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(Zuiver historisch). 

Voorjaar 1944. De 11Iandelijke organisatie" helpt 
onderduikers. Tussen twee pilotentransporten door 
meldt 11Willem" zich bij zijn chef, met de vraag of 
er iets bijzonders is. 

11Luister", zegt Oom Karel, 11Er ligt een onderdui
ker uit Hengelo in het ziekenhui$, hier in Zutphen. 
Jan heet hij; toen de 11groene" hem van bed lichtte, 
is hij door de ruiten gesprongen. Hij kwam voor een 
sloot, aan de overkant raakte hij in het licht van een 
schijnwerper; er werd meerdere malen geschoten. Hij 
kreeg een kogel in· de rug en is doodziek naar hier 
gebracht". 

11Wordt zeker bewaakt?" 
11Van het begin af, dag en nacht. Hij is nu weer 

zo ver dat hij weliswaar met enig risico, vervoerd 
kan ,;orden. De verkeerde bewakers weten echter 
niet beter, of hij is nog zwaar· ziek. Help je mee?" 

11Daar kunt U op aan ! " 
11Wc zijn al aardig ingelicht. Hij ligt alleen op een 

zaal, bewaakt door een politie-agent. Vanavond is 
er een NSB-er. We roepen hem vanavond om 10 uur 
aan de telefoon. De zuster weet er van. Zij geeft Jan 
sokken om aan te trekken, en schuift het raam op, 
helpt hem ontsnappen. Jij staat dan klaar met, laat 
's zien, met ...... 11Herman" maar, je· trekt hem een 
overjas aan, neemt hem achter op de fiets, en maakt 
dat je weg komt". 

11In orde, Oom Karel". 

Om een uur of 9 worden de horloges gelijk gezet. 
De omgeving wordt verkend. Om 10 uur zal het in 
het Slingerbos voldoende donker zijn. Het moet luk
ken. Om kwart voor 10 overtuigt men zich nogmaals 
of alles safe is. Het is reeds schemerdonker. Achter 
het ziekenhuis wat achteraf, staat iemand in uniform. 

meevoeren, komt het meisje na enige tijd tot bezin
ning. 

,,Wat moet je!", vraagt zij huiverend. 
11Wat wil je eigenlijk?", zegt ook de bijbehorende 

jongeman, die inmiddels nagekomen is. 
11Je zou me toch komen halen? Ik kom uit het zie

kenhuis". 
11Dat merken we, maar waarom wou je eruit?" 
11Alle duivels! Jullie zijn de verkeerde. Ik ben on-

derduiker ...... 11 

11Aàngenaam, ik ook" ..... . 
"En zou door twee man aan het raam afgehaald 

worden. Wat nu? ...... " 
11Kom mee!" 
11Hou zee, kaptein". De agent belt af. Opletten nu. 

Die terroristen zullen nu eens fijn de kous op de 
kop krijgen. 

Wat is dat? Waar is...... 11Zuster, waar is de 
gevangene!" 

De gang, de W.C., de naastgelegen kinderzaal. 
11Zuster, zo'n ernstige patiënt, hoe kan dat nou ...... " 
Te laaf! Het raam staat op, de vogel gevlogen ........ . 
Willem en Herman zijn beduusd. Eén van hen sluipt 
naar het raam. Het enige in gebruik zijnde bed is 
leeg. Hun vermoeden is waarheid. Jan is weg. An
dere medewerkers zijn hun voor geweest. Hoe bestaat 
het! 

Twee ontvoeringsplannen met · letterlijk hezelfde 
Een jongeman komt langs fietsen en geeft fluitsigna- tijdstip van uitvoering. Zij peinzen zich suf, wie hun 
!en. Op de singel worden ze beantwoord. Op zij van concurrenten kunnen zijn, en besluiten, rapport te
het ziekenhuis staan ook 2 personen, een jongen en gaan uitbrengen. 
een meisje. Willem en Herman kijken elkaar eens De volgende dag is het onderzoek in volle gang. 
bedenkelijk aan. Zal het wel goed gaan? Nog maar Kapitein Annink (niet die van de telefoon) laat een 
niet direct post vatten op de afgesproken plaats, speurhond zijn werk doen. Het resultaat is niet be-
eerst nog wat rondrijden. vredigend...... het spoor leid\ naar speurhonds ras-

Klokslag 10 uur rinkelt de telefoon in het zieken- genoot bij den,dokter. En dan laat de dierlijke detec-
huis. 11Zuster, roept U agent Veldhuizen even aan tive zijn onvaderlandse taak in de steek voor zijn 
de telefoon!. ..... " amusement ..... . 

•••••• 11Met agent Veldhuizen" ...... Er lopen vele draden van en naar de )andelijke". 
"Hou zee, kameraad, met kapitein Annink". De verliefde onderduiker van het zeer verschrikte 
"Hou zee, kapitein". meisje, dat onvrijwillig terrorisme pleegde, meldt 
"Wil vanavond extra op je hoede zijn, want ze zijn daags daarna aan Oom Karel, wat gebeurd is. Het 

van plan, je arrestant te ontvoeren. We zullen ver- doet Oom Karel's voor humor gevoelige hart goed. 
sterking sturen. Ik reken er op, dat de misdadigers "Hier is de overjas, die hij gisteravond aan gehad 
in onze handen vallen. Wilt U de opdracht even her- zou hebben; breng Jan naar dat en dat adres! De 
halen?" jas kan hij alsnog aantrekken. Hij mocht bijvoorbeeld 

"Jawel, kaptein, de ondergrondse wil vanavond ko- nog eens lust hebben, om weer als spoook op te 
men om Jan te ontvoeren. We zullen ...... " treden". 

Klokslag 10 uur komen Herman en Willem aan- � Als Oom Karel in de wekelijkse club rapport uit-
rijden; hier zijn zij bijna op de juiste plaats, nu af- brengt, als steeds zonder namen te noemen, luisteren 
stappen en...... 

11Willem" en "Herman" met stalen gezichten toe, en 
Wat is dat?! Een gil; een witte gedaante rent door geven nu en dan door een vraag om nadere toelich-het bos; een verliefd paartje wordt h.evig opgeschrikt, ting blijk van hun belangstelling.het meisje grijpt haar fiets, weg! weg! Een angst- M. W. ENSERINK.kreet; een spookgedaante klampt zich vast, achter 

op haar fiets. ,,Rij weg", zegt zijn grafstem, ,,vlug!" 
In grote angst, niet begrijpend, rent zij weg. 

,,Wat moet ik doen. Hij is waanzinnig ...... " Voort, 
voort! 

De waanzinnige in zijn nachtgewaad wijkt niet 
van haar af. 11Het gaat goed!", komt uit zijn schorre 
keel. 

Als de 11idioot" kalmer wordt en zich rustig laat 

Wij verzoeken onze lezers om toezending van 

foto's uit de illegale periode voor plaatsing in 

het "Mededelingenblad".



HET CONFLICT IN IN ONS VOLK 
Il 

Om de discussie te openen, ben ik wel genood
zaakt de heeren bij elkaar te brengen. De cel zou 
daarvoor een pracht gelegenheid zijn, want daar heb 
je de tijd om de problemen tot op het merg te be
spreken. Dat gaat nu eenmaal niet meer, althans zoo
als dat zich laat aanzien en dus zetten we ze maar 
in de trein, laten we zeggen mijnheer Jansen en mijn
heer Storm. 

De trein stopt in het station en de heeren zien 
een B.S -er op het perron loopen. Dit ontlokt mijnheer 
Jansen de verzuchting: ,,Wanneer zullen wij nu einde
lijk eens van die vrijbuiters en avonturiers af zijn." 
Mijnheer Storm dient prompt van repliek: ,,Die vrij
buiter heeft misschien zijn leven geriskeerd om U de 
vrijheid te verschaffen." 

,,Misschien heeft hij wel meegeholpen om die Duit
scher neer te schieten, waarvoor mijn buurman als 
represaille neergeschoten werd." 

"U heeft niet veel op met de illegale werkers, merk 
ik wel." 

Ach ik kan niet ontkennen, dat er veel goeds ge· 
da�n is: n'ettegenstaande veel ondoordachte daden, maar 
ik zie niet in waarom de illegalen op grond daarvan 
zoo huis moeten houden als th:ins gebeurt." 

.,Het moet U toch bekend zijn, dat de Nederland
sche illegaliteit een uitstekende discipline betracht 
heeft, voor en na de bevrijding. Meer dan in andere 
bevrijde landen." 

Bedoelt U soms die diefstallen op groote schaal 
in 

1

huizen van N.S B.-ers, die arrestaties links en rechts 
zonder voldoende grond?" 

Wat het tweede betreft, moet U toch inzien, dat 
m;� in zoo'n kritieke tijd niet ieder geval nauw
keurig kan onderzoeken en men met de arrestaties het 
zekere voor het onzekere moest nemen." 

En dan de menschen maar maanden laten zitten, 
te�ijl ze, 

1 

zonder veroordeeld te zijn, hondsch be
handeld worden." 

.,Voor een snelle berechting moet de regeering zor
gen. Het is niet de schuld van illegale werkers, 
dat de rnenschen lang zitten. En wat de behan
deling betreft, zooveel hoofden, zooveel opvat
tingen. In Harderwijk hadden de geintemeerden het 
in ieder geval beter dan in een hotel. En als soms 
de behandeling slecht is, als de B.S.-ers zich mis
dragen met het eigendom van nog niet veroordeelden, 
mag dat dan de illegaliteit ab geheel verweten wor
den?" 

,,Zeker niet, maar het symptoom is te algemeen." 
"Weet U, dat van de illegale werkers uit de eerste 

jaren practisch niemand meer in leven is? en dat van 
de ongeveer honderd districtsleiders der L.O. in 1943 
practisch geen de bevrijding in functie háalde? Weet 
U dat een stroom avonturiers en baantjesjagers in 
September 1944 de illegaliteit binnenspoelde omdat de 
bevrijding aanstaande was? Ze stonden klaar voor de 
goede baan:jes, die de bevrijding zou opleveren. Zeker, 
er waren er onder, die lang gewacht hadden, maar 
tenslotte op het laatste oogenblik in volle ernst de 
zijde van het verzet kozen. Voor hen geen woord 
kwaad. En van de anderen doken de meesten weer 
in hun schuilplaats toen de bevrijding uitbleef. 

De rest bedierf de stemming in de illegaliteit ge.
durende het laatste bezettingsjaar. Maar in Mei 1945 
ging de kraan voor de helden van het uiterlijk ver
toon weer wijd open. Is het U bekend, dat de B.S. 
na de bevrijding bijna overal n_og op groote schaal 
werd aangevuld met schuilkelderartisten? In één plaats 
werden er zoo 400 gevoegd bij de 200 B.S.-ers in 
dienst. De meeste verwijten moeten geadresseerd. wor
den aan dat soort "verzetslieden " in vredes:ijd." 

,,Ik verwacht veel eerder van de echte verzets
lieden een wild optreden, dan van de soort die U 
bedoelt. Over het algemeen waren de illegalen toch 
avonturiers." 

,,Ja, ik ken die vergissing. Ze is algemeen ver
spreid. Dat de verzetsmannen een avontuurlijke geest 
hadden, geef ik toe, maar avonturiers waren het niet. 
Een avonturier zoekt het avontuur en niet het ver
zetswerk. Zijn ideaal is niet de vrijheid, maar de 
spannende gebeurtenis. 

Het eenvoudige werk, dat ook gedaan moest worden, 
liet de avonturier in de steek. Er waren natuurlijk 
avonturiers, maar in de organisaties was voor hen 
geen plaats. Ze rangeerden zichzelf eruit. De illegale 
kenmerken zich juist door plichtsgetrouwhe.id. Ook het 
aangename, dikwijls verdrietige of heel simpele werk 
moest gedaan worden, en ze deden het omdat het 
moest, omdat de menschen hun krantje moesten heb
ben, de onderduikers hun bonkaarten, geld en een 
plaats. Dat was de ondankbare worsteling met de 
trage slijmerige compromissen geest in het Nederlandse 
volk. En dan het plichtsbesef in het nakomen der af
spraken. Men kwam er zelfs nooit te laat want dat 
beteekende voor de anderen arrestatie, het nemen van 
veiligheidsmaatregelen enz." 

STUDENTEN 

ONDERDUIKERS 

Onder deze titel schreef Prof. Dr. F. W. Grosheide. 
in nr. 61 van het Mededelingenblad. 

Hierin heeft mij ernstig teleurgesteld het advies aan 
studenten, die niet getekend hebben en thans door 
financiële moeilijkheden hun studie niet kunnen ver
volgen, om deze te staken en te trachten een positie 
in de maatschappij te verwerven. 

Wanneer het niet kunnen voortzetten der studie 
alleen gegrond is op financiële moeilijkheden, hebben 
zij, evenals de studenten-verzetsleden een morele aan
spraak om geholpen te worden. 

De niet-tekenaars hebben gevolg gegeven aan de 
adviezen van onze wettige regering en mogen niet 
de dupe worden van hun principiële houding. 

De tekenaars worden gestraft met uitsluiting voor 
langere of kortere tijd en eventueel vervallen verkla
ring van afgelegde tentamina en examens. Deze straf 
voor de tekenaars is in elk geval niet zo zwaar, als 
het geheel moeten staken der studie, zoals Prof. Gros
heide adviseert aan goede studenten. 

Enerzijds worden de tekenaars gestraft, anderzijds 

dienen de principiële studenten gebolpen te worden. 
Financiële moeilijkheden mogen voor hen geen belet
sel vormen om de studie voort te zetten. 

De Stichting helpt zo mogelijk niet-tekenaars-ver
zetsleden. 

Voor de niet-tekenaars nietverzetsleden dient een 
oplossing te worden gevonden om hen uit hun finan
ciële moeilijkheden te redden, teneinde hen in staat 
te stellen, de opgenomen studie te voltooien. 

Dit eist recht en billijkheid. 
Wij kunnen een voorbeeld nemen aan maatregelen 

die door de Canadese regering getroffen zijn voor de stu· 
denten die in het leger moesten dienst doen. Zij mogen 
op staatskosten hun studie vervolgen gedurende even 
langen tijd als zij in het leger dienst deden. 

Evenals de Canadese studenten gehoorzaamd hebben 
aan hun regering, zo ook hebben de Nederlandse 
studenten gehoorzaamd aan het bevel van onze rege
ring: de studentenverklaring niet ondertekenen. Nog
maals, zij mogen onder geen enkele voorwaarde daar-
van het slachtoffer worden. K. B. 

"Ik dank U voor die zeer uitvoerige inlichting. Ik 
was inderdaad van deze dingen weinig op de hoogte. 
Maar schuilt in dit alles nu een reden, om de illegale 
werkers nu maar de scepter te laten zwaaien in Neder
land. U zult het toch met me eens zijn, dat het een 
bende is in Nederland." 

"Zeker mijnheer, ik stem het volmondig toe, de 
bureaucratie viert weer hoogtij. Alle bibberende v;ider• 
landers springen weer op het groene kussen. Ze nemen 
de leiding weer in handen, alsof ze destijds niet naar 
de Duitschers geknipoogd hadden, handjes gedrukt 
hadden, gedineerd hadden met de moffen. En de colla
borateurs dekken zich op deze lieden met boter op 
hun hoofd." 

