.' ment het zware "ondergedoken" paard, dat onwennig is, en het pad is moeilijk begaanbaar; maar 
het is met voor het eerst, dat "Henk" voerman is Af en toe blazend in zijn verkleumde handen denkt 
hij met meelij aan zijn verloofde, die op de "hongertrek" is. En de dikke, mollige kop van den �of, die 

hun lading controleert, ergert hem. 
"Gijs", diep in de kraag van zijn jas gedoken, piekert over de opdracht: wapens halen ; met paard en 

wagen en veilingkisten als camouflage - en alles moet hals over kop. Het is doodsimpel, maar die mof zal 
hen straks licht herkennen - leeg heen, leeg terug - er klopt iets niet. Terwijl er bij de stad aan de 
spoorlijn, nog een controlepost is . ' 

Heen gaat altijd, maar terug! ,,'t Is een flinke vracht", zei Flip, hun commandant, nog toen ze weg
reden. Het paa!i(:I zal dan hard moeten trekken aan een schijnbaar licht geladen wagen. Eén hn;,e burger en 
de zaak kan mis lopen. Eén niet-blinde , niet-stomme mof en de zaak zit scheef. Als ze weer thuis zijn, 
zal hij het er met Flip over hebben: dit is niet de juiste camouflage; zo denkt hij. 

In de stad loopt een jonge kerel. heen en weer voor de ingang van een hoge kerk, huiverig en gebogen. 
Het verkeer is schaars en de geruchten (en feiten) over razzia's en de kou houdt het manvolk binnen. Voor 
de zon trekt een grijze, dreigende wolk. 

"Gijs" kijkt op zijn horloge : het "contact" is wat laat. Dan kijkt hij naar de torenklok, hoog boven 
hem, maar die loopt niet meer. Een nog jonge man komt naar hem toe en vraagt: ,,Kunt U mij ook zeggen 
hoe laat het is?" 

,,Kijkt U zelf maar naar boven, dan kunt U het zelf zien". Beiden glimlachen: het wachtwoord klopt. 
,,We moeten opschieten ...... 't 'knikkertje stinkt" zegt de voor Gijs onbekende strijdmakker, ·,,de S.D. 

heeft er trek in". 
Samen halen 'ze "Henk" op en gedrieën gaan ze met paard en wagen door de verwaarloosde straten, 

waar verschooierde kinderen zoeken naar iets brandbaars op de hopen huisvuil. 
"Henk" heeft moeite met het insteken van de wagen in de garage. Het paard uitspannen is het enige 

redmiddel. De passerende burgers merken het vreemde van de situatie blijkbaar niet op: eeA wagen met 
veilingkisten en paard en al in de garage van een grossier in kruidenierswaren, die al lang geen zaken meer 
drijft! Ze lopen voorbij met vaal-bleke gezichten, als waren ze versuft door de honger. Als de deuren 
dicht zijn en zij het paard weer inspannen, komen er van achteren, uit de valse schemering en paar jonge 
kerels bij. Hun groeten is kort, bijna stroef. Dat is vreemd. Maar het kalme, doch besliste: ,,we moeten 

opschieten", van den depotcommandant die tegen een ladder op naar een luik in de wand klimt, zegt alles. 
Vlug worden de wapens geladen : stens, brens, kistjes Patronen en handgranaten - het wordt een hele vracht. 
Flip had gelijk. Met het "ombouwen" van de lege kisten zijn ze nog niet klaar, als er aan de deur ge
rammeld wordt.. .... 

Stilte. Een moffenstem brabbelt daarbuiten op de gebruikelijke mauwende toon. De veiligheidspallen klik
ken gedempt in de zakken van de jongens. Eén van hen kijkt door het sleutelgat en wendt zich tot den 
depotcommandant, fluisterend: ,,moffen ...... Feldwebel". De gezichten zijn als stalen maskers, de kaken 

opeen geklemd, de ogen vastberaden op den depotcommandant gericht, de handen omvuisten hun wapens. 
Laarzen bonzen tegen de deur. Een gr11,uwe moffenstem bralt gebiedend. 

"Snel die kisten erop!" De laatste kisten worden op de wagen gesmeten. En schijnbaar rustig g?oit 
,,Henk" de bindtouwen over, als de moffen binnen gelaten worden. Maar achter de wagen staan de JOn
gens klaar, de pistolen g_etrokken. Uit het blaffend gesnauw van den pafferigen Feldwebel is op te maken, 
dat hij een auto komt vorderen ; en uit het feit, dat hij, gevolgd door twee rasgenoten, regelrecht naar achte
ren loopt, om een stapel lege dozen heen, die de auto aan 't gezicht onttrekt, blijkt dat het verraden spul is. 

Terwijl de depotcommandant in een heftige woordenwisseling is gewikkeld met den Feldwebel, wordt de 
vrachtwagen met vereende krachten naar buiten gewerkt. De moffen kijken er naar met lodderige ogen -
ze zien er niets vreemds aan. 

Door de stad rolt een sleperswagen ; zwaar en piepend zakt hij door z'n veren en het sterke paard trekt 
stug. Er is niemand, die er iets onlogisch aan ziet. 

Aan de rand van de stad, bij de spoorlijn, moeten ze tegen de steilte van de dijk op. Schuin kijkt "Henk" 
rondom hem: overal moffengedoe. En "Gijs", die vooruit is gegaan, om te kijken of er controle op de spoor
lijn is, geeft het afgesproken "all�s veilig" -teken: even op de pedalen gaan staan. Maar met angst en beven 

kijkt hij er n::ar hoe de voerman het paard aanzet, hoe het brave beest z'n machtige spieren spant om de 
gladde steilte te nemen, hoe de vaart er uitloopt en "Henk" van de bok springt om een. blok achter de 
wielen te gooien. 

Als "Gi1s" z'n fiets tcger. epn hel< zet om te gaan helpen, komt een schildwacht op de wagen toelopen. 
Hun handen gaan in hun zakken en ze kijken in het rond: daar komen nog een paar Germanen ...... onge
wapend gelukkig. Maar vijftig meter verder is er een wachtlokaal en rondom overal van die lui ingekwar-
tierd...... , 

Doorgaan alsof er niets aan de hand is, is het eenige wat ze don kunnen. Buiten hun verwachting zet de 
schildwacht zijn vlezige schouder tegen de wagen. Broederlijk t: achten ze beweging in het gevaarte te 
krijgen, maar ondanks de wanhopige pogingen van paard en ma;;nen blijkt de schijnbaar licht geladen wagen 

rotsvast te staan. De schildwacht roept er de passerend,e kameraden bij: ,,Heinrich, Karl komm mal hel
fen ! Allee!" 

vallen, waarvoor zij zich verantwoordelijk weet. Zij 
stelt de gelegenheid open tot het dqen van aanvra
gen; doet deze aanvragen onderzoeken; stelt de rap
porten op en zendt deze door aan het D.B.V.0. Dit 
bureau neemt een beslissing aan de hand van de ont
vangen rapporten en deelt die beslissing aan de 
Stichting mede. De Stichting zorgt voor de uitkee
ring aan de slachtoffers en voor de declaratie van 

het uitbetaalde bedrag aan het D.B.V.O. 
De verhouding tusschen Volksherstel en D.B.V.O. 

is thans in vele opzichten geregeld. 
De Minister heeft de oorspronkelijk als afdeeling 

van het D.B.V.O. gedachte taak betreffende de 
sociale voorlichting, overgedragen aan Volksherstel. 
Daarnaast heeft de Minister goedgevonden, dat de 
burgemeesters in de kringgemeenten de plaatselijke 
afdeelingen van Volksherstel bij voorkeur aanwijzen 
voor de vervulling van de taak van de burgemeesters 
ten aanzien van het districtsbureau, welke aanwijzing 
de burgemeester uiteraard alleen zal doen, wanneer 
hij de organisatie van Volksherstel competent acht. 
Voorts heeft de Minister er geen bezwaar tegen, dat 
de Directeur van het D.B.V.O. in de centrumgemeen
te de plaatselijke afdeeling van Volksherstel inscha
kelt bij het werk van het D.B.V.O. De beslissing be
rust echter bij den Directeur van het D.B.V.O., die 

r �· :- :1 verantwoordelijkheid moet kunnen dekken, 
c_;:, � "'.":mi sa tie van Volksherstel ter plaatse be
voegd \ ï'.ü-lard wordt, aanvragen in ontvangst te 
nemen; onderzoeken te doen instellen ; rapporten te 
doen epmaken en door het D.B.V.O. toegestane gel
den uit te keeren. 

Ten behoeve van de categorie principieele onder
duikers heeft de Minister voorts goedgevonden, dat 
in de gevallen, waarin de Directeur van het D.B.V.0. 
de organisa'He van Volksherstel voldoende acht om 
de taak. die de Stichting heeft t.a.v. de verzets
slachtoffers, uit te voeren t.a.v. de principieele onder
duikers, aan Volkshersel deze laatste taak kan opge
dragen worden. 

Tenslotte kan gememoreerd worden, dat er bij den 
Minister geen bezwaar bestaat tegen aanvulling van 
de uitkeeringen van het D.B.V.O. in bijzondere ge
vallen, door Volksherstel. Dit geldt in het bijzonder 
voor de principieele onderduikers, voor wie Volks
herstel het zijn taak rekent, in die mate te zorgen, 
dat het oorspronkelijk levensniveau zooveel mogelijk 
herkregen wordt. 

De onprincipieele gevallen ten slotte zijn door de 
Gemeentelijke Bureaux van Sociale Zaken overgehe
veld naar de D.B.V.0.'s. 

Mr. P. VAN DRIEL. 



Direct na de bevrijding is te Rotterdam ingesteld de Nationale Documentatie Dienst der Illegaliteit, 
welke beoogt hulp en bijstand te verlenen aan oud-illegale werkers. Dat deze hulp en bijstand op velerlei 
gebied gegeven kan worden, hebben wij kunnen vernemen in een onderhoud dat wij hadclen met den heer 
J. G. v. d. Waal, beter bekend als J. de Vries, directeur van genoemde dienst. 

De overheid heeft destijds via Londen en de illegale pers, aldus �e heer v. cl. \'Vaal, herhaaldelijk te ken
nen gegeven, dat zij na de oorlog aan illegale werkers voorrang wenste te geven bij benoemingen, althans 
bij gelijke capaciteit en eventueel gebleken geschiktheid. 

Dit was kennelijk in de eerste plaats bedoeld, wanneer het betreft l1et bezetten van functies in 's Rijks
dienst. Dit niet bij wijze van beloning, doch uitsluitend, omdat de overheid wenst, dat degenen, Bie tijdens 
de bezetting in de meest ongunstige omstandigheden hebben getoond, karakter en kranigheid te bezitten, 
als kacler en kerntroep met hun ervaring en ideeën de bouwers ·en dragers van het Nieuwe Nederland 
kunnen zijn. De overheid weet, dat hier tenslotte het werkelijke landsbelang het meest bij gebaat is. Opdat 
objectief kan worden nagegaan, of zgn. illegalen, ook werkelijk verzetswerk hebben gedaan of dit belang
rijk gesteund hebben, hebben wij reeds in Mei 1944 de Nationale Documentatie Dienst der Illegaliteit, 
gevestigd te Rotterdam, Burg. Meineszlaan 110, opgericht. Iedere illegale werker kan vrijwillig zijn antece
denten bij ons laten documenteren. Deze documentatie moet met schriftelijke getuigenverklaringen vanuit de 
erkende illegaliteit gestaafd worden. Iedere registratie wordt zeer precies door ons gecontroleerd. 

Wie worden er nu door ons geholpen, zo zal men zich afvragen. 
In �e eerste plaats degenen, die vanwege het uitvoeren van liquidatieopdrachten in rehabilitatie- of straf

processen mochten geraken. en wier handelingen nochtans bonafide zijn geweest, Zij kunnen op onze hulp 
en rechtskundige bijstand rekenen. 

Ditzelfde geldt voor degenen, aan wie grote geldsommen zijn toevertrouwd geweest en over de aan
wending daarvan kunnen worden aangesproken. Voorts degenen, die nu of later zullen solliciteren en op grond 
van hun illegale werkzaamheden op voorrang mogen bogen bij gelijke capaciteit. Dan zij, die aanspraak 
menen te mogen maken op vergoeding van goed wat zij verspeelden door illegale actie. Tenslotte willen 
wij een vraagbaak zijn voor de overheid, die te allen tijde alle gewenste inlichtingen kan bekomen om
trent de gedragingen van zekere personen in bezettiagstijd. 