"Niet alle menschen zijn helden mijnheer, maar niet 
alle helden zijn regeerders. Plato maakte indertijd al 
de scherpe onderscheiding tusschen de militaire en de 
regeerende kaste. Overigens is dat de oorzaak niet van 
de bende, die ik noemde. De illegalen hebben nog veel 
te veel te zeggen. Als het aan hen lag, dan zuiverden 
ze het halve volk weg, en het grootste deel ervan 
kwam in een concentratiekamp. Maar daarmee is 
Nederland niet gebaat. We moeten vooruit, en iedere 
weggezuiverde ambtenaar betekent een open plaats 
op de weg tot herstel. Een plaats, die niet gelijkwaar
dig bezet kan worden. Onbesuisd zijn de daden der 
illegaliteit. Zt! stoppen duizenden in de kampen, eisen 
dat er zwaar ges�raft zal worden, maar denkt er ie
mand over de vraag wat er met die honderdduizend 
menschen later als ze vrij zijn, moet gebeuren? We 
moeten terug naar de goede degelijke orde "'an voor 
1940, naar de grondwettelijke vormen," 

"Als ik U goed begrijp, heeft U het liefste, dat 
er niets gebeurt, dat alles wat in die vijf jaren bezet
ting geschied is, vergeten zal worden. Maar dan ver
geet U, dat U de vrijheid verkreeg door het offer 
van duizenden vaderlanders, die hun leven gaven voor 
de vrijheid. Dan vergeet U dat in die tijd een geslacht 
tot bewustzijn gekomen is, dat niet alleen afgerekend 
heeft met het nationaal socialisme, maar dat ook af wil 
rekenen met de oorzaken in ons land, die er toe lei· 
den, dat de Duitschers gemakkelijk spel hadden bij 
ons. Daarom moet er gezuiverd worden. Daarom 
moet er gestraft worden. Het is mogelijk dat wij kort
zichtig zijn in de consequenties van zuivering en be
rechting ,maar dat is beter dan kortzichtigheid en 
struisvogelpolitiek ten aanzien van de consequenties 
van de bezettingstijd. Dat wordt in Uw kringen stel
selmatig genegeerd. 

(Wordt vervolgd). 
H. v. R.

EERESALUUT! 

Donk're luchten over lage landen, 
Bezwangerd met roepen, rauwe klanken 
Van barstend en brekend oorlogsgeweld, 
En de storm raast voort over Hollands veld. 

In stilte en ruchtloos zijn ze gekomen, 
Eén schare van strijders, kleinen en groten, 
Op één groot verheven, onzichtbaar appèl, 
Om samen te breken de machten der hel. 

Geen sein tot den aanval, geen gesloten cordon 
Een ieder uit eigen aandrang den strijd begon, 
En ze hèbben gestreden, gelovig en sterk 
Voor vrijheid en vaderland, voor God en Zijn kerk. 

De muren zijn somber, de plaats is zo nauw, 
Daar staan zij, de helden ten dode getrouw, 
Zij zien niet hun beulen, zien slechts naar boven. 
Zij weten: Nog even...... dan zullen wij loven. 

Hun strijd is ten einde. De hemel nabij. 
Zo vielen zij allen in rij na rij. 
Gedenk dan de doden. Zij lieten het leven 
Om ons weer de vreugde en blijdschap te geven. 

H.T. v. ll. 



Door de speurhonden van de S.D. was in Febr. 
1945 een geraffineerd schema van de ondergrondsche 
organisaties opgezet. Dit stuk, o.a. afgedrukt in het 
no. van de "De Uitkijk" van 25 Aug. 1945 vermeldt 
de Groote Raad, de C.C. met haar groepen, de com
missies uit de groote Raad gesproten en alle groepen, 
onderverdeeld in militair en burgerlijk verzet, illegale 
pers, en technische organen. Onze L 0. komt voor 
onder de afdeeling burgerlijk verzet, met o.a. de toe
voeging: ,,Nach Sept. an Bedeutung eingebüsst", het
welk in onze meer beschaafde taal wil zeggen: ,,Na 
Sept. aan beteekenis ingeboet". Dat nu ging in elk 
geval voor de Zaanstreek niet op. 

Reeds in een vorig stukje werd gezegd, dat men in 
die dagen in de Zaanstreek leefde als in een groot 
gezin. Dat gezin, waarover de L.O. vaderde en moe
derde, was 1200 man sterk en bestond voor verreweg 
het grootste deel uit L.0.-kindel'.tjes, maar daarbij was 
onze organisatie, om in deze terminologie te blijven, 
voogd over een tiental kleine organisaties. De wak
kere L.O. bonnencommissaris ging "gewoon" naar het 
distributiekantoor om de zaken voor kinderen en pu
pillen te bespreken en met het groeien van de nood 
won de Zaansche L.O. steeds meer aan beteekenis. 

Dat bleek ook, toen begin December 1944 de dras
tische rantsoenverlaging kwam en het voor de Zaan
sche pleegouders steeds moeilijker werd om de onder
duikers, die ze met veel opoffering en liefde herberg
den, behoorlijk te verzorgen. De Zaanstreek is, met 
uitzondering van een deel van Wormer, Jisp, West- en 
Oostzaan en Assendelft, niet landelijk gelegen en ook 
in de genoemde plaatsen treft men heel weinig land
bouwers en zelfverzorgers aan. Dat werd een drei
gend probleem en daar moest wat aan gedaan, zoodat 
den bonnencommissaris opdracht werd gegeven, een 
plan te maken. 

Deze was daarmede direct gereed. Er bestond een 
bonnenreserve, door bemiddeling van het N.S.F. en 
via kraken verkregen, die bij groote Zaansche levens
middelenbedrijven was ondergebracht. In Sept. 1944 
was door de Top L.O. de order uitgevaardigd, dat 
alle bonnen, die niet direct noodig waren, vernietigd 
moesten worden, daar de nationale voedselpositie dat 
eischte. Voor de losse bonnen en voor het vervolg 
werd aan deze eisch voldaan, maar de reserve bij de 
levensmiddelenbedrijven was blijven staan. Die werd 
nu door den bonnencommissaris in natura omgezet, het 
N.S.F. betaalde en de goederen werden in een veem 
opgeslagen, terwijl de broodbonnen bij een toegewijde 
bakkerij werden ondergebracht. 

Van het begin af werd de zaak breed opgezet en 
werd vastgesteld, dat de voedingswaarde voor elke 
onderduiker moest overeenkomen met minstens 3 bro
den per 14 dagen extra. Zou er minder brood zijn, 
dan werd met aardappelen, gort, groente, peulvruchten 
of dergelijke het rantsoen toch op dezelfde voedings
waarde aangevuld. Men smaakte het genoegen, steeds 
boven de vooruit bepaalde maximum hoeveelheid te 
kunnen blijven. Breed werd de zaak aangepakt. De 
eerste uitdeeling, op 16 Dec. 1944 werd alleen aan 
de L.O. klanten gedaan, maar al spoedig deelden 
ook de andere samenwerkende groepen in de goede 
gaven mede. Begon men met 200 pakketten, heel 
gauw werden elke 14 dagen 700 rantsoenen uitge
reikt, behalve hetgeen het spoorwegpersoneel kreeg. 

De groep, die al dit voedsel verzamelde, afwoog en 
naar de wijkhoofden en groepen vervoerde bestond 
slechts uit 5 trouwe kerels. Ze waren dag en nacht 
in touw, altijd klaar als er wat gehaald of gebracht 
moest worden en geen moeite was hen teveel. Em
ballage kwam er wel uit de Zaansche papierwaren- en 
levensmiddelen bedrijven. 

Vele goederen werden tijdelijk opgeslagen in een 
leeg huis, dat naast de woning van den bonnencom
missaris stond. Een leeg huis, en dat bij den heer
schenden woningnood! Dikwijls kwamen er huurders 
om, maar altijd werden ze afgepoeierd met de mede
deeling, dat het al verhuurd was, waarbij de naam 
van één der voedselbezorgers werd misbruikt. 

Diezelfde bezorger raakte eens met zijn zwaarbe
laden fiets in een wegcontrole, maar hij bleef -doodkalm 

en wist in de verwarring met zijn spullen te ontkomen. 
Toen er eens een kar met voedsel voor het leege 

huis gelost werd, verschenen landwachters op den 
aangrenzenden provincialen weg. Bij het lossen viel 
een groote pot stroop kapot op straat en angstige 
oogenblikken hebben de L 0.-ers doorgemaakt. Ge
lukkig hadden de landwachters meer aandacht voor 
een eend, die ze onder schot trachtten te krijgen, 
dan voor wat bijna onder hun neus uit de kar ge
haald werd, zoodat ook dit goed afliep. 

Behalve via de bonnenreserve werden veel levens
middelen via de Top L.O., over den voedselofficier 
Jerkregen. 

De eerste uitreiking geschiedde, zooals gezegd, op 
16 Dec. 1944 en punctueel elke 14 dagen werd de 
volgende zending afgeleverd. Tot de laatste uitrei
king op 4 Mei 1945 heeft aan de regelmaat niets 
gemankeerd. 

In totaal werden beschikbaar gesteld: 
t 5000 brood en, 

30 ton aardappelen, 
25 ton groente, 

21/1 ton peulvruchten, 
1 ton roggevlokken, 

ton stroop 
en kleinere hoeveelheden suiker, kaas e.d. 

Verg. Sectie Zuivering 

van de G.A.C. ad 26-9-'45 

De rede van Minister Beel kwam uitvoerig ter 

sprake; medegedeeld werd, dat de richtlijnen daarin 
uitgestippeld, door iedereen kunnen worden aan
vaard. Men was echter bevreesd, dat niet voldoende 
waarborgen aanwezig zijn om aan deze richtlijnen 
practische uitvoering te geven. Deze vrees kan gerust 
ongegrond worden genoemd, omdat de Commissaris
sen der Koningin deze rede tezamen met den Minister 
uitvoerig hebben besproken en deze de daarin ver
vatte richtlijnen als basis moeten aanvaarden. 

Wat betreft de te nemen maaregelen bij een even
tueel te nemen zuiveringsmaatregel, beslist uitei!lde· 

lijk de minister. 
De Commissaris der Koningin brengt naast het ad

vies der zuiveringscommissie, of van het Centrale Or

gaan, ook zijn eigen advies uit aan den minister. Be

langrijk is ook dat de gedelegeerden van het Centrale 
Orgaan meer eenheid brengen in de opvattingen der 
zuiveringscommissies, en dat zij den vo1:>rzitter dezer 
zuiveringscommissies terdege instrueren. ,,

Op een desbetreffende vraag werd medegedeeld, 
dat ambtenaren die door de Duitsers zijn ontslagen, 
direct behoren te worden teruggeplaatst in hun oude 
functie. Wanneer er termen aanwezig zijn om zo 
iemand te staken, dan moet dat nadien gebeuren. 

De afgevaardigde van de G.0.1.W. deelde mede, 
dat het hoofdbestuur het voornemen had buiten de 
G.A.C. om naar den minister te gaan om over de 
gang van zaken bij de zuivering te spreken. Men is 
n.l. bevreesd, dat bij het niet verbeteren dezer toe
stand illegale acties zouden kunnen plaats vinden om
toch de gewenste situatie te verkrijgen.

Men nodigde de Sectie zuivering uit enige !�en 
mede af te vaardigen, waar men begrijpelijker wijze 

niet op in wilde gaan. 
H. D.

Daarvan werden verzorgd: 
1. Principieele Zaansche onderduikers,
2. Principieele onderduikers, aan de Zaan te gast,
3. Joden,
4. Door illegaliteit van 1 der leden getroffen ge

zinnen, 
5. Zoo noodig andere onderduikers die bijzondere

moeilijkheden hadden.
Daarnaast werd door bemiddeling van de L.O. di

rect na het begin van de staking aan de spoorweg
mannen van Zaandam en Oostzaan, 150 in getal, 
een groot levensmiddelenpakket uitgereikt, en in De
cember nogmaals. 

Voor de derde maal werd een groote uitdeeling 
gehouden onder het geheele Zaansche spoorwegper
soneel, groot 350 man. Toen werden verdeeld: 

12112 ton aardappelen, 
3112 ton bieten, 

1 ton roggevlokken, 
1000 ontbijtkoeken, 
200 kg. suiker. 

De Zaansche L.O. mocht het genoegen smaken, 
met haar goede gaven steeds enthousiast te worden 
begroet. Maar wat meer is, de samenwerkende or
ganisaties vielen haar nooit met onnoodig gezeur 
lastig en uitten nooit een woord van wantrouwen 
over de verdeeling der goederen, overtuigd als zij 
waren d:it er naar vermogen gewerkt werd. 

Na Sept. aan beteekenis verloren? Neen, dat ging 
voor de Zaansche L.O. niet op I 

v. d. s.

Jlan de ,-erspreiders van 

het Mededelingenblad. 

* 

De tot nu toe binnengekomen lijsten zijn alle 

ln ons kaartsysteem verwerkt; verspreiders, dle 

deze aan ons inzonden behoeven het Mede-

delingenblad dus niet meer aan de abonné's uit 

te reiken. Rechtstreeks worden deze abonné's 

vanuit Amsterdam voorzien. 

Het is gebleken dat de verzending per expe

ditie-onderneming in enkele gevallen op grote 

bezwaren stuit. Er zijn districten, die de Mede

delingen veel te laat ontvangen en zelfs in 't 

geheel niet krijgen!!!! 

De enige oplossing is te vin'den, door de abon

né's 't Mededelingenblad via de post toe te zen

den. Daarvoor hebben wij nodig de namen, 

adressen (volledig) en de wijze van betaling. 

Binnen één week hebben wij, ongeacht de hoe

veelheid, deze namen . enz. verwerkt, zodat de 

. individuele verzending per post mogelijk is. Een 

groot aantal wordt reeds op deze wijze ver

zonden. Nimmer komen hierover klachten bin

nen! Zij, die nog geen lijsten Inzonden, verzoe

ken wij derhalve, dit niet langer uit te stellen. 

U bent van de last af en wij krijgen hierdoor 

een totaal overzicht over onze abonné's. 

Bij voorbaat onze dank! 

DE ADMINISTRATIE. 



' JVog een herinnering aan de spoorwegstaking. De ](. P. heeft zijn opdracht uitgevoerd. . . . . Foto Cas Oorthuys 

Op het stationnetje was het vol beweeg van men
sen, die, als ik, misschien voor het eerst na lange 
tijd weer met de trein gingen. Het was een gewaar
wording, toen ik me ophees aan de ijzeren stang en 
op het balkonnetje terechtkwam. 

De massa achter me begon te duwen en te dringen 
om toch vooral een plaatsje te krijgen op de banken, 
waaraan de weelde in de vorm van rafels nog vast
kleefde: herinnering aan iets, dat eertijds een kussen 
was. 

Ik gaf er de voorkeur aan te staan. Als mijn fiets 
het niet had begeven, dan zou ik niet per trein zijn 
gegaan. Door het halve uur wachten was er weer 
zoveel tijd verloren gegaan, die een koerierster niet 
kan missen. 

· Maar dan realiseerde ik me, dat het geen verloren
tijd is; de trein haalt het immers glansrijk in en
koeriersters hebben thans geen afspraken meer.

De trein zette zich in beweging en ik posteerde 
me voor het open raam, waardoor mijn haren gingen 
wapperen. 

Ik keek uit het raam en zag staan: een meisje met 
donkere wuivende krullen, jongensachtig slank, handen 
in de zakken. 

Toen schoot ik in een lach. Wat een bevrijd pos
tuur! Er eens niet uit te zien als zijnde "in blijde 
verwachting", waarbij je soms bang was, dat door een 
onverhoedse beweging het zaakje zou gaan zakken. 

En toch ...... , wat een tijd was het! Als je daar 
maar even aan denkt, dat weet iedere om'l-illegale, 
dat je aan het peinzen gaat. 

, 

Daar ·kwam de bocht in het weggetje; het weg
getje, dat ik zo vaak heb gefietst, het slingerde zich 
door de weilanden. 

Hoe vaak heb ik het gefietst om te komen op het 
minder in het oog vallend postadres, totdat het op 
een regenachtige Zaterdag voor het laatst wa� . ....... . 
Weer een vriend gepakt en nog wel de chef. Wat 
voelde je je na zulk een bericht lam geslagen, alles 
scheen af te breken, maar toch veerde je weer op; 
immers het doel, het grote doel werd er niet door 
weggevaagd. Gevaarlijk werd het en toch...... ik ver
lang weer naar mijn dagelijkse ritten. Krampachtig 
omknelde ik de rouwkaart, die ik vanmorgen ontving: 
weer een medewerker overleden in een Duits concen
tratiekamp. Ik voel me opstandig worden. De besten 
zijn gevallen en de tranen springen in mijn ogen. 

Ik kijk langs de coupé's om een slampamper te 
ontdekken, waarop ik dan in stilte mijn ergernis, die 
niet anders is dan verdriet, kan botvieren. 

We missen ze ook zo, wat hadden we gaarne de 
eindoverwininng samen willen beleven. We hebben er 
zo vaak over gesproken op onze gezamenlijke tochten, 
of in de stilte van een door de huisgenoten verlaten 
kamer. 

De tochten waren dikwijls lang, 80 km vond je 
niet ver meer. Ritten, waarop je maar trapte, met 
steeds de boodschap voor het volgend adres in je 
hoofd, de nodige spullen goed opgeborgen in je laar
zen en tussen de kler�n. 

En terwijl het water uit je jas sijpelde, werd je 
ontvangen als was je familie, in lang niet ontmoet. 

Nooit zag je zwarte gezichten, alles kon. Geen ledi
kant oyer? dan maar op de grond. 

Naarmate het langer duurde, groeide enerzijds de 
blijdschap om de vooruitgang van de geallieerden, 
anderzijds groeide het verdriet om de vrienden, die 
werden gepakt, gefusilleerd. Verboden adressen, waar 
je niet meer heen mocht; maar dan kreeg je nieuwe 
contacten, waar je je direct weer thuis voelde. Hoe 
is het mogelijk, dat toen alles kon; n.u mis je alweer
het knipoogje van verstandhouding. 

Hadden we het ons anders gedacht, of wisten we 
wel, dat het een chaos zou worden, of komt het al
leen doordat jullie er niet meer zijn, jongens? Maakt 
jullie afwezigheid ons apathisch? 

Rang! We zijn er. Een jog van ongeveer zes jaar 
springt uit de trein, samen met een vriendje. Ze ver
volgen het vers, waaraan ze in de trein reeds waren 
begonnen: ons Wilhelmus. Het klonk nu niet bepaald 
ontroerd of eerbiedig, ze hebben het de laatste tijd 
ook zo veel horen zingen en spelen, dat ze welhaast 
gaan denken, dat het een nieuwe deun is. Ze houden 
eensklaps op en springen over op ,,'t Is plicht, dat 
ied're jongen". Ik bekijk ze, terwijl ik achter hen aan 
blijf slenteren. 

Het maakt me bang. We hebben mooie volksliede
ren, heel mooie zelfs, maar ook heel moeilijke. ,,Den 
vaderlandt ghetrouwe"; ik bekijk ze en denk: ,,och, 
jongens, je zingt het zo grif, maar tussen woord en 
daad ligt een gapende afgrond". 

We hebben het gezien in de tijd, die achter ons 
ligt, hoe hard ze liepen, de vrijwilligers, krijgsgevange
nen, gravers, etc. 

,,Blijf ik tot in den dood." 
Ja, ja, we hebben het gezienf en toch zingen nu 

ook al die teruggekeerde vrijwilligers het weer uit 
volle borst. Ontroering grijpt ook velen van hen aan. 
Het is ook inderdaad om te ontroeren, wanneer je een 
menigte het Wilhelmus hoort zingen. Doet de melodie 
het? Ik weet het niet. maar hoevelen hebben het ver
staan en werkelijk "tot in den dood" of wel met die 
voor ogen, gestreden? 

Onze jeugd moet het leren, natuurlijk, maar laten 
we hen dan ook leren het niet zo maar, te pas of 
te onpas, te zingen. 

Dat het "Den vaderlandt ghetrouwe blijf ik tot in 
den dood" er maar niet tussen staat, omdat het nu 
eenmaal moest rijmen. Dat het offers kan kosten, we 
hebben het gezien in de donkere tijden, die achter 
ons liggen. We zien het nog dagelijks aan de lege 
plaatsen, die achterbleven in de gezinnen van onze 
dapperen. 

Even later gaan de jongens ginnegappend voor me 
door de controle. In mijn hart is een gebed voor de 
jeugd van ons door tranen en bloed vrijgevochten 
vaderland. 

Opdracht van een 

gefusilleerde 

Den strijd gewijd - in oorlogstijd! 
Val vreemde heersers nooit ten knie. 
Wees onbekwaam tot compromis. 
Geef geen respijt - zolang gij zijt. 

Schuw felle pijn, noch wrang verdriet 
Bezie de dingen in het groot: 

GRETHA 

Zovelen boetten met de dood. 
Waarom zij wèl - waarom gij niet? 

Vraag niet hoelàng men leeft, doch hóe 
Wat men presteert, wat men volbrengt, 
Wat men bewust de mensheid schenkt, 
Het tijdsbestek doet er niet toe. 

Wanneer het eindsignaal weerklinkt, 
't Zij vroeg - 't zij laat: ontplooi de vaan 
Maak dat gij fier van hier kunt gaan: 
Present! Ik heb mijn plicht gedaan! 

(Uit Gedenckclanck 1940-1944). 



Een jaar geleden begonnen de onzinnige vernielingen ten behoeve van Duitschland's verdediging, 

'Foto Hans Sibbelee 

.Afbouw van het illegale werk 
Illegalen, terroristen, saboteurs en nog vele andere

namen heeft men ons gegeven. Wij hebben ze aan
vaard als erenamen, zoals de geuzen hun scheldnaam
tot hun eretitel maakten. En men noemt ons nog
de "illegalen" en jaagt daarmee sommigen van de
oude stempel de stuipen op het lijf.

Waren wij echter tijdens de ·bezetting werkelijk
illegaal?

Ongetwijfeld hebben wij de Duitse verordeningen
el\ voorschriften met voeten getredeni . wij hebben
piloten, Joden en andere .onderduikers geholpen, ge
vangenen bevrijd, distribut'iekantoren en gemeente
huizen overvallen, mensen doodgeschoten, valsheid
in geschrifte gepleegd, auto's gestolen, enz. Wie
meent, dat wij daartoe niet gerechtigd waren, zal ons
inderdaad illegaal noemen. Maar dan moet hij ook
consequent zijn en ons voor den competenten rechter
roepen ter verantwoording. Hij zal ons dan bereid
vinden.

Er is echter ook een andere opvatting mogelijk.
Onze hoogste overheid was buitenslands, kende

de juiste toestanden hier niet en kon dus geen volle
dige instructies geven. Bovendien had zij hier geen
macht om haar bevelen kracht bij te zetten. De lage-

re overheden gaven in vele gevallen de onrechtmatige
bevelen van den vijand door en voerden ze uit, alsof
ze rechtmatig waren, daarbij de meest typische over
heidsfunctie van rechtshandhaving en rechtsbescher
ming verzakend. Dit is een van de rechtsgronden
tot zuivering!

Toen ontstond de illegaliteit. Zij stelde zich tegen
over het onrecht tussen den rechtsverkrachter en de
rechteloos gemaakten.

Daarmee trachtte zij - incidenteel en zeer gebrek
kig - de rechtsverkrachting te nivelleren, daar
mee vervulde zij •tevens een plicht van barmhartig
heid tegenover den naaste. Soms geschiedde dit in
opdracht van onze wettige overheid en steeds met
haar morele steun. Doch bovenal werd deze taak aan
gepakt door een gevoel van plichtsbetrachting en roe
ping van Godswege.

Zeker, wij hadden geen bewijs, geen aanstelling in·
onze zak. Dit was voor ons niet nodig. Wanneer er
een ellendige op onze weg geplaatst wordt, dan is
het een rechtstreekse roeping van Christus om te hel
pen en het is plichtsverzaking tegenover hem voor
bij te gaan.

Daarnaast heeft ook de Regering ons erkend. Niet

··altijd even duidelijk, om geen vrijbrief te geven aan
onverantwoordelijk<:/ elementen en wildwest avontu
riers. Maar v;or iedereen, die kon en wilde horen,
bevatten de redevoeringen van Hare Majesteit en
Haar Regering voldoende aanwijzingen, dat Zij de
bonafide illegaliteit erkende en steunde.

Tijdens de bezetting reeds wenste Zij een grote
raad uit de Illegaliteit, die op het moment der be
vrijding Haar van advies kon dienen en na de bevrij
ding zijn de illegalen in allerlei beslissingen als ad
viseurs gekend.

Voor ons illegalen was dus geen omschakeling no
dig bij de bevrijding. Wij hadden steeds gestreefd
overeenkomstig de bedoelingen van onze Vorstin te
handelen en wisten, dat zodra dit practisch weer mo
gelijk was, alles weer door de normale officiële or
. ganen gedaan zou worden. En omdat wij verzekerd
waren, dat de doelstellingen van de Regering dezelf
de waren, als die wij nastreefden, stonden wij gereed
om daarbij alle steun te verlenen.

Om te kunnen helpen hebben wij ons verenigd.
In de eerste plaats om onze zieken en gewonden en
de nagelaten betrekkingen van onze gesneuvelde
strijdmakkers te helpen. Zonder dat daarover uit
drukkelijk gesproken werd; wist de één van den an
der, dat hij dit als een ereplicht beschouwde, hetgeen
voor menigeen een belangrijke zorg minder was. Durft
iemand in ernst beweren, dat de "legale" organen nu
reeds deze taak kunnen overnemen?

En wie gelooft - al zijn wij ervan overtuigd, dat
het moet. en wij ervoor zullen vechten - dat in de
toekomst een regeling van overheidswege zal afko
men, die vergoedt wat de gezinnen van onze vrien
den financieel verloren hebben,? Neen de oorlog
heeft het leven van velen onzer gevraa�d, wij zullen
niet toestaan, dat de vrede de toekomst van hun kin
deren zal vragen.

In de tweede plaats willen wij opkomen voor de
belangen van den gedupeerden illegalen werker in
stoffelijk en geest�lijk opzicht. Sommigen van hen
hebben alles verloren wat zij bezaten, tot onderdak
toe. Georganiseerd kunnen wij dikwijls meer berei
ken dan alleen, omdat niet bij iedere instantie een
juist begrip voor de grote moeilijkheden waarvoor
sommigen onzer zich geplaatst zien, aanwezig is.
Bovendien refereren velen niet gaarne aan eigen
prestaties. Zij hebben er echter recht op, dat zij nu
weer geholpen worden aan het nodige en onze ver
eniging en onze stichting zullen daarbij helpen zo
veel zij kunnen. ,,Ereschuld en dankbaarheid" ook
hier!

Daarnaast moeten, onze strijders en duikers hun
plaats vinden of hervinden in de maatschappij. Dit
is een uiterst moeilijk vraagstuk, dat ons veel zorg
geeft. Gelukkig heeft de Regering in het KB. Rechts
herstel Ontslagen Ambtenaren alle officiële instanties
verplicht, degenen, die op 10 Mei 1940 in functie wa
ren, terug te nemen, voorzover zij zulks wensen.
Voor de particuliere bedrijven geldt een dergelijke
regeling echter niet en het gevoel voor recht gaat he
laas bij vele ondernemingen niet verder, dan tot het
moment, waarop het geld begint te kosten.

Doch dit is dan alleen nog maar de categorie, die
vijf jaar geleden zich reeds een positie verzekerd had.
Al die anderen, die in de laatste jaren geen baan uit
moffenhanden wilden aannemeni die geen loyaliteits
verklaring wilde tekenen; die niet naar Duitsland wil•
den om de practijk te leren; die liever niets deden,
dan voor den vijand te werken; die het gevaarvolle
werk prefereerden boven het rustig bestuderen van
een schriftelijke cursus; al die anderen hebben er
recht op, dat zij geholpen worden en wanneer dit niet
georganiseerd gebeurt, wanneer voor het enig juiste
standpunt niet voortdurend propaganda gemaakt
wordt, komt hiervan niets terecht en gebeurt er groot
onrecht.

Helaas geeft hierbij de Regering een slecht voor
beeld. 

Zij, die zich in krijgsgevangenschap begeven heb
ben, ontvangen nu reeds allerlei faciliteiten in de
vorm van verlof, geld, extra bonnen, enz.

Maar de verzetters dan? Wat krijgen die? En is
het waar, dat de losse spoorw�gmani:ien,. die bij de
Duitse Reichsbahn gewerkt hebben, voorrang hebben
bij het verkrijgen van· een vaste ,fanstelling, dus bo-



ven de ondergedokenen? Dan wordt daar de zaak 
toch wel helemaal op zijn kop gezet! Wij zijn hier
mee reeds gekomen aan ons derde doel. Dat is het 
medewerken aan de ideële afbouw van het illegale 
werk. Ook hierbij lopen wij storm tegen conservatis
me, ambtenarij, bureaucratie en misverstand. Mis
schien ook wel tegen onwil en kuiperij, maar de toe
stand is nog niet klaar genoeg om dit goed te kun
nen constateren. Wij zullen echter doorgaan om in 
elke kring, bij iedere instantie en met alle geoorloofde 
middelen te strijden voor de afbraak van wat ver
molmd en rot is en de opbouw van een gezonde staat 
en maatschappij. Wij zullen dit doen via onze poli
tieke en maatschappelijke organisaties langs de nor
male weg. 

Wij willen elkaar echter leren, hoe we dat het 
beste kunnen doen, waar onze vijand zit en hoe wij 
hem het best onschadelijk kunnen maken. 

En wanneer de Regering de centrale k.p. wil zijn, 
dan kan zij op ons rekenen, Evenzo rekenen wij op 
haar, zoals "illegalen" altijd op elkaar konden reke
nen. Of zou dit nu veranderen? 

Hierbij enkele voorbeelden, van wat wij willen. De 
lijst is niet volledig, want er komt steeds meer. 

1. Wij willen zuiveren, naar recht en billijkheid
en alle factoren in aanmerking nemen. Wanneer 
het van ons gevraagd wordt zullen wij daar
aan meedoen en de verantwoordelijkheid daar
voor mede dragen. 

2. Wij willen streng recht tegen landverraders en
collaborateurs. Geen halfslachtige maatregelen,
geen wreedheid, maar recht. Daarna reclasse
ring, heropvoeding en herscholing voor de
maatschappij.

3. Wie de wapens opgenomen heeft tegen zijn
eigen Regering en zijn eigen volk, heeft in het
algemeen de doodstraf verdiend. De rechter
kan echter met verzachtende omstandigheden
rekening houden.

4. Oorlogswinst met behulp van Duitsers verkre
gen dient geconfisceer� te worden. De andere
abnormale winst zwaar I belast.

5. Wie met behulp van Duitsers of N.S.B.-ers een
baan gekregen heeft of promotie gemaakt, dient
ontslagen te worden, eventueel met het recht
om opnieuw naar dezelfde betrekking te solli-

citeren. Dit is ook een vorm vna oorlogswinst, 
die principiële verzetters weigerden te accepte
ren. 

6. Wij willen verschillende verkapte nazi-instellin-
gen reorganiseren of zien verdwijnen en nazi
maatregelen opgeheven zien. Wij denken hier
bij vooral aan de maatregelen van bedrijfsschap
pen en rijksbureaux. Verschillende verzetters
werden vroeger dcior hen uitgesloten onder al
lerlei voorwendselen, doch in werkelijkheid om
dat zij niet meewerkten. Het is een groot on
recht, dat deze maatregelen niet ogenblikkelijk
ingetrokken werden en het is een schandaal,
dat de leiding ze nu nog verdedigt!

7. De orders voor de wederopbouw, de auto's voor
het personen- en goederenvervoer, enz., zullen
in de eerste plaats aan de verzetters, aan de
onverzettelijken ge.geven moeten worden als zij
daaraan behoefte hebben en niet aan �riendjes
van gehandhaafde directeuren van rijksbureaux,
die elkaar in de collaboratiepolitiek gesteund
hebben en nu toch reeds een voorsprong heb
ben met materiaal, machines en grondstoffen.

8. Het mag straks niet voorkomen, dat ambtena
ren, die zich tot het eind gehandhaafd hebben,
voorrang genieten boven hen die onderdo·ken;
dat halve en slappe meerderen hun onderge
schikte flinke ambtenaren, die vroeger wel eens
een terechtwijzing aan hun chef hebben gege
ven, na een poosje van bibberend afwachten
wat de zuiveringscommissie zegt, wegwerken,
dat op sommige plaatsen de laffen met elle
bogen en kruiwagens naar boven klimmen; dat
alleen .de diploma's geteld en gerekend worden
en op het karakter niet gelet wordt; dat alleen
gediplomeerden officier kunnen worden, enz.