Zo hebben wij gequrende het begin van onze dienst reeds tienduizenden onderduikers gelegaliseerd en 
van de eerste dag af hebben wij kunnen kijken of de documentatiedienst levensvatbaarheid had. 

Het bleek al spoedig dat dit wel het geval was, want de noden onder de oud-illegalen waren groot. De 
heer v. d. Waal gaf ons vervolgens een overzicht van de vele gevallen waarin de tussenkomst van de natio
nale documentatiedienst werd ingeroepen en hieruit bleek wel dat deze dienst zich op velerlei terrein uit
strekt en de belangen van de oud-illegale werkers zo goed mogelijk tracht te behartigen. Dit laatste komt even
eens tot uiting in de samenwerking welke er met de verschîUende overheidsinstanties bestaat. Deze toch 
vragen in meerdere gevallen overlegging van een bewijs van de Nationale Documentatie Dienst bij sol
licitatie. 

Wij behandelen niet alleen, zo vervolgde de heer v. d. Waal zijn relaas, maar wij behartigen ook. En 
waar we aanvankelijk gedacht hadden deze dienst na 5 á 6 maanden weer te kunnen opheffen, blijkt in 
de practijk dat er steeds meer werk bijkomt. Het komt nog maar al te vaak voor dat oud-illegalen wegge
werkt (doodgerangeerd) worden en hiervoor moeten wij waken, want wij zijn niet alleen een hulpdienst voor 
de illegaliteit, maar ook een beschermingsdienst. 

Tot slot vertelde de heer v. d. Waal ons dat er met de Stichting 1940-'45 onderhandelingen gaande zijn 
om te komen tot een landelijke samenwerking. 

Met veel gerucht, moffengera;is en het gebries van het paard, komt de wagen op de dijk en dan presen
teert Henk" een cigaret om te tonen dat hij werkelijk een moffenslaaf is (wie had anders een paard en 
liep v1rij rond). 1 

Vielen Dank, ich wäre niemals darauf gekommen". 
Äber das war schon gut!...... Fahren !" 
Over de hoge dijk rolt een wagen, met lege kisten en het paard ervoor trekt hijgend en moeilijk en zijn 

adem blaast in wolken tegen de sneeuw. ,,Gijs", die vooruit is gereden, meldt: ,,Een ons bekende Pool aan 
de versperring". 

Dat is dus weer geluk". ,,Er is geen geluk, geen toeval op de wereld." 
;;Henk" kijkt zijn makker vreemd aan, maar die gaat achter de wagen rijden, in de luwte. ,,Henk" 

denkt aan z'n meisje, die al meer dan twee weken weg is. Waar zou ze nu zijn? Ze had drie dagen 
geleden al thuis moeten zijn. . . . . . . . Vanuit een loodgrijze lucht sneeuwt het zwaar. De rivier 1s donker en de landeriien rem en wit.

Historiebeschrijving 
Op ons bureau ontvingen wij een bro�hure over 

de geschiedenis van het verzet der L.O. 111 een be
paald dorp. 

Het is op zich zelf een lofwaardig streven om de 
geschiedenis van het verzet vast te leggen, al zijn 
we van oordeel, dat men vóór alles het materiaal aan 
de Gedenkboekcommissie moet toezenden. Eerst bin
nen het raam van ons Gedenkboek zal de geschiedenis 
van een bepaalde streek tot haar recht komen en ook 
duurzaam voor ons volk bewaard blijven. M�ar ter
zake van deze brochure is er een zeer ernstig bezwaar. 
De lezing ervan heeft ons droevig gestemd. 

Hoe verheffend was het, dat in de illegaliteit aller
wege het verlangen bleek, om naamloos uit het v�r
zet naar voren te treden. Weliswaar slaagde dat met 
voor iedereen, maar men streefde dan toch naar zo 
weinig mogelijk publiciteit. 

In deze brochure is nu echter volledige openbaar
heid gegeven aan de eigennamen van de verzetsman
nen. Is dat nu werkelijk nodig? Waarom als er dan 
toch namen in moeten, geen •schuilnamen gebruikt? 

Maar het is nog erger. Alle heldendaden en opoffe
ringen worden onmiddellijk betrokken op de bij name 
genoemde illegale werkers. En alsof het dan nog niet 
mooi oenoeo is wordt het tweede gedeelte van de 
brochu�e ge�ijd 1 aan rapporten over ieder der belang
rijkste illegale werkers afzonderlijk. Het bevat karak
ter en persoonsbeschrijving, opsomming der werk
zaamheden enz., om er wee van te worden. 

Zouden onze vrienden werkelijk niet een nasmaak 
in hun mond krijgen al� ze dat over zichzelf lezen? 
En als klap op de vuurpijl schrijven de opstellers de
zer rapporten over elkaar nog een pittig stukje. 

Men mag niet kwaadspreken, maar is het niet erg 
menselijk om te veronderstellen, dat de heren dat 
stukje eerst aan elkaar voorgelezen hebben om te 
horen of het zo goed was? 

Welk een blamage, deze brochure. Heus wij maken 
er ons in ons hart, niet vrolijk over. Dit alles stemt 
alleen maar droevig. Waarom een streep te halen 
door de schoonheid van ons werk met zo'n pronkerij? 

Vrienden, dat tot geen prijs! Liever vergeten en 
verwaarloosd dan te koop lopen met onszelf. 

H. v. R.

Hii werd geboren, toen de rozen om het huis in 
volle bloei stonden. Later plantte hij zelf een rozen
boompje en elk jaar mocht hij er de eerste roos af
knippen. Het was immers zijn boompje, waar zich elk 
jaar opnieuw het wonder aan voltrok! 

Want, vrolijke robbedoes als hij was, had hij toch 
altijd een open oog voor Gods schone schepping. 

Eens stond de roos op zijn kindertafeltje; later op 
zijn jongenslessenaar, er kwam een tijd, dat hij de 
eerste roos plukte voor "haar". 

De oorlog kwam, maar de roos bloeide als te vo
ren in volle pracht. Al nijpender en ernstiger werd 
de tijd; vele jonge mannen werden door bruut geweld 
gevangen genomen, gevaar dreigde aan alle kant. 

Toen kwam de vreselijke nacht, dat ook hij door 
verraad, werd weggesleurd uit zijn ouderlijk huis. De 
rozen geurden als een beeld van zijn jeugd, maar wat 
gaf de vijand om de bloei van een jong leven? 

Was hij niet als de bloemen in zijn tuin, zon bren
gend, waar hij kwam? 

Hij, die kinderlijk, gelovig, de weg ging, die God 
hem deed gaan en toen die weg hem voerde naar 
gevangenis en concentratiekampen, nog van zijn blij
moedig geloof mocht getuigen, door de zijnen vanuit 
de gevangenis een vodje papier te zenden, waarop hij 
met vaste letters geschreven had Fil. 4:6 en 7. 

Waardeloos stukje papier, maar om zijn schone in
houd bewaard, als een kostbaar kleinood. 

Maanden gingen voorbij. Hij werd -Overgebracht 
naar Duitsland, maar nog altijd was er hoop op 
weerzien, in de harten van hen, die hem lief waren. 
Er werd immers ook zoveel voor hem gebeden! 

Eindelijk na de lange bange winter, kwam de be
vrijding, de rozen bloeiden vroeg dit jaar en elke 
keer opnieuw, werden de schoonste in zijn, reeds lang 
gereedzijnde kamer gezet. 

Hij kon nu immers elke dag komen? 
Maandenlang hebben de rozen gebloeid, maar geen 

zonnige jongen keerde weer, om van hun schoonheid 
te genieten. 

Vanmorgen heeft zijn Moeder de l=to:.t.e roos: :.f
geknipt en bij zijn portret in de huiskamer gezet. 
Lang heeft ze naar zijn geliefde trekken gestaard ... 
Haar enige jongen, voor wien ze z6 gebeden had, 
waarom moest hij, moest zij, deze weg gaan? 

Maar reeds zond God haar het antwoord: haar ge
bed werd vei;.hoord, maar anders dan zij het gedacht 
had. 

D'e Grote Hovenier riep haar jongen tot Zich, op
dat hij mocht bloeien in Zijn Tuin ...... 

Haar jongen mocht zijn bevrijd vaderland niet 
weerzien, noch de schoonheid der natuur, maar hij 
mocht door Christus ingaan in het Land, schoner dan 
het schoonste en het volmaakte aanschouwen. 

Hoe zeer zij hem mist, en hoe groot haar droefheid 
is, toch weet ze, dat God, die haar jongen deed ingaan 
in Heerlijkheid ook haar weg wèl zal maken. Schreef 
haar kind, zei God Zèlf niet: 

,,Weest in geen ding bezorgd, maar laat Uw be
geerten in alles door bidden en smeken, met dankzeg
ging, bekend worden bij God. 

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, 
zal Uwe harten en Uwe zinnen bewaren in Christus 
Jezus". 

Als ze zo haar weg mag gaan, zal ze haar kruis 
ook blijmoedig kunnen dragen. 

En al zal ze nooit weten, waar de laatste rustplaats 
van haar kind is, en zal er nimmer een bloem bloeien 
op zijn graf, het zal hem niet deren. 

Immers, al zal de rozenboom, eens door haar jon
gen geplant nog jaar op jaar bloeien, en de schoon
heid der Natuur steeds weerkeren, eenmaal zal dit 
alles vergaan, maar haar jongen zal bloeien in 
eeuwigheid, want: ,,Wie in Hem gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven". 

ÉÉN UIT VELEN. 



.HET WATJERLAND ROUWDE 
Op buitengewoon plechtige en indrukwekkende 

wijze heeft de bevolidng van het Waterland afscheid 
genomen van oud-illegale strijders, die in de maand 
Februari van dit jaar door de Duitsers te Amsterdam 
werden gefusilleerd. 

Donderdag 15 November, was het Purmerend dat 
rouwde. Van alle openbare gebouwen en vele particu
liere woningen hing onze nationale driekleur halfstok, 
als een stille hulde ter nagedachtenis aan hen, die op 
zo'n wreedaardige wijze uit het leven werden wegge
rukt. 

In de vroege morgen stonden in de aula van het 
gemeenteziekenhuis, bedolven onder een schat van 
bloemen, de 12 lijkkisten opgesteld, die de stoffelijke 
overschotten bevatten van P. Kramer, J. Conijn, P. 
Conijn, K. de Boer, W. v. d. Brink, E. Doets, A: 
Frederiks, C. de Jong, G. Kroon, G. Leeghwater, H. 
de Meijer en P. Slooten. 

's Morgens vond op de R.K. begraafplaats de ter 
aarde bestelling plaats van de drie eerstgenoemde 
slachtoffers. Een lange stoet, welke door drie tamboers 
en een vuurpeloton werd voorafgegaan en geëscorteerd 
werd door leden van de voormalige B.S., als slippen
dragers, volgde de lijkwagens naar de kerk. Nadat 
de kisten door de oud-B.S.-ers tot voor het altaar ge
dragen waren, betrok het vuurpeloton de wacht aan 
de baren. 

De Heilige Requiem werd opgedragen door deken 
Schamper met assistentie van kapelaan Verster en 
father Keet. Het zangkoor o.l.v. kapelaan Bollinger 
zong de mis van Perosi. Tijdens het hoogst van de 
mis en de absoute sloegen de tamboers een roffel en 
werden de geweren gepresenteerd 

Nadat de drie kisten op het kerkhof in een speciale 
grafkelder waren neergelaten en het vuurpeloton bij 
elk daarvan de militaire eer had bewezen, vond de 
begraving volgens de kerkelijke ritus plaats. 
's Middags vond, onder zo mogelijk nog groter belang
stelling, de begrafenis van de overige negen plaats. 
Op het kerkhof, dat nog maar nauwelijks in gebruik 
genomen is, was aan het einde van het middenpad 
een groot graf voor de negen kisten gedolven. Het 
was een ontroerend ogenblik, toen de negen kisten 
naast elkaar in de open lucht stonden en aan de over
zijde van het brede graf, de contouren van de naaste 
familieleden en vrienden, zich nog maar vaag in de 
mist aftekenden. 

Onder e11orme belangstelli11g worden 011:r:e dappere. 
jongens naar hun laatste rustplaats overgebracht. 

Foto Ward 

Ook ditmaal werd na het neerlaten van iedere kist, 
door het vuurpeleton een salvo afgevuurd, máar na 
het verstommen van de laatste commando's, keerde 
de stilte van de steeds kleiner wordende wereld weer. 