Wij konden zo doorgaan. Gelukkig weten wij van 
verschillende ministers dat het hun niet gezegd be
hoèft te worden. Laten zij echter oppassen, dat hun 
ambtenaren met allerlei haarkloverijen en op de lan
ge baan schuiverij het gezonde inzicht niet doven. 
Daarin ligt het grote gevaar voor deze Regering. En 
laat zij vooral de ideële wissel accepteren en honore
ren, die de vorige regering in Londen uitgeschreven 
heeft. 

P. WIJBENGA.

,,Uit de Grabbelton'' 
Acb, die goede en vriendelijke mensen. 

De Völ'kischer Beobachter schreef in haar uitgave 
van 31 Januari 1945: 

,,Het is doodeenvoudig onmogelijk, dat de geschie
denis zich niets zou aantrekken van de wil van 90 
millioen vriendelijke, goede mensen, die zich zo ver
dienstelijk hebben gemaakt voor de mensheid". 

Ach, die vriendelijke en goede mensen, die stelsel
matig hun Joodse medemensen hebben uitgeroeid, 
millioçnen Poolse, Russische en Tjechische burgers 
hebben vermoord, die de uitvinders zijn van de gas
kamers in Auschwitz, die vijf jaar lang rovend, plun
derend, brandschattend en moordend door Europa 
zijn getrokken, die tienduizenden Europeanen in hun 
concentratiekampen uitgehongerd, gemarteld en de 
dood in gejaagd hebben. 

'Uit de Regeringsverklaring voor Radio Oranje, 
naar aanleiding van de z.g.n. ,..Arbeidsinzet•. 

Elke directe of indirecte medewerking bij de uit
voering der nieuwe Duitse bepalingen is ten strengste 
verboden, zowel voor het gehele personeel in over
heidsdienst, alsmede voor alle werkgevers. Burge
me:sters, politiebeambten, personeel der bevolkings
registers, al het overige personeel in overheidsdienst 
alsmede alle werkgevers, die directe of indirecte me� 
dewerking verlenen zouden aan de nieuwe Duitse 
maatregelen tot mannenroof, stellen zich bloot aan 
latere vervolging wegens collaboratie met den vijand. 

De 'Nederlandse Joden. 
Voor de oorlog bestond het Nederlandse Jodendom

uit 140.000 zielen. Thans zijn er nog 23 000 over. 
Zeventienduizend hiervan bleven ongemoeid omdat 
zij gemengd gehuwd waren of waren ondergedoken. 
Van de ruim honderd-tien-duizend, die naar concen
tratiekampen werden gevoerd, kwamen 6000 terug. 
Honderdzeventien duizend Nederlandse Joden zijn 
vergast, doodgeknuppeld of van honger omgekomen. 
Hele families zijn verdwenen! Alle opperrabijnen zijn 
dood op twee na, die ondergedoken waren, t.w. de 
eerwaarde heren Justus Tol (Utrecht) en S. Heertjes 
(N.-Brabant). 

Van de schamele rest die van het Ned. Jodendom 
is overgebleven, bestaat het grootste deel uit ge
mengd gehuwden wier kinderen dus geen Joden ;zijn 
en de overigen zijn voornamelijk bejaarde mensen. 
Er is een groot vrouwenoverschot en er zijn niet 
meer dan enkele duizenden kinderen. Biologisch is 
het Nederlandse jodendom tot spoedigen ondergang 
gedoemd. 

Duitse bumor. 

Een Engelse jachtvlieger trachtte eens tussen Drie
bergen en Woudenberg een noodlanding te maken. 
Zijn toeleg mislukte, het toestel stortte neer en de 
piloot werd gedood. De Wehrmacht zette het terrein 
af en liet het lijk, dat een hoofdwonde en een ver
brijzelde hand vertoonde, een paar dagen liggen. 
Toen er drie dagen later een aantal burgers naar het 
wrak wilde gaan kijken, werden zij door de Duitsers 
bijeengedreven en naar het toestel gejaagd. En daar 
zei men hen: ,,Jullie willen zo graag een Tommie zien! 

Nu kunnen jullie er een de hand drukken!" Daarop 
werden allen gedwongen om de verbrijzelde hand van 
den doden piloot op te nemen en te schudden. 

Jan '.Hagel. 

In December 1944 waren wat jongens uit Amster· 
dam aan het kolenzoeken. Zij deden geen kwaad, zij 
pleegden geen "sabotage", zij waren geen "terroris· 
ten" - zij waren alleen maar jongens, die het koud 
hadden en voor hun moeder wat kolen zochten omdat 
er nu al niets meer was om te stoken en de winter 
stond nog voor de deur. Zo maar wat jongens van 
13, t 4 jaar uit de Indische buurt, arbeiderskinderen, 
nog op school of net bij een baasje ..... . 

Toen naderde een lid van het "beste deel der na· 
• tie", zo'n kerel van de Landwacht, zo'n flinke Jan

Hagelheld. De moffen hadden hem een geweer ge·
geven. Dat nam hij. Hij legde aan op de kolenzoe·
kende kinderen. Hij was te laf geweest om aan het
Oostfro�t te gaan vechten, want daar schieten ze
merakels goed terug. Maar kinderen hebben geen ge·
weren. Ze zoeken alleen maar kolen, omdat ze het
thuis koud hebben. Hier zocht "Jan Hagel zijn
"front", hier kon hij wie weet wat voor ridderkruisen
met brillanten en zwaarden verdienen. Hij schoot,
eenmaal, tweemaal.. ....

Een der jongens werd door een kogel in zijn hals
onmiddellijk gedood, terwijl de ander door een schot
in zijn heup ernstig werd gewond. Voor zijn leven
lang ongelukkig.

Om een handvol kolen ...... 
En de "kindermoordenaar-houzeeschreeuwer maak· 

te zich uit de voeten. 
Hij is "onbekend" gebleven...... De Lafaard. 

"'Veilig 'Verkeer gaat band in band 

met 'Winter'1ulp 'Nederland". 

Dit opschrift kon in de gemeente De Bilt in de 
oorlogsjaren gelezen worden op een groot bord, waar· 
bij een zwaar beschadigde auto was geplaatst. Boven· 
dien trof men toen in deze gemeente verschillende 
Winterhulptenten aan, waar vanuit de luidspreker 
het dorp ingalmden, terwijl de politie, op last van 
den organisator van het geheel, den inspecteur van 
politie Jhr. .A. :M. C. :Mollerns, met de collectebus 
voor Winterhulp het publiek lastig viel. 

'Uit een redevoering van '.Hiller: 

,,Bovendien kan ik in het geheel niet beledigd wor· 
den door den heer Roosevelt, want ik houd hem, even· 
als destijds Wilson voor geestesziek 

Idem van Seyss Inquart "Vele honderdduizenden 
Nederlanders hebben de weg naar de arbeid gekozen 
en werk in Duitsland gevonden". 

Door L.O. afd. Hattem overgedragen aan de Stich· 
ting 1940-1945: 

1. Gift personeel D K. Hattem-Heerde f 1s.s,

2. Opbrengst voetbalwedstrijd N.B.S. Hat-
tem-N.B.S. Zwolle Il 

145.20 
3. Collecte Oranje-avond Ceref. Jeugd-

centrale ,, 
63.10 

4. Collecte Oranje-zangdienst in de Ge ref.
Kerk ,, 

250.-
5. Collecte Oranje-avond Ceref. Jeugd-

centrale Il 
109.53 

-----

f 586.68 
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Gevallen KP-ers 

en LO-ers herdacht 

Op het fort "De Biltn vond 27 September j.l. een 
kranslegging plaats ter herdenking van de gevallen 
illegale strijders: .A.ndré Doosjens, 'Jlenk 'K.nipscbild, 
1beus Outbof en Piet Stellard. 

Het was 27 September één jaar geleden, dat deze 
werkers op deze plaats door den bezetter werden 
gefusilleerd. 

Omstreeks half 3 vertrok een grote stoet van ille
gale vrienden, belangstellenden en familieleden van
af het Gew. Hoofdkwartier der B S., Maliebaan 13 
naar het fort. 

Op de reeds zo zeer bekend geworden plaats wer
den 2 kransen gelegd: een krans van de familie en 
Vrienden uit Utrecht, en een van de I<P-Rotterdam. 

Na de kranslegging sprak Ds. Braakman, Ned. 
Herv. predikant te Zuilen. Spreker begon met de 
Woorden "Spaar Uw tranen", een grafopschrift, dat 
vooral door de eerste Christenen veel werd gebruikt. 
Ds. Braakman sprak er vervolgens over, dat de strijd, 
Waarvoor de helden hun leven hadden gegeven, niet 
tevergeefs is geweest. Nog veel onrecht heerst er 
nu. De strijd, waarin zij vielen, aldus spr., is nog 
niet afgelopen. We kunnen nog niet zeggen, gelukkig 
het is voorbij. We strijden nu wel met andere mid
delen, maar we zullen niet rusten voor het recht ge
zegevierd zal hebben over het onrecht. 

Marinus Westerbeek 
alias Jan Oosterhof 
overleden 5 September ,44 

Na enige maanden van onzekerheid kwam het be
richt, dat Jan Oosterhof op 5 September 1944 in 
Vught is gefusilleerd. Ook hij is gevallen voor de na
tionale zaak. Hij wist, dat dat het einde zou kunnen 
zijn, toen hij er op aandrong mee te mogen strijden 
Voor de zaak van het recht en de vrijheid. Hij voel
de het als een plicht. Zijn vaderlandsliefde drong 
hem. Zijn kalm optreden wekte vertrouwen. Dat ver
trouwen heeft hij nimmer beschaamd. Men kon onder 
alle omstandigheden op hem rekenen. 

Aanvankelijk belast met het verzorgen van onder
duikers had hij al spoedig zitting in de Top van de 
L.O. als vertegenwoordiger van de drie Noordelijke
Provincies. Ook woonde hij geregeld de provinciale
vergaderingen bij. Zijn aanleg en ontwikkeling deden
hem een voorname plaats in die vergaderingen in
nemen.

Eenmaal bekend bij de .S.O. was hij genoodzaakt
dikwijls van verblijfplaats te verwisselen. In Amster
dam werd hij ten huize van Lex gearresteerd. De in
houd van zijn tas was voldoende. Na enige tijd in de 
gevangenis aan de Weteringschans te zijn opgeslo
ten werd hij tenslotte naar Vught gebracht. Hier viel 
hij door de hand van zijn beulen. 

Hij heeft gestreden voor Koningin en Vaderland, 
omdat hij het zag als zijn dure plicht. Met die plicht 
voor ogen nam hij zijn plaats in de ondergrondse 
organisatie in. Zo is hij fier de dood tegemoet ge
treden. 

Zijn plichtsgetrouw voorbeeld willen wij nimmer 
vergeten. H. B. 

De tweede spreker was "Oom Jan#, verbindings
officier van Sectie IX van de staf van den Prins. Hij 
sprak namens den vorigen gew. commandant, Siem 
en den tegenwoordigen gew. commandant Dick, die 
beiden tot hun spijt niet aanwezig konden zijn. 

Oom Jan wees er in het begin van zijn toespraak 
op, dat er op deze plaats een moord was bedreven, 
dat er t.o.v. van de daders recht zou gesproken wor
den. Gelukkig is nu ook de laatste van de daders van 
deze moord een paar dagen geleden vastgezet, aldus 
spr. Ook Oom Jan wees er op, dat de strijd, die wij 
gestreden hebben, niet tevergeefs is geweest. Wij moe
ten doorvechten voor het herstel van recht en gerech· 
tigheid. Wij · zijn dit mede verplicht t.o. hen die ge
vallen zijn in deze strijd. Wat zij begonnen zijn, moe
ten wij voleinden. Als ze hier op dit ogenblik aanwe
zig zouden kunnen zijn, zouden ze schrikken als ze 
zagen hoe weinig er nog maar terecht was gekomen 
van hetgeen waarvoor zij vochten. Wij moeten el
kaar op deze plaats beloven, dat wij de strijd voort 
zullen zetten en elkaar niet in de steek zullen laten. 

Ook de heer Knol, uit wiens 
ren vertrokken, en helaas niet 
sprak enige woorden .. 

huis de jongens wa
zijn teruggekeerd, 

Tot slot sprak de heer Outhof, de vader van een 
der gevallenen, terwijl Ds. Braakman met gebed deze 
plechtigheid beëindigde. 

Verantwoordingen 

STICHTING 1940-1945 
Ridderkerk 

Verk. Raambiljetten H. 1. Amb. . 
Verk. Raambiljetten N.N. Ridderkerk 
Verk. Raambiljetten ]. H. R. 
Div. giften Raambiljetten 
Collecte in de Geref. Kerk te Ridder

kerk op Mei 
Idem 2e Pinksterdag "Jeugdsamen· 

komst" . 
Nagek. giften Raambiljetten 
Jan de Jong te Barendrecht . 
L. v. W. te Slikkerveer
Mej. J. M. C. F. te Dordrecht
Diverse kleine giften totaal .
Coli. Ger. Jeugdappèl te Barend
C.J M.V. ,,Obadja" te Ridderkerk
Lijsten collecte te Ridderkerk 

,, ,, Slikkerveer 
,, ,, Bolnes 
,, ,, Rijsoord . 
,, ,, Oostendam 

Declamatorium Verpletterd Juk te 
Rijsoord 

Blokploeg 17 Luchtbesch. R'kerk . 
Collecte der Geref. Gemeente 
Spaarboekje Ned. Herv. Kerk 

(Collecte en Preekverk.) R'kerk 
Nagift Ned. Herv. Kerk te R'kerk 
Nagift N. N. te Ridderkerk . 
Declam. Verpl. Juk te Barend 

(te opvoering) . 
Idem te Zwijndrecht 
Idem te H. 1. Ambacht 
Oranje Ver. ,,Ned. en Oranje" te 

Rijsoord (31 Augustus) 
Coli. Ned. Herv. Kerk te Rijsoord 
Verkoop Preek Ds. v. d. Zee 
H. v. d. Linden te Rijsoord

f 
Il 

Il 

" 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

Il 

Il 

840.-
100.-
72.50 

142.90 

546.04 

107.50 
109.25 
25.-
19.60 
30.-

128.52 
409.50 
20.-

3.937.5& 
2.632.95 
1.817.50 
2.548.50 
1.005.-

200.-
66.69 

1.206.-

6.259.08 
1.-
9.-

1.050.-
500.-
250.-

351.-
230.-
83.29 

604.90 

C. Vlasblom te Ridderkerk .
Bus Collecte in Barendrecht
L. Lodder te Barendrecht
Ds. C. v. d Boogert te Slikkerveer
R. Visser te Barendrecht
P. 0. D. te Barendrecht
v. d. Pas te Barendrecht
Declamatorium "Verpletterd Juk"

(2e opvoering te Barendrecht) 
Totaal 

" 
125.-

Il 
39.-
36.-

Il 
25.-

Il 
50.-

Il 
18.80 

Il 
30.28 

Il 
579.-

f 26.197.65 

Dit is nog niet het eindtotaal, daar er nog ver
schillende uitgaven zijn, o.a. de gedichten-bundel die 
ook een flink batig saldo in de kas der Stichting af 
zal werpen en waarvan de verschijn:ng nu spoedig tege
moet gezien kan worden. Verder zijn er nog geblok
keerde bedragen. 

463. Omtrent familie van Sally Appel, joods jongetje
plm. 6 jaar, uit Amsterdam. Dit jongetje bevindt
zich in Hoogeveen.

464. Familie van Sjakie Kingsbergen plm. 10 jaar,
gewoond hebbende Kromme Mij<lrechtstraat
53 II, Amsterdam; dit jongetje bevindt zich in
Hoogeveen, vermoedelijk zijn in Friesland nog
twee broertjes van hem. Tevens verzocht naam
en adres dezer broertjes.