Een zevental sprekers voerde aan de groeve het 
woord, terwijl een zwager van één der families en een 
vriend, dankten voor de belangstelling. 

* * 

* 

Zaterdag 17 November vond te Edam de begrafe
nis plaats van Bert Snijder, in leven commandant van 
de KP.-Waterland. Algemeen was de deelneming van, 
de bevolking met dit gebeuren en vrijwel van alle wo
ningen waarlangs de stoet trok, hing het rood-wit-en
blauw halfstok langs de gevels neer. 

Voor geen ander had deze algemene deelneming 
groter kunnen zijn dan nu het geval was voor Bert 
Snijder. En naast de vele oprechte woorden van be
wondering en waardering, welke in de kerk, bij de 
baar, aan den overledene gewijd werden, moge die 
belangstelling van de inwoners en vele vrienden, die 
van heinde en verre gekomen waren, voor de achter
blijvende familieleden een grote troost geweest zijn. 
Voorafgegaan door drie tamboers en een vuurpeloton 
van 12 man met hun commandant, volgde het stoffe
lijk overschot in de lijkauto met daarnaast 14 oud
B.S.-ers, onder commando van lt. Bakkenes, die als 
sHppendragers fungeerden. 

In de kerk hebben meerdere sprekers en één spreek
ster getuigenis algelegd van de buitengewone kwali
teiten van Bert als mens en als KP.-er. Woorden van 
troost en beloften, de nagedachtenis van Bert in ere 
te zullen houden, zijn tot de familie gericht. We me
moreren hier slechts een zinsne

0

de uit de toespraak wel
ke Martin, sprekende voor de KP.-Noord-Holland, 
hield "De plaats welke. Nederland thans in de rij 
van de volkeren inneemt, dankt zij voor een groot 
deel aan het ondergronds verzet, ook al zal dit mis
schien eerst over jaren merkbaar zijn. Bert was één 
van de voormannen van dit verzet in het Waterlandu. 

Aan de groeve bewees het vuurpeleton de laatste 
militaire eer, waarna een familielid de aanwezigen 
dank bracht voor de betoonde belangstelling. 

1n een lange rij staan de 1/.isten naast de geopende 
groeve. 

Foto Ward 

Onder het grote aantal brieven, die ons dagelijks 
bereiken met betrekking tot onbevredigende maatre
gelen tegenover hen, die aan de opdracht van de 
Nederlandse Regering te Londen gehoor hebben ge
geven, treffen wij soms ergerlijke staaltjes van on
kunde en miskenning aan. 

Zelfs in deze tijd, waarin wij allerwege horen spre
ken over gepleegd verzetswerk door hen, die geen 
vinger hebben uitgestoken gedurende de Duitse over
heersing, ontmoeten wij ook nog gevallen van een on
vaderlandslievende houding. Vele personen, die alles 
op alles hebben gezet om hun aandeel te leveren in 
de strijd tegen de overheersers, maken vandaag mee, 
dat zij achtergesteld worden bij hen, die al hun prin
cipes hebben verloochend. 

Wat wij thans onder ogen kregen, heeft alle klach
ten nog overtroffen en onze diepste verontwaardiging 
opgewekt. 

Wij doen hierbij in extenso een brief volgen, die 
gericht is aan één onzer trouwe jarenlange medewer
kers: 

Nederlandse Ongevallen Molest Onderlinge 
gevestigd te Amsterdam 

Directie: 

Den Heer H. Heinen, 
A. 82, 

EIBERGEN.

Amsterdam-C., 26 October 1945. 

0. W. J. Schlencker, 
Amsterdam, de Ruyterkade 120. 
HG/tH. 

Mijnheer, 

Betreft: scbade s! B tin '.H. P. '.Hein.en. 

Naar aanleiding van een schrijven van de Eerste 
Rotterdamsche berichten wij U omtrent de afwijzing 
van bovenvermeld schadegeval het volgende: 

Uit de in ons bezit zijnde gegevens blijkt, dat de 
heer H. P. Heinen li<l is geweest van een illegale or
ganisatie. Hij werd op 20 April 1944 gearresteerd als 
verdacht van het vervoer van een partij vuurwape
nen en om dezelfde reden gefusilleerd. Wij verwijzen 
naar het bepaalde in Art. 1 der voorwaarden van 
deelneming waarin is omschreven, dat de verwaar
borging niet van kracht is, indien verzekerde op het 
tijdstip van het ongeval lid was van een politieke or
ganisatie en/of van een doo� zoodanig� org�nisatie 
ingesteld verband. Eveneens 1s de dekkmg met van 
kracht wanneer het ongeval rechtstreeks of middellijk 
veroorzaakt is door de overtreding van een door mi
litaire oE burgerlijke overheid uitgevaardigde verorde
ning of voorschrift. 

Aangezien duidelijk is gebleken, dat verzekerde een 
dergelijke overtreding begaan heeft, kunnen wij ons 
afwijzend standpunt niet wijzigen. 

Wij vertrouwen dat U thans met een en ander ac-
coord gaat, 

Hoogachtend, 

NEDERLANDSE ONCEV ALLEN 
MOLEST ONDERLINGE 
Directie w.g. onleesbaar. 

Wij weten voor deze, nu op 26 October 1945 blijk
baar nog uitgesproken pro-Duitse directie van de 
,,Nederlandse" Ongevallen Molest Onderlinge -
voor zover het nog in juiste bewoordingen valt te zeg
gen - slechts één passend woord te uiten. We noe
men haar houding: SCHANDELIJK, en we vragen 
ons af, of dit niet te vergelijken is _met landverraad 
en of hier voor de POD. geen taak ligt. 

Den Heer Heinen kunnen we zeggen, dat wij deze 
brief hebben dooroestuurd naar de Stichting 1940-
1945. Wij verzeke�en U,, dat U van de. Stichting een
bevredigende oplossing tegemoet kunt zien. 

,,FRITS". 

In "De Grote lijnen" in nummer 69 is een hinder• 
lijke fout geslopen. 

In de derde kolom staat de zin: 
,,Ziehier enkele consequenties, historische conse

quenties van die ene levenshouding". 
Deze zin moet drie alinea's hoger geplaatst wor· 

den. REDACTIE. 
1 



Herman 

i/.e!,,m,an'' IJ 

Jac 

Hermanus Adolphus Maria Benschop 

geboren 10 Januari 1915 

gesneuveld 8 Maart 1945. 

Hermanus Adolphus Maria Benschop, geb. 1 O 
Januari 1915, gesneuveld 8 Maart 1945. 

Wij handelen in zijn geest, wanneer we ons op deze 
plaats onthouden van een volledige opsomming van 
zijn illegale werkzaamheden. 

Hij stond altijd klaar om zijn plicht te doen. Zijn 
huis was steeds open voor illegale werkzaamheden. 

Kort voor zijn arrestatie nam hij geheel vrijwillig 
de leiding op zich bij het vernietigen van enige sche
pen, geladen met 180.000 liter benzine in de stad 
Utrecht. Hiermede volbracht hij de meest succesvolle 
sabotagedaad van de maanden na September in de 
provincie Utrecht. 

Door een ongelukkige samenloop van omstandighe
den liep hij op het adres van een koerierster in de 
val. 

In stilte hoopte men gedurende de dagen volgend 
op zijn arrestatie, op mogelijke verwezenlijking van de 
reeds maanden oude plannen, om de gevangenis 
"Wolvenplein", waarheen hij was getransporteerd, te 
,,kraken". 

Dit is helaas een ijdele hoop gebleken. God heeft 
het anders gewild. Als represaille voor Rauter moest 
hij zijn leven geven. 

Zijn vrienden kenden hem, zoals op treffende wijze 
in zijn laatste brief aan zijn vrouw en kinderen tot 
uiting kwam: 

,,Mijn geloof is mijn kracht geweest. Ik was be
reid om te sterven. Toch was ik in mijn leven steeds 
vol van verwachting voor de toekomst. Doch Gods 
wil was anders dan wij mensen het zagen. Wat God 
doet is wel gedaan". 

Alleen door het geloof van zijn eigen woorden "Wat 
God doet is wel gedaan" kunnen wij dit grote ver
lies aanvaarden en in zijn geest verder werken. 

Een dappere zoon van ons volk is ons in hem ont
nomen. 

Herman gaf zijn leven voor vrijheid en recht. 
Zijn toewijding, zijn vriendschap en zijn trouw reik

ten verder dan de dood. De KP. te Utrecht is trots 
op hem wegens zijn moed en diepe geloofsovertuiging, 
maar met droefheid vervuld omdat hij niet meer is. 
Zoals hij heldhaftig zijn leven gaf voor God, Oranje 

I 
en Nederland, zo zullen wij thans God bidden om in 
Zijn kracht voort te gaan op deze weg. 

IN 

MEMORIAM 

"�e en. ,,YJ.v,/' 

Jacobus Frenk,en 

en 

Albertus Reulen 

oud 23 jaar 

gefusilleerd 20 November /944 

Piet kwam in Juni 1943 voor het eerst in aanra
king met de L.O. en al spoedig ontpopte hij zich als 

Er bestaat het gevaar om de kameraden, die voor een hard en trouw wc11<cr waar de .:ihleling Blldwven 
September 1944 gesneuveld zijn, te vergeten. op steunen kon. 

Al hetgeen, wat voor de doorbraak der geallieerden Bij zijn werk werd hij gedreven door een sterk 
en de slag om Arnhem gebeurde, lijkt lang geleden. rechtsgevoel. Tegen al hetgeen hij rondom zich heen 

Tot deze oude makkers behoren ook Jac en Ber. zag gebeuren verzette zijn wezen zich en hij uitte dit 
Aanvankelijk werkten zij in L.0.-verband en zorgden in daden. Hij is steeds doordrongen geweest van de 
zij· voor Joden en onderduikers. Daarnaast vervoer- gevaren die zijn werkzaamheden met zich brachten. 
den zij Franse krijgsgevangenen en geallieerde pilo- Zijn intuïtie zei hem dat hij de vrede niet zou bele
ten over de Belgische grens. Talrijke tochten maakten ven. Op z'n 23ste verjaardag zei hij tegen zijn moe
zij in weer en wind en velen zijn door hen in veilig- der: ,,Ik ben 23 jaar geworden om te sterven". En 
heid gebracht. dit besef behield zijn opgewekt karakter de overhand. 

De volgende episode was hun contact met een Alk- In Januari 1944 had hij een werkzaam aandeel in 
maarse KP. toen kregen zij een meer zwervend be- de distributiekraak te Maartensdijk. Toen zijn beste 
staan. Hetgeen niet wegnam, dat zij Limburg niet ver- vriend gearresteerd werd, nam hij in Juni 1944 de 
gaten, getuige de zeer geslaagde overval op het ge- plaatselijke leiding van de L.O. op zich, terwijl hij 
meentehuis te Haelen. in September 1944 meewerkte aan de oprichting van 

Toch begrepen zij wel dat Limburg voor hen 'ge- de B.S.-strijdend gedeelte. Hulp aan Canadese krijgs
vaarlijk terrein werd en zij besloten door aansluiting gevangenen, crossings, grotere en kleinere sabotage
bij de KP. hun arbeidsterrein naar Noord-Holland daden tegen de bezettende macht, wapentransporten, 
te verleggen. Strijdend in KP.-verband hebben zij al e.d. 
het voorkomende werk verricht en tal van distributie- De spoonvegaanslag op 7 November 1944 was z'n 
kantoren kregen van hen bezoek Het was voor Jac laatste daad in vrijheid gepleegd. Eén van zijn jon
en Ber geen avontuur, doch een heilige plicht te strij- gens werd op de spoorbaan aangeschoten en na lang 
den voor de vrijheid van hun vaderland. martelen door de S.D. gaf de ongelukkige vermoede-

Onverwacht voor hun vrienden kwam in Mei 1944 lijk ook Piet's naam en adres. 
het bericht van hun arrestatie en enige weken later Piet werd gearresteerd. Tijdens de verhoren hield 
het vreselijke nieuws, dat zij op 15 Juni 1944 te Bloe- Piet zich prachtig. Veel schuld nam hij op zich. Zelfs 
mendaal door de S.D.-beulen waren vermoord. de S.D.-beul Tewis moest bekennen: ,,Der Kerl ist 

Hun dood was voor de achterblijvenden het sein om ein Held". 
de strijd tegen den barbaarsen bezetter nog krachtiger Tien dagen na zijn arrestatie viel Piet voor het 
te voeren dan voorheen. En de ploeg vocht door, ver- vuurpeloton te Veenendaal. Zoals Piet geleefd had, 
betener dan ooit tevoren. stierf hij: als goed vaderlander en goed mens. 