465. Johann Heinrich Diemer, geb. 7-11-1904, te
Dronrijp, wonende te Groningen, Nassaulaan
20 a, gearresteerd 24 Jan. 1945 en 17 Maart
naar Neuengamme vervoerd. Vandaar begin
April naar Hamburg en 20 April naar Sandbor
stel getransporteerd, alwaar hij op 29 April be
vrijd werd. 10 Mei is hij naar het Hospitaal in
Sandbostel gebracht en sindsdien werd niets
meer van hem vernomen.

466. Johan A. Barnard, geb. 27 Mei 1902, sinds 1940
werkzaam in Duitsland bij de firma Luhoff,
Kömerstrasze 73 A Hagen i/w Duitsland. Laat
ste levensteken ontvangen: 31 Januari 1945.

467. Bouwe Nieuwenhuis (Bob Visser), geb. 16 Febr.
1921. Gearr. Den Haag (landwacht) 15 Jan.
t 945; via Scheveningen naar Amersfoort en
waarschijnlijk in Maart 1945 naar Neuengamme.
Heeft buiten kamp gewerkt. Is met andere ge•
vangenen ingescheept en later weer aan de wal
gebracht bij kampevacuatie. Door onbekende
oorzaak blijkbaar toch later overleden te Neu
stadt en aldaar begraven?

468. Hendrikus Stol'k, geb. 8 Dec. 1917 te Rotterdam,
3 Febr. 1943 te R'dam door S.O. gearr. Na plm.
5 maanden van hieruit naar Vught gebracht,
vanwaar in Nov. naar de Kriegsgefängnis te
Utrecht. 11 Dec. overgebracht naar Kleve (Dl ).
Vervolgens naar Siegburg

1 
Louisestrasze 90.

Vandaar in Sept. 1944 op transport naar Kassei,
tuchthuis Wehlheide. Midden Oct. 1944 hieruit
ontslagen. Sindsdien geen berichten.

469. Adriaan Johan van Haaften, geb. 28-12·1920,
na 6 maanden Scheveningen, in Aug. 1944 in
kamp Vught, (gearr. 1 Maart 1944). Uit Vught
zijn 3 enige brieven ontvangen. In September
naar Sachsenhausen. Half Oct. naar buitencom·
mando van Buchenwalde Langestein gezonden
voor zwaar werk in ondergr. vliegtuigbouw. Van
Nov. tot eind December in ziekenbarak aldaar
gelegen. Daarna vervoerd naar ziekenbarakken
van Buchenwalde, alwaar plm. 28 Januari 1945
overleden. Inl. over zijn laatste 3 weken.

470. Jan van Dijk, zou in prov. Groningen illegaal
gewerkt hebben.



471. E, Jongstra, geb. 11�3-1902, Hoofd Herv.
School te Zwartsluis. Op 22 Juli 1944 gearr. en
overgebracht naar Arnhem, plm. 15 Aug. naar
Amersfoort en half October naar Duitsland,
vermoedelijk Neuengamme. Sindsdien ontbreekt
elk spoor.

472. Kluitmans, Leonardus, Johannes, Hubertus, geb.
11-4-1907 te Swalmen, adres: Rijksweg A 289
Swalmen: beroep slager. Gearr. 8-2-'45 te Swal
men, via Duiken naar Buchenwalde getranspor
teerd waar hij ca. 4 à 5 weken verbleef. Daarna
plm. 1 April met een werktransport vermoedelijk
genaamd Ster II of Halle verder vervoerd. De
trein zou ongeveer · 50 K.M. van Buchenwalde
zijn gebombardeerd. Nummer van bovenvermel
de ligt tussen 131900 en 131930. Lengte 1.70 M.
Bruine ogen. Zwart golvend haar. Grijs-blauw
costuum. Witte wollen trui. Hij zakte enigszins
in de knieën door.

473 Anni Amali Beatrix Flatow, geb. 3-12-1908 te 
Berlijn, ingeschr. bij de Ned. Isr. Gem. Dochter 
van F. G. Flatow en Margaretha Lamm, p.a. 
Statensingel 161 te Rotterdam. Laatst bekend 
adres Ds. Torenbeek, te Driebergen. Deze heeft 
haar echter nooit ontmoet. Medegedeeld is, dat 
zij met haar ouders ondergedoken is geweest bij 
René Neiss, dir. hotel Driebergen-Rijssenburg, 
verzorger van hun bonkaarten. Daarna, plm. 
Jan. 1944 waarschijnlijk bij Mevr. Meiberge]\ . 
Panoramaweg 1 te Bennekom. Haar vader is in 
concentratiekamp in Dtsl. overleden. Haar Moe
der als zenuwpatiente opgenomen in noodtehuis 
van de Gem. Rotterdam, Lambertusstraat 104. 

474. Lute Middendorp, geb. 8 Maart 1924, gevangene
in, Amersfoort, Blok 9, Nr. 1497. Plm. 15 Octo
ber 1944 vandaar vervoerd naar Duitsland, z'on-

ADVE R T 
Geplaatst kunnen worden: 

6 à 7 man, leeftijd 25-35 jaar. 
1. Kennis van motorvoertuigen in de uitgebreidste zin.
2. Administratief.

Salaris: f 180.- tot f 300.- per maand.
Br. no. 59 Bur. L.K.P

5 à 6 Oud-militairen als chauffeur-monteur-instruc
teur Salaris: f 1796.- tot f 2790.- per jaar. 

Br. no. 60 Bur. L.K.P 

In Amerikaans verband: 30 à 40 man, opsporings
ambtenaars, tolken, administratief. Salaris: f 40.- tot 
f 80.- per week (ongehuwd voorkeur). Uizending 

der nadere aanduiding. Sindsdien niets meer ver
nomen. 

475. Albertus Johannes van Maarschalkerweerd, geb.
6 Juli 1918 te Utrecht, wonende te De Bilt,
Groen van Prinstererweg 22, was voor de oorlog
milicien-sergeant bij de luchtdoelartillerie. On
geveer 11/2 jaar gedwongen in Duits!. gewerkt.
In 1943 teruggekomen en tewerkgesteld als bank
werker bij de N.V. Louis Smalders te Utrecht,
afd. Pompenreparatie. Gedurende die tijd deel

uitgemaakt v. e. ondergrondse militaire organisa
tie, en heeft als zodanig zeer waarschijnlijk het
opzicht gehad over niet aan de Duitsers uitge•
leverd luchtdoelgeschut, hetwelk zich moest be
vinden in de buurt van Tiel. Op 5 Mei heeft hij
dienst genomen bij de Nederlandse S.S., volgens
zijn mededeling in opdracht van de organisatie,
waarbij hij was aangesloten, om dienst te ver
richten als spion, Hij is op 5 Mei vertrokken
naar Sennheim in de buurt van Straatsburg, en
na enige maanden in opleiding gegaan voor on
derofficier. Hij heeft examen gedaan en is be
vorderd tot obergrenadier. Na zijn bevordering
overgeplaatst· naar Graz bij Wenen. Dit is het
laatste levensteken. Zijn broer, die in Juli j.l. uit

tewerkstelling terugkeerde wist mede te delen,
dat hij in Febr.-Maart 1945 in het Reserve La
zaret bij Diepholz Oldenburg lag met een schot
in de long en een verlamde linkerarm. Zijn Feld-

' post Nr. was O 5 434 D.

476. Leo Lang, (il!. na<\lm), oud 44 jaar ingenieur,
woonde vroeger in Kralihgen, reisde veel voor de

,,ondergrondse", werkte aldaar, deed onderzoe
kingen met röntgenapparàten, Augustus 1944
verhuisd naar Amsterdam (overkant IJ), kantoor
waarschijnlijk op de Heerengracht. Ware naam
onbekend. 

E N T 1 E s 
Princ. onderduiker (van beroep electr. lasser) zoekt 

werkkring, onverschillig wat en waar. 
Brieven onder Nr. 55 bureau v. d. blad. 

Gevraagd te Kampen: 
Banketbakker-kok. Volslagen vakman. zoowel in de. 

Banketbakkerij als voor de keuken. Brieven Nr. 62 
Bur. van dit blad. 

V e r l o o f d: 

HUIBERTJE 'T HART 
en 

HENK KRUITHOF (Henk Hengelo) 
28 September 1945. 
Maassluis, Nieuwstraat 1 r. 
Hengelo (0.) Tollensstraat 45. 

O n d e r t r o u w d :

KLAAS GROOL 
(,,v. Ruitenburg", ,,Klaas") 

en 
NELLY MARGARETHA BURÉ 

hebben het genoegen, mede namens de wederzijdse 
ouders, U kennis te geven van hun voorgenomen hu
welijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vin
den op Dinsdag 6 November e.k. te 11.30 uur. 

Kerkelijke inzegening te 14.00 uur in de Willem 
de Zwijgerkerk door den Weleerwaarden Heer Ds. 
J. J. Buskes Jr., Ned. Herv. Predikant te Amsterdam. 

AMSTERDAM, 27 September 1945. 
Harl!loniehof 19. 
v. Baerlestraat 126.
Na afloop van de dienst gelegenheid tot felicitatie

in de consistoriekamer. 

O n d e r t r o u w d: 

J. BARKMEIJER, tandarts
en

WILLY STAAL

De voltrekking van hun huwelijk zal D.V. plaats 
vinden te Groningen op Dinsdag 16 October te 14.00 
uur. 

Kerkelijke bevestiging te 14.30 uur in de Geref. 
Kerk Wouter van Doeverenplein. 
Receptie: Restaurant Riche, Vischmarkt van 16.00-
17.30 uur. 

GRONINGEN, October 1945. 
Oostersingel 132 b. 
Eyssoniusstraat 23. 

Toekomstig adres: Herman Colleniusstraat 11. 
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�:;\ • .K.P. Aan onze abonne' s en toekomstige abonne' s 

Jongeman, oud 22 jaar, Geref. Godsd. zoekt een 
hem passende betrekking. 

Is altijd werkzaam geweest in landbouw en pluim
veebedrijf. 

Is twee jaar principieel onderduiker geweest. 
Brieven onder Nr. 56 bureau v. d. blad. 

Princ. onderduiker zoekt betrekking als schrijf
machinemonteur of als magazijnbediende. Liefst in 
Amsterdam. 

Brieven onder Nr. 57 bureau v. d. blad. 

Alg. ontwikkeld persoon, 38 jaar, zag zich gaarne 
in een leidende functie geplaatst. Bekend met admi
nistratie en bedrijfsleiding. Gewend te werken. 

Brieven onder Nr. 54 bureau v. d. blad. 

Onderwijzer, oud-ill. werker, 25 jaar, zoekt werk 
aan een liefst R.K. school, in het Oosten of Zuiden 
des lands. Ook genegen ander schrijfwerk te ver
richten, kennis van boekhouden, 21/2 jaar ervaring op 
distributiekantoor, 

Brieven onder Nr. 58 bureau v. d. blad. 

Tot hiertoe zijn de Mededelingen dank zij de 
trouwe zorg van "Albert" groepsgewijze ver· 
zonden. Vanaf 1 October willen we nu over· 
gaan · op individuele verzending per post. 

Daartoe moeten de namen en adressen der 
abonné's in ons kaartsysteem voorkomen. 

Wil hebben daar echter Uw medewerking 
voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 
pen of potlood ter band .en vul onderstaand 
formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok· 
schrift.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 
Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 
postwissel of kas het kwartaal October tol 
Januari hebben betaald, zullen het blad ont· 

·vangenti' 
Prov. en Districtsleiders moeten voor ditmaal 

al het mogelijke doen om alle medewerkers te 
bereiken. Wij controleren aan de binnengeko· 
men formulieren waar gewerkt werd. 

Het formuliertje kunt U verzenden in eeu 
enveloppe met 1 1/, cent postzegel. 

(Hierlangs afknippen) 

Naam en voorletters: •...... / .................................................................................................................................... : ............. .

Straat· ··-····-············-·············-·······-····-··············-··········--··-····-········· .. -....................... Nr. ······-·······-················-··························· 

Plaats·,.·-········································································································· Prov. . .......................................................................... . 

Medewerker/belangstellende• van L.0./K·P .• abonneert zich/heeft zich geabonneerd, met ingang van 
' 

············································-····· .. ·-······················································· op het M�dedeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P.

Hij/ zij" heeft betaald J zal betalen•, voor een kwartaal n.l. f ................................................................................. . 

op ......... · ....................................................................... [datum) 

') Doorhalen wat niet van toepassing Is. 
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De liquidatie is dan voltrokken op de gedenkwaar" 
dige districtsleiders- en topvergadering van Donder-
dag 4 October j.l. 

Wie de fijne sfeer, de vriendschappelijke geest, en 
de geladenheid met idealen mocht peilen op deze 
vergadering, zal zich droevig afvragen, was dat noo
dig, neen, was 't niet misdadig zoo'n kracht in ons 
volk uiteen te slaan? 

Ja, zoo is er ook mee geworsteld, met dit probleem 
van het scheiden, maanden lang na de bevrijding en 
weer op deze vergadering. Wien zal dit niet hard 
vallen, wie zal niet met beide handen vast willen 
houden, dat geluk van te leven onder mannen, met 
een gave geest, met een woord waarvan je op aan 
kon, met idealen die je deelde? 

Ja dat bijeenkomen was altijd een verademing. 
Ook na de bevrijding bleef er die sfeer. Wat hield 
dat in? Dat je ieders woorden en daden kon nemen 
voor wat ze waren: zonder bijbedoelingen, in het be
lang van de zaak. Geen elleboogwerk, geen spel spe
len met elkaar. In 't aangezicht van gevangenis en 
dood speel je niet meer en gebruikt alleen de vrees
achtige zijn ellebogen, maar dan om achteruit te 
dringen. Samen bidden, als je geen uitweg meer zag, 

5.-ec4ni6,efte opm2Jdiing.en 0.'1-e't 

BERECHTING etc.

a. De politionele zijde van het probleem cler poli
tieke gevangenen d.w.z. opsporing, recherche en 
documentatie berust bij de P.0.D.'s Deze ressor
teren op het ogenblik nog onder het M.G. De
vrijlating van die gèvallen, die niet in een kamp
of gevangenis thuishoren, volgens de richtlijnen
van het M.G., geschiedt op grond van de docu-,
mentatie door P.O.D.'s verzameld en onderzocht
door vrijlatingscommissies (door de illegaliteit
voorgesteld), welke laatsten daarover de dis
stricts militaire commissarissen adviseren. Deze
D.M.C. beslisse:1 over de vrijlating. De D.M.C.
worden thans vervangen door gevolmachtigden
per district P.O.D.
Dit hangt samen met de overdracht van dit werk
van het M.G. naar de procureurs fiscaal, die on-

in het besef van je onvermogen; dat was het uit
gangspunt en daardoor werd het werk gaaf. 

En nu is daar een eind aan gemaakt. Noodig? Ja, 
dringend. 

Het verwezenlijken van onze idealen in bezettings
tijd, geconcretiseerd in de verzorging van onderdui· 
kers (zoo reageerde de L.O. zich politiek af), kan 
thans alleen geschieden op zuiver politiek gebied. 
Er is geen practische taak meer om onze energie in 
te spuien. En een politiek illegaal blok in ons volk 
vormen, willen we beslist niet. 'Y/at we gewonnen 
hebben, . zullen we uit dragen in onze politieke par
tijen. Een zware weg, die we te bewandelen hebben, 
maar de eenige. Werp U erop in het belang van ons 
land. Wil vertrouwen, wil leeren, want we zijn nog 
groen in de politiek, maar ga niet terzijde staan 
morren; 't kankeren ligt de oud-illegalen niet. 

En dus is alles uit? Neen, de Stichting, die de 
L.O. met de K.P. op zal richten, zal de band intern
blijven bewaren, en het gesprek open houden tus
schen hen, die wel politiek verschillend denken, maar 
die elkaar in natio:ialc zin verstaan en vertrouwen. 

Dat door deze verandering geen illegale werker, 
nagelaten betrekking of principieele onderduiker in 
de verdrukking mag komen, behoeft geen betoog. 