Bij de bevrijdingsfeesten te Maasniel werd een rno· Piet zal steeds een grote plaats blijven innemen 
nument onthuld ter nagedachtenis van Jac en Ber. Eind in het hart van zijn vrienden en medestrijders, waar
Augustus werden hun lijken in een massagraf in de van velen aanwezig waren op 5 Juli 1945, toen hij 
duinen gevonden. Enkele dagen later werden hun van ee_n tijdelijke naar z'n blijvende rustplaats werd 
lichamen door hun vrienden gehaald en naar Roer- • vervoerd. 
mond overgebracht. Hier had op 3 Septemj:,er de 
plechtige begrafenis plaats, onder grote deelneming 

1der bevolking. 
Onvergetelijke Jac en Ber, wij brengen jullie hulde 

en blijven jullie dankbaar voor het pionierswerk. 
LKP. 



K.P.-ers vertrekken naar Indië

Het IVe bataljon Stoottroepen verblijft nog in de 
kazerne te Weert i.v.m. een geval van kinderverlam-
ming. 

Onder de officieren, die met dit bataljon naar Indië 
zullen vertrekken, bevindt zich ook de KP.-er "Zwar
te Wim" uit Rotterdam, waarvan hierbij een foto. 

"Pierre• eveneens van de KP. te Rotterdam, die 
als vaandrig naar Indië gaat, heeft het gewaagd npg 
voor zijn vertrek, op Maandag 19 November, in het 
huwelijksbootje te stappen. Of zijn vrouw over zijn 
vertrek erg spontaan is, zullen wij hierbij maar in het 
midden laten. Wij feliciteren het jonge echtpaar en 
wensen hun beiden sterkte bij het afscheid. 

"Zwarte" Wim 
v. Dijk �· dam

Laten we het elkaar maar zeggen, eerlijk en rond
uit...... he.t: valt niet mee om de verzetsgeest die ons 
bezielde onder de bezettersdwang en zich uitte in 
onze verzetsacties op het ondergrondsche front juist 
weer te geven. 

Een paar aardige momenten te vertellen uit je ille
gale ervaringen, dat gaat nog wel. Maar meteen doet 
zich de moeilijkheid voor dat er zoo geweldig veel 
gebeurd is: dag aan dag was er een stroom van 
kleine en grote dingen, waar je :niet steeds hij stil
stond, die ook niet zoo'n indruk op je maakte, maar 
die toch voor hen, die niet in "het werk" zaten, ze
ker wetenswaardig zijn. 

Heel dikwijls is de historie van de L.O. en de K.P. 
een geschiedenis · geweest van personen. Als wij be
denken, dat er zoo heel veel van onze vrienden in 
den strijd zijn gebleven en nagenoeg niets achterlieten, 

dan wat enkele medewerkers wisten van hun werk, is 
het duidelijk, dat wij, die "er door" gekomen zijn, 
ook ten opzichte van onze gevallenen de plicht heb
ben, mee te deelen, wat zij, die vielen, hebben mee
genomen. 

De L.O. en de K.P. loopen in de opbouw van de 
organisaties nogal uiteen Ik wil het zoo eens uitdruk
ken, <lat <le K.P. was als een bliksemflits, dan hier, 
dan daar zich vertoonend, steeds onverwacht. 

Bij de L.O. was dit anders. Daar was er a.h.w: 
de gelijkmatigheid van een ...... ja, dat weet ik eigen
lijk niet te zeggen. De L.O. had (naar buiten) geen 
groote daden. 'n Plaatsje voor een onderduiker, de 
voorziening van bonkaarten, heimelijke transporten in 
het donker langs achterweggetjes van boerderij tot 
boerderij b.v. dat is niet schokkend. P.B. vervalsching, 
dat is werk voor binnenhuis. 

De K.P. geschiedenis is de historie van "wapen
feiten". Een kraak, 'n bevrijding, dat zijn daverende 
dingen. Nu spreek ik nog niet over de militaire phase 
van de K.P. 

Beide L.O. en L.K.P. hebben gemeen, dat voor el
ke kraak en voor elke bezorgde levensmiddelenkaart 
een "organisatie" noodig was, een schema, waarnaar 
gewerkt kon worden om het gestelde doel te bereiken. 

Op die organisatie, op dat schema, wil ik vooral 
de aandacl\t vestigen. Hoe is het mogelijk geweest 
dat Jan Jansen uit Pieterburen 'smidsknecht was in 
Wanneperveen en maandelijks zijt?, bonkaart thuis 
kreeg die gekraakt, was in Zwammerdam of Lichten
voorde met een P.B. op zak, dat "verloren" werd in 
een lunchroom op de Coolsingel in Rotterdam, netjes 
gewijzigd op 'n zolderkamertje in Eerbeek, vrij goed 
beveiligd door een gele Ausweis, gedrukt ergens in de 
wijde polders bij Anna Paulowna. 

Als U daarop voor Uw omgeving een antwoord 
geeft, of een gedeeltelijk antwoord zelfs, helpt U mee 
aan. de samenstelling van het Gedenkboek L.0.
L.K.P. U adresseert uw inzendingen: 

Aan den Secretaris van de 
Gedenkboek-Commissie L.0.-L.K.P. 

Westermarkt 2 
Amsterdam-C. 

524 Dedelef Gustaaf Pronk, gewoond hebbende te 
Holysloot bij Amsterdam, van 7 tot 12 Maart '45 
gevangen gezeten in het ,;Oranje Hotel" te Sche
veningen. 
Wie heeft gelijktijdig met hem gezeten? 

525 Nicolaas Doelman, geb. 18-1-97, gewoond heb
bende te Alphen a. d. Rijn, van 20 Maart tot 3 
April 1945 gevangen gezeten in het "Oranje 
Hotel" te Scheveningeh. 

Wie heeft gelijktijdig met hem gezeten? 
526 Adriaan Stierman, geb. 4-8-11, beroep bouw

kundige, gearr. 6-8-44 in trein bij den Bosch. Al
daar naar gevangenis overgebracht; vandaar 
naar kamp Vught en gefusilleerd 16-8-44. 