God heeft ons in staat gesteld onder onmogelijke 
omstandigheden, met elkaar een organisatie op te 
bouwen, die over het geheele land vertakt was, dui
zenden medewerkers telde en honderdduizenden on
derduikers kon helpen. 

En ze rustte op niets meer dan op het heldere be
sef van mannen en vrouwen die de vrijheid van God 
gekregen in allen eenvoud tegen den vijand wilden 
verdedigen en de liefde van Christus wilden betrach
ten aan hen, die verdrukt en vervolgd werden. 

En wie erop terugziet, zal bekennen, dat alles ge
brekkig was, wat we deden, dat we ook hier niet los 
van onszelf kwamen, dat het geestelijk vallen en op
staan was ook in dit werk. Onze mooiste oogenblik
ken waren die,· waarin we beseften 't zelf niet te 
kunnen en een diepe afhankelijkheid voelden van 
Hem, die ons sterkte. Een wonder dat dit machtige 
werk volbracht mocht worden. 

der het ministerie van justitie staan. Deze over
dracht zal zich binnen afzienbare tijd voltrekken. 
Is dat een feit, dan heten de gevolmachtigden ver-
der officier fiscaal. I 
De gevolmachtigden moeten voorgedragen worden 
aan den chef staf M.G. door de A.C.M.C.'s die 
ook wel vrijlatingscommissies genoemd werden en 
tegenwoordig vervangen worden door commissies 
ondér die naam. 
Zij horen daartoe de P.0.D. leiding in het dis
strict en den procureurs fiscaal. · (Nederland 

krijgt 6 procureurs fiscaal). 
b. De te berechten gevallen onder de politieke ge

vangenen (dat zijn dus zij, die niet voor vrijla
ting in aanmerking komen), komen voor de tribu
nalen, een nieuw lichaam in de Nederlandse
rechtswereld, of voor de Bijzondere Çerecbtsboven,
of voor beide.
In 't algemeen komen de lichte gevallen voor de
tribunalen en is daar de straf, internering, ver-

"Zoo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs 
arbeiden de bouwlieden eraan". 

Laat dit het diepste en schoonste zijn in de herin
nering aan de L.O., die ontbonden werd. 

Ik moet het jou bekennen, vriend, mij dringen 
Nog zorg op zorg en ik ben aardschgezind. 
lk denk nog dag en nacht aan aardsche dingen, 
De vrijheid van mijn land, mijn vrouw, mijn kind. 

Maar als ik leven mag tot de bevrijding 
En juichen op het overwinningsfeest, 
God, doe mij dan dit weten: wat voorbijging 
Aan nood en leed is niet vergeefsch geweest. 

Laat hier een volk herrijzen, wijzer, schooner 
Dan toen het neerdaald' in het doodsgebied 
Dat van uw aard' opnieuw een vrij bewoner 
Staag naar de kim van Uw voleinding ziet! 

Omdat dan van dit land de horizonnen 
Rijp werden, door Uw licht, van eeuwigheid, 
Omdat Uw martelaars hier overwonnen 
En met hun bloed de bodem is gewijd ...... 

Laat hûn dit land zoolang Uw zon zal schijnen, 
God, doe het ons dntvangen uit hun hand! 
Laat ons slechts wat zij wonnen met hun pijnen 
Herboren worden tot een vaderland! 

beurdverklaring e.d., terwijl de zware gevallen 
voor de Bijzondere Gerechtshoven komen. 
De Procureur fiscaal nu is de openbare aankla
ger der verdachten voor de Bijzondere Gerechts
hoven. 
Voor beide instanties is natuurlijk het documen· 
tatiemateriaal der P.0.D.'s de basis. 

H. v. R.

RECTIFICATIE 

In Mededelingen nr. 62, waarin een artikel is op
genomen over de tweede overval op de Wetering
schans, is een fout geslopen. Er staat n.l. ,,Om zeker 
te zijn werd een betrouwbaar portier van het in
structiegebouw ondervraagd, die ook van mening was, 
dat Bogaard wel te vertrouwen was." 

We maken U er op attent, dat niet de portier van 
het instructiegebouw ondervraagd is, doch de bewaar
der van het Huis van Bewaring Weteringschans, die 
betrouwbaar was. L.K.P. 



L.0.-avond Poortugaal
In een stampvolle N.H. kerk hield L.O. Poortugaal

op 19 September j.l. haar afscheidsavond.
Staande werden twee coupletten van het Wilhel

mus gezongen.
Na een korte inleiding van "Gerrit" en zang van

gecombineerde zangverenigingen, hield Ds. Post de
11verzetsrede". Door Gods genade het werk volbracht,
door het geloof volhard tot het eind.'

Dit was het thema der rede. En thans de plicht
om verder te arbeiden en te strijden voor de opbouw
van Nederland.

Orgelspel en volkszang in de pauze. 
Daarna huldiging van een Engelandvaarder, in 

wien alle strijders buiten de grenzen herdacht wer
den. 

Dan wordt Dr. Ketel geroemd als een lichtend 
voorbeeld in het verzet. 

Ziekte, mede door dat werk, bindt hem aan huis. 
Na zang der zangveremgmg, sprak Kapelaan 

Quant het slotwoord. Hij belichtte de verhouding 
van God en mensen in verband met de tijd. 

De zeer goed geslaagde avond werd besloten met 
een uitstekende collecte voor de Stichting 1940-
1945. S. H. 

:KoJd fJ.ell,6,fag. tJ.an de V-e"f}adeJdn(J deJt 
S,ac. &cüe deJt q,.a.e. op 3 (J.c!.1945 

Onderscheidene punten kwamen op deze vergade
ring aan de orde. Enige van de belangrijkste willen 
wij in het kort memoreren. 

Allereerst werd naar aanleiding van de notulen 
van de vorige vergadering opgemerkt, dat de in
stanties, die vergunning moeten verlenen voor het 
vestigen van Middenstands- of Industriële bedrijven 
bereid zijn om ex-illegale werkers en principiële on
derduikers zoveel mogelijk te helpen, indien blijkt, 
dat deze categoriën tengevolge van hun arbeid of 
hun principiële houding nog niet geheel aan de wet
telijke vereisten voldoen. 

Voorts werd medegedeeld, dat de P.T.T. bereid is 
diezelfde groepen voorrang te verlenen bij het in 
dienst nemen, doch alleen, indien hun bekwaamheid 
gelijk is aan die van anderen. Besprekingen in gelij
ken zin zijn gaande met de Stichting van de Arbeid. 

Er werd besloten op het Departement van Justitie 
te bepleiten om cursussen te gaan geven aan hen, die 
in de bezettingsjaren getoond hebben karakter te be
zitten en die thans - zonder nog de vereiste diplo
ma's te hebben - voor de politiedienst zouden opge
leid willen worden. Van het betreffende Departement 
in een schrijven binnengekomen, dat in gevallen van 
vrouwen, die om haar onderduiken niet voldoen of 
voldeden a.an de wettelijke voorwaarden voor de 
aanspraak op kraamgeld, te maken door haarzelf, of 
haar dochters, stief- of pleegdochters; 
en van 
mannen, die om hun onderduiken niet voldoen of 
voldeden aan de wettelijke voorwaarden voor de 
aanspraak op kraamgeld, te maken door hun echt
genoten, weduwen, dochters, stief- of pleegdochters; 
alsnog aanspraak op kraamgeld wordt toegekend, in
dien redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat in
dien het onderduiken niet had behoeven plaats te 
vinden, de aanspraak op kraamgeld voor betrokkenen 
zou hebben bestaan. 

Tenslotte werd aangenomen, dat de vergaderingen 
der Sectie niet meer iedere week zullen worden ge
houden en dat de ingekomen stukken zoveel mogelijk 
door den ·Secretaris, zo nodig bijgestaan door één of 
meer leden der Sectie zullen worden afgedaan. 

C. B.

:JûJJd tteJtJag. tJ.an de V,e,u;}adeJtituJ deJt 
q,.a.e. op 3 {J4. 1945 

Medegedeeld werd, dat er een nieuw persbesluit 
op komst is. Wordt dit van kracht, dan schijnt dit 
in feite op een herverschijnen van vrijwel alle vroe
gere bladen , neer te komen, waardoor de illegale 
pers" in een moeilijke positie zou geraken. De sub-

sectie Pers werd gemachtigd om over deze aangele
genheid een nota aan de Ministerraad te zenden. 

Voorlezing werd gedaan van een publicatie in de 
Pengun, waaruit blijkt, dat het in het voornemen 
ligt om de B.S.-tentoonstelling, gehouden te Amster
dam, ook naar het buitenland uit te zenden. Aange
zien deze tentoonstelling een zeer eenzijdige voor
stelling van het verzet geeft, zal de G.A.C. er bij 
de Regering op aandringen, niet deze tentoonstelling, 
doch die welke in het begin 1946 door alle in de 
G.A.C. · georganiseerde groepen zal worden gehou
den, voor uitzending naar het buitenland in aanmer
king te doen komen. 

Het belangrijkste onderwerp was ongetwijfeld de 
quaestie van de bundeling der illegaliteit, zulks naar 
aanleiding van een voorstel, dat was gedaan door de 
C.O.LW. in een tweetal tegenvoorstellen welke wa
ren ingezonden door twee leden van het Bureau der
G.A.C. Vrijwel unaniem was men van oordeel, dat
de primaire vraag niet meer is, hoe de illegaliteit
zich bundelt, veeleer was men van oordeel, dat men
langzamerhand tot de liquidatie van de illegaliteit
dient over te gaan,

Aangenomen werd het voorstel, dat de G.A.C. in 
het vervolg zo weinig mogelijk meer in pleno-verga
dering zal bijeenkomen en dat de verschillende aan
gelegenheden dan door het Bureau der G.A.C. zul
len worden afgedaan, welk Bureau dan anders zal 
worden samengesteld. 

Het Bureau zal hierover een voorstel uitwerken, 
dat dan de volgende week in behandeling zal komen. 

De G.A.C. heeft daarmede een belangrijke stap ge
daan om tot de liquidatie der illegaliteit te gera
ken. C. B. 

'n "Bezwaarde Dominé"
L.O. Districtsleidersvergadering in
Utrecht, Donderdag ·4 Oct. '45

Zooals altijd is ook nu de vergadering te laat be
gonnen. Natuurlijk, de besprekingen moeten zooveel 
mogelijk door allen worden bijgewoond, dus wachten 
op laatkomers. We zijn al een tijdje bezig, en daar 
gaat de deur open. Uit de zaal mompelt men: ,,Frits". 
Maar wat is er toch met hem vandaag ..... . 

Hij loop zoo voorover ...... zijn gezicht evenwel is 
nog eens zoo glunder als anders, de haren nog wil
der. Bij de deur gaat een hoeraatje op, 'n paar be
reidwillige handen worden uitgestoken en Frits recht 
zijn rug ...... Hè, hè! Spanning op aller gezichten ...... 
Daar sjouwt er één naar voren, krom na, bezwaard. 
Met een groote hijsch staat er een zinken emmer 
op de bestuurstafel voor den voorzitter, 'n doodge
wone alledaagsche emmer, om te schrobben en te 
dweilen, zoo uit de pastorie van Heemse. 

"Ja", zegt Frits, ,,Victor en ik hebben Maandag 
in Heemse gesproken. Hier is de collecte voor de 
Stichting 1940-1945. En die emmer is nagenoeg vol 
met zink, nikkel, zilver en nieuw papiergeld. Maan
dag 1 October! Alle Nederlanders op die dag een 
tientje rijk. En tóch spreken over den geestelijken 

I achtergrond van het verzet en tóch voor de nabe
staanden van onze vrienden coli ecteeren. 

Zie hier het resultaat: 
1. 2 zilveren rijksdaalders.

58 zilveren guldens.
11 zilveren halve guldens.
69 zilveren kwartjes.
131 zilveren dubbeltjes.
14 nikkelen stuivers.
19 koperen halve stuivers.
77 koperen centen.
2 koperen halve centen.
Totaal 383 stuks f 100.80,Vz.

2. aan gloednieuw papiergeld f 225.50
3. aan zinken muntstukken 11 614.24.Vz

In totaal f 940.55.

Frits nam de emmer leeg mee terug naar Heemse.
Ik maak me sterk dat Mevrouw haar gereedschap 
volgende keer opnieuw moet afstaan voor Slagharen 
en Klazinaveen ...... 

J. H. 

op één der beurzen een onderduikplaats aangebo
den werd op een boerderij van een weduwe, voor 
iemand, die in de toekomst bedrijfsleider kon worden, 
met vooruitzichten op een huwelijk, 

er veel aanbod was, 
op een andere beurs een vrije plaats voor banket

bakker prompt bezet werd, 

de onderduiker, die verscheen, 23 jaar oud was en 
op zijn 17e jaar één week achter een bakkerskar ge
lopen had, waarna hij 'geen relatie meer met een bak
kerij had gehad, 

ee� volgende keer één der heren mededeelde, dat 
één van de aangekomen onderduikers weer terug 
moest, omdat de juffrouw. waar hij in huis zou ko
men geopereerd moest worden aan een vleesboom, 
waarop een van de aanwezigen opmerkte: 11't Is zon
de, en dat terwijl wij springen om een vleesbonnetje", 

een smid twee maanden moest wachten op een on
derduiker, die hem iedere week weer beloofd werd, 
totdat de wanhopige beursman zei: Er zijn geen 
smidsknechten meer en er komen er ook niet meer, 
. en toen kwamen er enkele dagen later vier op één 
dag, 

we op een goede dag een zeer gewichtige, geheime 
vergadering belegden met een vreemde groep, inzake 
aansluiting, en wel in Eindhoven, en dat ter verga
dering bleek, dat er één uit Amsterdam kwam en de 
overige drie uit de Zaanstreek. 

Dat kon zo wel eens gebeuren, als je niet wist, 
met wie je te maken had. 

Uit de �eni� de4 

CAPITULATIE 
Was de strijd der illegaliteit jarenlang voorname

lijk een strijd tegen de S.D. en haar landsverrader
lijke helpers geweest en was spionnage en dergelijke 
het werk van enkelingen en kleine groepen, met het 
naderrukken der fronten en vooral de slag om Arn
hem, breidde zich het werkterrein der K.P. ook tot 
actieve strijd tegen de weermacht uit. Dit gebeurde 
enerzijds door sabotagehandelingen van velerlei 
aard, anderzijds door defaitistische propaganda on
der de soldaten door middel van pamfletten, ge
drukte kattebelletjes met leuzen en het verlenen van 
hulp aan deserte•irs onder zekere condities. 

Dez.e hele actie baarde de Duitse legerleiding in 
toenemende mate zorg. In April i945 ontlaadde zich 
de stemming van de hogere officieren in een aanplak
biljet van den beveivoerenden generaal der ingesloten 
Duitse troepen, Generaloberst von Blaskowitz. In de
ze proclamatie richtte zich de generaal tot de Ne
derlandse burgerij met de vermaning geen hulp aan 
terroristen, deserteurs en dergelijk gespuis te ver
lenen. 

Hij zelf zou de beginselen van een 11open en eer
lijk oorlogvoering" in acht nemen mits hij niet tot 
tegenmaatregelen gedwongen werd. Gezien de uit 
inlichtingen bekende, wanhopige stemming onder de 
Duit$ers, nam de leiding der K.P. in overleg met den 
gewestelijken en landelijken commandant deze ont• 
boezeming tot aanknopingspunt voor onderhandelin
gen. Een K.P.-er, die in deze onderhandelingen de 
naam Henkel droeg, was reeds sinds enige tijd in 
contact met Duitse stafofficierer . Door zijn tussen
komst werd een antwootdschrijven op de proclamatie 
namens de Binnenlandse Strijdkrachten den Heer von 
Blaskowitz ter hand gesteld. Hierin werd de Duitsers 
verweten, dat zij zelve het waren, die verklede 
parachutisten en dergelijke ongewone middelen in de 
oorlogvoering toegepast hadden, en dat het leegroven 



der Nederlandse fabrieken en onder water zetten 
van de Wieringermeerpolder met eerlijke oorlogvoe
ring niets te maken had. Wilde de Duitse legerlei
ding echter verder onheil, dat alleen op haar hoofd 
zou nederkomen, vermijden, 9an was het nu de ge· 
legenheid voor een gesprek tussen beide partijen. 

In dit schrijven, waarvan de Hollandse tekst als 
de originele op Pannekoekpapier gezet was en de 
Duitse vertaling op gewoon schrijfmachinepapier, 
werd dag en uur bepaald, waarop, onder gebruikma
king van een zekere codeformule, ,,Herr Henkel" 
den generaal zou opbellen. Het geheime nummer 
van den generaal en de wachtwoorden van de "Ver
mittlungszentrale" waren aan de K.P. bekend. Op 
een Vrijdag om 11 uur vond dit historisch gesprek 
plaats. Hierin werd bepaald, dat verdere onderhan
gelingen gevoerd zouden worden met den stads
commandant van Amsterdam, Oberstleutnant Dr. 
Schröder, als gevolmachtigde van de legerleiding. Er 
volgden tussenbesprekingen, waarbij ten slotte be
paald werd, dat de onderhandelingen met Schröder 
alleen betrekking zouden hebben op de "Kampfraum" 
Amsterdam en Noord-Holland, aangezien Blaskowitz 
voor de algehele regeling inmiddels met de CSG in 
verbinding stond. 

Toen kwam het tot de eerste ontmoeting tussen 
de verliezende Duitsers en de al zelfbewust optreden· 
de verzetsbeweging. Als plaats van bijeenkomst werd 
een soort séparé van een bekend luxe-restaurant in 
de binnenstad gekozen. Schröder zou met zijn adju
dant verschijnen. Als vertegenwoordiger van de 
andere kant moest Henkel optreden. De buurt zou 
door gewapende KP-ers geschaduwd worden, doch 
Henkel wees dat van de hand. Alleen liet hij zich, 
om in geen al te plompe val te lopen, door een 
jongen van zijn ploeg, die geen bijzonderheden wist 
en zich vrijwillig aangeboden had, bij de heren aan· 

De een was een neefje van me, 14 jaar oud. Toen 
ik op een nieuwjaarsdag bij zijn vader was, vertelde 
deze, dat bij boos was op zijn zoontje, want hij had 
gestolen. Prompt antwoordde de jongen: ,,Ja, maar 

van de moffen en het was voor de ondergrondse." 
Stelen blijft stelen oordeelde zijn vader. 
Als KP-er kreeg ik schik in het geval en bij nader 

informatie kreeg ik het volgende verhaal te horen. 
De moeder van den jongen had op zijn slaapkamer 

twee Duitse handgranaten gevonden, die hij van de 
moffen had "gekapeed". Zijn vader was zeer ontstemd, 
omdat er zowel voor hem als voor den jongen levens
gevaar aan was verbonden. Ik vond het geval prach
tig en zei , dat hij mooi had gewerkt. Bij het weggaan 
fluisterde hij mij in het oor: 

,,Oom Jan, ik heb nog veel meer." 
Ik beval hem er af te blijven tot ik zelf kwam. Daar 

ik het met mijn illegaal werk druk had, gingen er 
enige dagen overheen, maar dit duurde den jongen te 
lang. Op zekere dag stond hij met zijn vriendje op 
zijn klompen voor mijn deur met een fiets aan de 
hand. Bijna kwam hij voor niets, want hij wist niet, 
dat Oom Jan elders "werkte". 

Maar mijn vrouw, die er ook van wist, vermoedde 
wel de reden van zijn komst en kreeg het eruit: ,,Of 
Oom Jan de spullen kwam halen". Het was volgens 
hem wel de moeite waard. 

Mijn vrouw beloofde hem, dat Oom Jan spoedig 
zou komen. Dan moest hij maar thuis blijven de eer· 
ste paar dagen en goed opletten, want noch zijn vader, 
noch zijn moeder wisten er iets van. 

Ik kreeg het bericht door en hoewel weinig tijd, 
wilde ik den jongen niet teleurstellen en ging naar 
zijn huis. Ik ving hem daar op met zijn vriendje en 
kreeg eerst het verhaal te horen, dat in de tuin van 
zijn vriendje's vader spullen lagen en hoe ze er aan 
gekomen waren. Zij gingen op school in het "sper
gebied" en daar stonden wel eens auto's met oorlogs
materiaal en als ze dan de kans schoon zagen, ging 
er een met den chauffeur staan praten, terwijl de ander 

dienen, zelve in een zijstraat wachtende. Toen pas 
ging hij binnen. De stadscommandant deed zich 
nogal joviaal voor en bleek zeer nieuwsgierig om een 
indruk te krijgen van de sterkte en de capaciteiten 
der Binnenlandse Strijdkrachten. Ook hij was trouwens 
bang voor de SD. Deze avond werden de grondslagen 
gelegd �oor verdere besprekingen, die tot concrete 
resultaten leiden moesten. 

De beslissende ontmoetihg vond plaats in een ver
laten woning in Zuid, waarvan Henkel de sleutels be
zat. Het eerst kwamen de Gewestelijke Commandant 
en de Sabotagecommandant Amsterdam binnen. Dan 
werd Schröders wagen aan de hoek opgewacht en 
hij, begeleid door zijn adjudant, naar de woning ge· 
leid. Toen Henkel de sleutel in het slot stak, hoorde 
hij achter zich het klikken van de veiligheidspal. Hij 
draaide zich om en zei tegen. Sèhröder: ,,Wij zijn on
gewapend, mijnheer de gentleman," waarop deze met 
een rood hoofd het een of ander stamelde. 

De betrokken KP-leiders hadden van een bescher
ming afgezien; Henkel op zijn beurt had, in de 
woningen rondom, gewapende mensen van een hem 
bevriende ploeg neergezet. Wat er precies gaande was, 
wist niemand, alleen dat goed opgelet moest worden. 

Inmiddels ging het binnen scherp toe, want vooral 
de Ge.westelijke Commandant liet zeer duidelijk voelen, 
dat de Duitsers, niets meer te vorderen, alleen nog 
voor hun eigen bestwil toe te geven hadden. 

Het viel Schröder kennelijk zeer moeilijk deze visie 
te aanvaarden. 

Ook de Sabotage-Commandant was scherp van tong. 
Zo antwoordde hij op de opm€:rking, dat de sabotage
handelingen toch au fond speldeprikken waren en geen 
beslissende uitwerking konden hebben: ,,Dat kan gauw 
verholpen worden, Herr Oberstleutnant. Wij kunnen 
U makkelijk tevredenstellen." 

Voor het goede begrip diene de lezer zich in ge-

achter in de wagen keek. Was er wat van zijn gading, 
dan vlug in de schooltas of broekzak gemoffeld en 
weg, terwijl even later de ander volgde. Eens werd 
de een betrapt en kreeg een pak slaag van den edel
germaan. maar zij vonden niets op hem, want zijn 
vriendje was juist weg met de spullen. 

Een andere keer lag mijn neefje op bed en werd 
wakker van motorgeronk. Hij luisterde en veronder
stelde, dat er een Duitse auto stil stond. Hij het bed 
uit en op blote voeten in zijn pyama naar buiten, waar 
inderdaad een moffenwagen stond; ze waren aan de 
motor bezig. De jongen sloop achter de wagen en 
deed een greep en ja hoor, hij was weer in het bezit 
van twee handgranaten om deze af te staan aan de 
ondergrondse voor vrijheid en recht. 

En nu de spullen. We gingen de tuin in en in de 
grond zat een kist en daarin alles netjes verpakt en 
ingevet; 6 handgranaten, bajonetten, honderden patro
nen voor revolver en karabijn, eveneens patronen voor 
luchtafweer, lichtpartonen, patronen voor het leggen 
van een rookgordijn, Fahrbefehle van den comman· 
dant der vesting Hoek van Holland met volledige 
papaiercn in een tas. Helmen, oliebuisjes en een gra
naat van 50 kg. Hoe ze er aan gekomen zijn en daar 
gebracht hebben mag Joost weten. Later zijn er nog 
karabijnen en koppels bijgekomen. De jongens bezaten 
het reeds enige tijd en hadden het bewaard voor de 
ondergrondse, maar ze wisten niet tot wien ze zich 
moesten wenden. Tot hij op de bewuste Nieuwjaarsdag 
het met mij waagde, omdat ik de zaak anders bekeek, 
dan zijn vader 

De jongens waren wat groots, dat zij wat mochten 
doen voor het Vaderland tegen de "rotmoffen", aldus 
mijn neef. Hij zei mij, dat hij vast bij de KP was 
gekomen, als hij maar bij mij had gewoond. 

In het algemeen was dit gevaarlijke werk niet be· 
stemd voor jongens van die leeftijd, doch de menta
liteit en inoed, waarvan deze jongelui bezield waren, 
mag voor vele "ouderen" een beschaml!nd voorbeeld 
:zijn. 

dachten weer in deze tijden te verplaatsen, toen de 
Duitsers weliswaar verloren, maar ter plaatse nog de 
heren waren, dat de stad van Groenen wemelde en de 
SD in de Apollolaan zat. 

Uiteindelijk werden drie belangrijke resoltaten be
reikt: 

1. De BS werd als regulaire strijdkracht erkend.
· 2. Schröder verplichtte zich verdere vernielingen

en ·opblazingen te voorkomen en zou zich 
3. met de Weermacht afzijdig houden voor het

geval, dat de SD bij een capitulatie zich niet zou 
aansluiten. 

Achteraf weten wij, dat de beulen alleen moedig 
tegen gevangenen waren, maar geen hart hadden om 
zichzelf te elimineren, laat staan hun leven zo duur 
mogelijk te verkopen. 

Sommigen en zeker niet de slechtsten uit de verzets
beweging hebben het betreurd, dat niet gevochten 
werd, maar het gezonde verstand kan alleen dankbaar 
zijn, dat de vernielingen en slachtoffers, waarvan het 
incident op de Dam een klein proefje was, voorkomen 
werden. 

De KP, die werkelijk genoeg geknokt heeft, mag 
trots zijn, dat zij ook in dit "happy end" een be
slissend aandeel heeft gehad. De recherche KP heeft 
stad voor stap de contacten ontwikkeld; de leiding 
had gedurende de zeer onoverzichtelijke beginstadia 
het juiste inzicht in de belangrijkheid en stelde niet 
onaanzienlijke financiële middelen ter beschkking. En 
ten slotte mag gezegd worden, dat de persoonlijke in· 
druk van de verantwoordelijke leiders op de Duitse 
heren een zeer beslissende psychologische factor was. 

Ook dit is een stuk K.P.-geschiedenis, dat alleen 
aan weinige insiders bekend �as en nu in grote trek
ken onthuld mag worden. 

L.K.P.

HET KAN VERKEEREN 

Ruurd komt van vacantie bij de Friesche meren 
terug in Utrecht. Een volle maand. 't Is hem gegund. 
Zou het een knagend gevoel geweest zijn, dat hem 
ertoe dreef, het C.B. meteen op te bellen? 

In ieder geval belde hij. 
"Kan ik één van de C.B. leden aan de telefoon 

krijgen?" 
,,Wie wil je hebben?", vraagt Corrie. 
,,Geef me Meester Meyer maar". 
,,Die is naar huis, naar Alphen". 
,,Dan ingenieur van Riesen maar''. 
,,Die is bij zijn vrouw". 
,,Geef me dan koopman Douqué". 
,,Die is uit vissen". 
,,Dan Doctorandus Mulder maar". 
,,Die is met vacantie". 
,,Dan wil ik die kale Jaap hebben". 
,,Die is net een boodschap doen". 
Storing in de telefooncentrale. 
Tableau. 
Of het C.B. ook werkt. 

OBSERVER. 

In bewerking is een reeks getiteld "verzet op allerlei 
gebied", waarin een overzicht wordt gegeven van het 
verzetswerk zoals dat op de verschillende terreinen 
der maatschappij zich heeft geopenbaard. 

Te beginnen met het volgende nummer zal een ru
briek "Vraag en antwoord" worden opgenomen. 

Voor toezending van foto's uit de illegale periode 
houdt de redactie zich :zeer aanbevolen. 

Spreekuur op het C.B. der L.O. uitsluitend na schrif
telijke aanvraag tussen 10 en 12 uur, behalve op 
Zaterdag. 



In Memoriam 

andere woord van jou komt me ook in de herinne
ring: als ik ooit gepakt wordt, dan moeten jullie niet 
treuren, ook niet als ik doodgeschoten wordt, ik ben 
bereid en kan sterven, dus juichen. Ik hoor nog in 
mijn oor je vaste uitdrukking en zinsluiter: ,,dat is de 
grens". Ja, jongen, dat heeft ook eenmaal voor je werk 
gegolden: dit is de grens. 

Ik zie nog je altijd vrolijke ogen tintelen en lachen 
achter je bril, ik voel nog je stevige hand in de mijne, 
een hand, die rust gaf en vertrouwen schonk en ik 
zie je nog naast me lopen met je dansende passen. 
Wij hebben zo dikwijls samen gegeten, gelopen en 

Leo 
Eliza 
Voogd I gepraat, dat ik me nog niet in kan denken, dat dat

nu voor altijd voorbij is. Dat ik je altijd zal moeten 
missen. 

Mijn vriend Leo is dood. 

Leo Eliza Voogd, student in de theologie, 24 jaar, 
eerste districts- en stedelijk leider van de LO voor 
het district en de stad 's-Gravenhage. Als leider der 
Residentie gevangen genomen in Mei 1944. En nu 
ligt zijn doodsbericht voor me. 

Vanaf de bevrijding hebben we allen zo gehoopt 
op enig bericht, dat hij hier of daar nog in leven zou 
zijn. Maar nu weten we, dat hij,'op 4 September 1944 
in Vught, met zoveel anderen, in de bloedige con
sternatie, met zijn leven heeft betaald voor het werk, 
dat hij zo intensief, zo blijmoedig en gelovig heeft 
verricht voor zijn God, zijn Koningin en zijn Vader
land. 

Mijn vriend Leo. 
Wij hebben elkander voor het laatst gesproken, kort 

voor je arrestatie. De Haagse José, jij en ik. Je wist 
toen heel goed, dat je zwaar gezocht werd. je gast
heer was toen al gepakt en je wist, dat de SD je op 
de hielen zat. We hebben toen samen nog eens rustig, 
ook in oog, over het enorme gevaar gesproken en 
er ons eigenlijk nog eens goed en voor het laatst mee 
geconfronteerd. Je was helemaal niet bang voor het 
gevaar, je ging er ook niet voor uit de weg. Bij ons 
ging het immers altijd op de grenzen van vrijheid en 
gevangenschap, op de grenzen van leven en dood; 
bovendien je hebt het méér dan eens gezegd, het moest 
de Meester was daar en hij had je geroepen en dat 

STEMMEN UIT DE PROVINCIE II 

Ingezonden stuk van de K.P. 
(afd. Boskoop) 

Het ligt in de bedoeling van de KP te Boskoop 
een revue op te voeren, waarin het werk van de KP 
zal worden belicht, met als hoofddoel, ook het niet

ingewijde publiek een blik te doen werpen achter de 
coulissen van onze oragnisatie. 

Het gezelschap, dat deze revue op zal voeren, heeft 
in de opvoering van de "Oranje-revue" reeds zijn 
sporen verdiend. De bedoeling is een uitgebreid docu
mentair overzicht te geven van het lief en leed der 
KP in het algemeen en in het bijzonder van de KP
Boskoop. 

Onder meer zal worden uitgebeeld de eerste "drop
ping" van wapens, zoals die in deze gemeente plaats 
vond. De geestelijke achtergrond van het verzetswerk 
der KP, die ondanks alles, het werk beheerste, is op 
passende wijze door het geheel verwerkt. 

De costumering en décors zijn met bijzondere zorg 
gekozen en het geheel belooft een juiste natuur
getrouwe weergave van de werkelijkheid te geven. 