527 Hendrik Cornelis Vos, geb. 26-7-22 te Oldenzaal. 
, Op 28-7-44 van Amersfoort op transport naar 
Halle, Messenburg om tewerk gesteld te worden 
op de Leuna Werke. Overleden op 4 Dec. 1944. 

GHfT f LINKE KERHS EEN KANS 
Tewerkstelling van Nederlandsche, burger
lijke technici bij het 7e West. Amerikaansche 
Militaire district in Duitschland. 

Voor administratieve en technische werkzaamheden 
betreffende installatie, bediening en onderhoud van 
militaire verbindingslijnen resorteerend onder het 7e 
Westelijke Amerikaansche Militaire district in Duitsch
land, kan het hierna genoemde Hollandsche, burge
lijke, personeel geplaatst worden: 

3 telefoon-technische werk-ingenieurs, 
4 telefoon-technische schakelbord (int. punten) op-

zichters; 
6 telefoon-technici voor auto-matische centrale, 
2 telefoon-reparateurs voor centrale posten, 
4 technici die gespecialiseerd zijn in geluidsverster-

king, testing, uitleggen van internationaal telefoonnet, 
4 Telex-technici voor installatie en onderhoud. 
Engelsch en Duitsch vereischt. 
Contracten kunnen alleen worden afgesloten voor 

deze met name genoemde werkzaamheden onder de 
navolgende voorwaarden: 
a. Salaris overeenkomstig de in Holland geldende·

normen voor dezelfde werkzaamheden plus de
vastgestelde premie voor werken buiten de plaats
van inwoning en technische taalkennis. lngenreurs
± f 5 à f 6000.-, overige ± f 4QOO.- met vol
ledige Amerikaansche verpleging.

b. Zevendaags verlof, met behoud van tractement
en toelage voor het reizen of reizen op Rijkskos
ten naar en van Holland, per periode van zes
werk-maanden.

c. Voorzieningen tot het overschrijven van geld in
Nederlandsche valuta.

d. Behoud van dezelfde sociale condities en voordee·
Jen die deze personen gehad zouden hebben in·
dien zij in Holland gewerkt zouden hebben.

e. Het in bezit stellen van een Hollandsch paspoort
en een paspoort van de Amerikaansche Expeditio
naire Macht.

f. Status bij het Amerikaansche leger als burgelijk
technicus met het recht tot het dragen van Ame
rikaansche leger uniform zonder de uitmonstering
en alleen het kenteeken zooals dat gebruikelijk is
voor die Nederlandsche b11rgers die bij dit leger
tewerk gesteld zijn.

Sollicitaties met spoed aan Afw. bureau L.O. en
L.K.P. onder Nr. 85.
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Biedt zich aan: Halfwas monteur. 20 jaar. G.G. 
ambitieus werker. Liefst in flinke garage. Brieven 
onder nummer 81 van dit blad. 

HORLOGEMAKER. Wij zoeken een eerste klas 
horlogemaker om onze afdeling horloge-makerij op te 
bouwen tot een flink bedrijf. Voorzien van goede ge
reedschappen. Grote mogelijkheden. Brieven onder 
Nr. 82 van dit blad. 

Jongeman, 21 jaar, dip!. 5 j. HBS, 4 j. MULO 
zoekt plaatsing als aankomend vertegenwoordiger of 
inkoper. Studeert nog voor verschillende handelsdiplo
ma's. Brieven onder Nr. 83 van dit blad. 

Zoon van zakenman, P.G. 24 jaar, 5 jaar practijk, 
in bezit van verschillende diploma's, zag zich gaarne 
geplaatst in Manufacturen- en confectiezaak. Brieven 
onder Nr. 84 van dit blad. 

G e t r o u w d: 
LUBBERTUS BLAAUW (Frans, Jelle) 

en 
JOHANNA SIDERIUS (Hannie-koerierster) 

Wirdum, 16 November 1945. 
Toekomstig adres: Java (N.0.1.) 

O n d e r t r o u wd: 
JOHANNES GRANDIA 

en 
JOUKJE SMITS 

(koerierster Clara, Claartje van Mees) 

De huwelijksvoltrekking zal D.V. plaiitS vinden op 
21 Nov. a.s. om half elf in het Stadhuis te Rotterdam. 

Kerkelijke bevestiging des middags om 4 uur in de 
Oude Kerk aan de Charloische Kerksingel te Rotter
dam-Z., door den Weleerwaarden Heer Ds. R. Bijl�
ma. 

Gelegenheid tot feliciteren na de dienst in de 
consistoriekamer. 

Rotterdam: Klaverstraat 2i3 d. 
Toekomstig adres: Beukelsweg 15a, R'dam (W.). 

V e r l o o f d :

MARIJKE VAN DER JAGT (Rie) 
koerierster L.O. Rotterdam 

en 
KEES VAN DEN ENGEL (Cock) 

leider P.B.-Sectie L.O. 

Rotterdam, 25 November 1945. 
Van Onselenstraat 6a. 
Breeplein 3a. 

W. ALBRONDA (Stempel Wim)
en 

MIA WESTHOF 

geven U hierbij, mede namens wederzijdse ouders ken
nis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol
trekking D.V. zal plaats vinden te Groningen op 
Donderdag 29 Nov. a.s. te 9.15 uur v.m. 

Kerkelijke inzegening om 10 uur in de Parochie
kerk van den H. Franciscus van Assisië, Zaagmulders
weg. 
Groningen, November 1945. 

Bilderdijkstraat 7a. 
Korreweg 192. 

Receptie op de trouwdag van 3-41/2 uur in Hotel 
Willems, Heerestraat. 

Na lange tijd van onzekerheid ontvingen wij 
heden het ontstellende bericht, dat onze lieve 
Zoon en broer 

THEODOOR ALBERTS 
(Theo A. Middelkoop) 

(Th. Alberda) 
in de ouderdom van 20 jaar op 6 September 
1944 te Vught werd gefusilleerd en gecremeerd. 
Hij viel voor God, Oranje en Nederland. 

Uit aller naam: 
R. Alberts
J. Alberts-Nicolai.

Saffierstraat 13, Amsterdam-Z. 

Druk. H. J. Koersen & Zn" A'dam 