Behalve dat aan de TOP der LKP enige invitaties 
zijn gezonden, is bovendien een uitnodiging gericht tot 
Z.K.H. Prins Bernhard. De première van deze revue, 
die getiteld is naar de slagzin: ,,Vier ogen zien meer 
dan twee", is vastgesteld op Woensdag 24 October 
des avonds om half acht, terwijl op resp. 25, 29, 31 
October en 2 November meerdere voorstellingen ge
geven worden. 

KP-ers of KP-vrienden, die één dezer avonden wen
sen bij te wonen, worden verzocht hiervan - even
tueel in clubverband - ten spoedigste mededeling te 
doen aan den ondergetekende. 

Namens de KP-Boskoop: 
A .G. VAN HELDEN, 
Zijde 46 Boskoop 

Je was vijftien jaren jonger dan ik, maar wat hin
derde dat? 

Ik was van Rotterdam, jij van Den Haag, maar niet 
omdat wij toevallig beiden Hervormd waren, voelden 
we ons zozeer tot elkander aangetrokken, er was de
zelfde geestelijke ligging, we waren gelijkgericht, ik 
zou bijna kunnen zeggen, zielsverwanten, beiden 
levend in hetzelfde klimaat. Dezelfde ideeën, dezelfde 
idealen voor na de oorlog, dezelfde liefhebberijen. 

Op een Zondagavond, enige weken voor je arres
tatie, hebben we samen in jouw ouderlijk huis enige 
gedichten gelezen. 

Ik hoor je jonge stem mij nog het gedicht van Mars-
man voorlezen: 

,,Neergedwongen in de lage zeden, 
Van een sombren, godvergeten tijd, 
Gaan wij schichtig om tusschen de beesten, 
Die wij langzaam zijn ten prooi bereid." 

En verder: 
Wanneer zal de horizon weer lichten 
Met dien smallen gloor5treep onzer hoop?
Zij behoeft geen grootsche vergezichten 
Om zich op te richten uit den dood. 

Laat één ster, een onaanzienlijk teeken 
Flonkeren boven de rampzaligheid 
en opnieuw gelooven wij in streken, 
voorbij 't moeras van dezen lagen tijd. 

De week van 4 tot 10 Juni 1944 zal in de geschie
denis van de L.O., rayon Barendrecht, altijd als de 
,,donkere week" in herinnering blijven. 

Het begon 6 Juni met de arrestatie van een onder
duiker, gehuisvest bij de verloofde van �zen mede
werker Jaap v. d. Linden, die de Landwacht hier
door op het spoor kwam en inrekende. 

Mede een gevolg van deze arrestatie was de ge
vangenneming van den Heer J. Veldhoen, bij wien het 
illegale kwartier van Wim was ingericht, van waaruit 
hij opereerde en waar de rayon- en districtsvergade
ringen werden gehouden. 

Toen kwam er 8 Juni weer een klap! Inval bij 
Niemantsverdriet ! 

Arrestatie van Nel, Ad en hun Vader, alsmede van 
Keyzer, Maasdam en Bas Moekestorm. Alles gevolg 
van verraad! 

Allemaal werden ze eerst overgebracht naar het 
Haagse Veer. 

Jaap v. d. Linden ging vandaar naar Amersfoort en 
later naar Duitsland. 

Veldhoen bracht me_n naar de Rivierpolitie. 19 Juli 
1944 ging hij naar Vught en werd vandaar naar Ora
nienburg vervoerd. 

Keyzer, Maasdam en Bas Moekestorm, evenals Nel 
Niemantsverdriet, werden vanuit het Haags'e Veer oo·k 
naar Vught overgebracht en later naar Duitsland. 

Niemantsverdriet en Ad gingen naar· Amersfoort en 
ontmoetten daar Jaap v. d. Linden. 

Ik wéét het, ik ben er volkomen van overtuigd, 
Leo, je hebt de gloorstreep onzer hoop gezien, je hebt 
één ster zien flonkeren boven de rampzaligheden, je 
hebt je hoog opgericht tussen ellende en misère, honger 
en onuitroeibaar verlangen en je zult - ik weet het 
zó zeker - superieur gevallen zijn, triumphant over 
,,de beesten, die wij langzaam zijn ten prooi bereid". 

Als ik denk aan het bezettingswerk van de LO, dan 
zie ik je weer 1taast me zitten op de wekelijkse ver
gaderingen in Alfen, in Rotterdam, in Dordt of ·in 
Gouda, altijd dezelfde trouwe, opgewekte, kracht
gevende vriend. Jij bent niet de enige, die wij missen, 
ook Aat van Rijs komt niet terug en Hoornenborg 
niet, Bijnema niet en de jonge Teus en de oude Teus 
en Eric en Wampie en de jonge Mr. Chardon niet en 
zoveel, zo ontzettend veel anderen niet. 

Als ik denk aan het na-oorlogse werk, dan mis 
ik je nog veel harder. Hier, in het na-oorlogse vader
land is zo'n schreeuwende behoefte aan mannen, die 
nobel zijn en iets durven en verantwoordelijkheid dur
ven dragen, die boven de schreeuwers staan en stoer 
en gestadig willen werken. Er is zo'n enorme behoefte 
aan mannen, zoals jij, Leo, mannen met onmiskenbare 
kwaliteiten en met élan. 

Aan mannen die integer zijn. 
Je hebt hard gewerkt, ik weet hoe hard, hoe con

tinu, hoe met de volkomen inzet van al je krachten, 
van heel je prachtige jonge veelbelovende leven. Je 
gunde jezelf bijn� geen rust, je had altijd nieuwe plan
nen, nieuwe ontwerpen, nieuwe mogelijkheden. Ik heb 
je altijd bewonderd om je kalme kranigheid, om je werk 
in een stad, die zo ontzaggelijk gevaarlijk was. 

Ik breng je voor mezelf en voor de LO Zuid-Holland 
een eresaluut. l'k zou je nog éénmaal een hand willen 
geven, ik zou je een eerlijke begrafenis willen geven; 
ik kan je alleen maar voor mezelf en alle anderen 
geven, de verzekering, dat wij je nimmer ver:geten zul
len en dat wij je ouders en het meisje, dat zolang op 
jou en op haar vader gewacht heeft, zullen helpen, 
waar we maar kunnen. 

Je foto zal ik een grote plaats op mijn schoorsteen 
geven. 

Leo, mijn v.riend. 

MEES 

Helaas mocht alleen de familie Niemantsverdriet het 
geluk smaken weer in vrijheid bij elkaar te komen. 
Niemantsverdriet werd na enige tijd vrijgelaten, Ad, 
die niet meer bang behoefde te zijn voor represailles 
tegen zijn vader hierdoor, nam zijn kans waar en ont
vluchtte en Nel kwam, na de bevrijding, uit Ravens
bruck weer behouden thuis. 

Jaap v. d. Linden, Maasdam, Bas Moekestorm en 
Veldhoen keerden echter niet terug. 

Wel was in de winter 1944-1945 van allen een 
Duits doodsbericht binnengekomen, maar zoals teg�n
over alle Duitse berichten, stond men ook hier wan
trouwend tegenover. Vooral toen men hoorde, dat, on
danks Duitse doodsberichten van politieke gevangenen, 
uit het toen bevrijde gebied berichten binnenkwamen 
van het tegengestelde. 

Nu echter na de bevrijding velen terugkeerden uit 
de Duitse hel, maar op hen vergeefs werd gewacht, 
kon men niet anders dan aannemen, dat de ontvangen 
berichten juist waren. 

God heeft hen uit de hitte van de strijd naar Huis 
gehaald. 

Ook hun werk, dat zij gedaan hebben, gedreven 
door liefde tot den vervolgde naaste, liefde tot Konin
gin en Vaderland; het werk, dat zij hebben aanvaard 
als Goddelijke opdracht op grond van hun geloof, zal 
in dankbare herinnering bij de L.O. blijven voort
leven. 

God trooste hun nabestaanden, die hen verloren als 
man, verloofde, zoon of broeder. Ed. 
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STEMMEN UIT DE PROVINCIE I 
Een woord aan onze K.P.-ers 

Toen wij dit voorjaar door de geallieerde legers 
Werden bevrijd, leefde in ieder van ons de ernstige 
wil zijn uiterste best te doen voor de wederopbouw en 
de geestelijke hervorming van ons land en volk. 

Daartoe zijn we aan het werk gegaan, een ieder 
op de manier die hem het beste leek. 

Velen werden militair, anderen gingen weer in het 
burgerleven, doch allen waren bezield met het streven 
te werken voor een betere maatschappij. 

Edoch ...... , hoe groot was de teleurstelling, toen aan 
al onze verwachtingen niet werd voldaan, toen bleek, 
dat we toch nog niet zo veel konden doen als we in 
ons enthousiasme hadden gemeend. 

We zien de zuivering· en de berechting verslappen. 
En dan lezen we, dat er zo spoecvg mogelijk schoon 
schip gemaakt moet worden en dat er een einde moet 
komen aan de "periode der illegaliteit". 

Uiteraard zien we de toekomst donker in, het is 
immers roeien tegen de stroom op? 

Maar raken we nu niet een beetje op een dood 
spoor? 

Terecht zijn we trots op de naam KP-er, maaf laten 
\Ve ons dan ook na de bevrijding KP-ers tonen en ons 
door een aanvankelijke teleurstelling niet laten ont-

î er nagedachtenis van 

FRITS CONIJN 
De dood van Frits, de Noordhollandse KP-leider, 

is in de nevel van de verwarrende "Dolle Dinsdagen" 
ondergegaan. Het is goed, nu, een jaar later, en bier,
in onze eigen Mededelingen, zijn leven, daden en 
dood nog eens op te roepen met enkele korte en altijd 
onvoldoende woorden. 

Frits Gerhard Marie Conijn werd in 1923 te Alk
tnaar geboren. Zijn jonge jaren gingen voorbij met 
studie, verkennerij, zeilen, reizen, etc. In 1942 deed 
hij eindexamen gymnasium, doch reeds in 1941 was 
hij begonnen (zich de laatste jaren als amateur toe
gelegd hebbend op het goochelen) met het geven van 
&oocheldemonstraties op familie-avonden, vrienden
feestjes e.d., waarbij hij het opgehaalde geld besteedde 
om de gezinnen van zeevarenden te ondersteunen. Dit 
Was het begin van zijn illegale activiteit: zoals bij 
Zoveel ondergronds werk, had ook hier een betrekke
lijk geringe oorzaak grote gevolgen. Van stedelijke 
hulpactie vergrootte Frits zijn werk tot het verzamelen 
Van geld in wijdere kring, reisde bankiers, industri
elen, scheepvaartmaatschappijen af en legde zodoende 
tnede de basis voor het werk van het NSF. Hierbij 
kwam hij ook in contact met het eerste LO-werk onder 
Zijn schuilnamen: de Haas en Rikus (later meestal 
Roëll of Vermeulen). 

Zoals wij weten, nam de uitbreiding van de LO-actie 
in 1943 grote vlucht, na de eerste collectieve maat
regel der bezetters. Geld, voedsel, bonnen, persoons
bewijzen waren steeds in groeiende hoeveelheden 
nodig, en als noodzakelijk gevolg hiervan ontstonden 
hier en daar de eerste KP-en. Met enkele mede
lverkers begon Frits te "kraken" in Noord-Holland. 
1-Iulp kwam uit Amsterdam, uit Groningen, een paar
Delftse studenteh sloten zich aan bij de groep en
bovendien sloten zich drie Limburgers aan. Centrum
Van deze KP, wier actie-radius zich steeds uitbreidde,

moedigen. Want we hebben ondanks alles een goede 
naam bij ons volk. Dus moeten we aan de verplich
tingen, die aan die naam verbonden zijn, voldoen. 
Midden in ons volk moeten we staan, ons niet afzijdig 
houden van bestaande -problemen, maar ze helpen op
lossen. 

Maar er is nog. iets, waar te weinig aandacht aan 
geschonken wordt, n.l. de geschiedenis. We halen zo'n 
beetje onze schouders op over het komende Gedenk
boek, want we willen onze namen niet met gulden 
letters in een lijvig boek zien staan. Gelukkig niet! 
Maar dit is allerminst de bedoeling van het Gedenk
boek. Over onze gevallenen, ons werk moet over hon
derd jaar nog en met belangstelling gelezen worden. 
Want de geschiedenis, de historie, zal slechts kunnen 
oordelen over het werk, dat verricht werd in de ille
gale strijd. En laten we vooral ervoor zorgen, dat niet 
blijkt, dat na de bevrijding ons werk opeens als een 
nachtkaars uitging, maar dat we doorgewerkt hebben 
tegen alle wantrouwen en onbegrip in. 

Aan diegenen, die nog steeds geen inlichtingen en/of 
autobiographie hebben ingezonden, vraag ik alsnog 
mee te werken. Laten we toch goed beseffen, dat het 
hier niet gaat om bepaalde figuren naar voren te laten 
komen of anderen weg te cijferen. Slechts moet ons 
volk weten dat en hoe er geleden en gestreden werd 
om het te bewaren voor de ondergang tijdens de 
Duitse tyrannie. Opdat ook onze gevallenen niet ver
geten worden. NICO, Drente 

was het uiterst gastvrije ouderlijke huis van Frits te 
Alkmaar. Het was daar een "va-et-vient" van vreem
delingen, koeriersters, politiemannen etc. (dit adres 
werd door de SD pas ontdekt in Juli 1944!). 

Er werd gewerkt tot ver buiten de provincie Noord
Holland; contacten liepen over de grens in Brabant 
en Limburg; regelmatig kwam er bezoek van buiten
landse agenten. Overvallen werden gedaan te Haar
lem, Heiloo, Leiden, Venhuizen, Ouddórp, Houten, 
Schagen, Amsterdam enz. Frits nam ook deel aan 
de eerste overval op de Weteringschans en aan het 

, leeghalen van het SD-flatgebo.iw in de Corellistraat 
te Amsterdam. 

Door de fout van een zwakken broeder, die op een 
zomerse avond door ' de Landwacht gecontroleerd 
werd, terwijl hij een plezierritje maakte op een KP
motor, moest de hele groep uit Alkmaar verhuizen. De 
arrestant sloeg n.l. volledig door, waarbij bleek, dat 
de veelgezichte "Frits" identiek was aan Frits Conijn. 
Een onderzoek, door de SD ingesteld, maakte alleen 
al een hele autobus vol slachtoffers in Alkmaar, doch 
Frits en enkele medewerkers konden ontsnappen . 

In Augustus 1944 woonde hij te Amsterdam op en
kele meters afstand van de Euterpestraat, dus in het 
hol van de leeuw ...... Er wordt op volle kracht door
gewerkt. Een fraai herenhuis op een der Amsterdamse 
grachten was het hoofdkwartier. Wie herinnert zich 
niet de grote tijd, de eerste invasiemaanden, de koorts
achtige, beklemmende weken, de grote zomer van 
1944...... Meer dan de helft der vrienden was reeds 
gefusilleerd, gesneuveld of gevangen. Onbi,kende 
lijnen van contact, verraad, corruptie, informatie, 
maakten elk uur van het leven tot een waagstuk. Om
streeks 20 Augustus werd Henry gevangen bij een 
treincontrole tussen Utrecht en Den Haag. Zijn inter
nationale functie en zijn belangrijke contacten maak
ten interventie beslist noodzakelijk. Er kwam een be
spreking tot stand met een tussenperso�n van de SD 
te Amsterdam, die losgeld zou overbrengen. Ongeluk
kig genoeg ontving zijn KP. de opdracht op de dag 
der bespreking drie bonkaartentransporten te "kraken" 
in de omgeving van Alkmaar, zodat op de plaats van 
ontmoeting geen bewaking aanwezig kon zijn. Op een 
caféterras bij de Berlagebrug had de samenkomst plaats 
het was Dinsdag 29 Augustus 1944 'smiddags 12 uur. 
Aanwezig waren Henry's vrouw, Frits, Tom, een voor 
de Field Security en de SD.-agent. Door een toeval was 
Frits zwaar bewapend: 3 pistolen en een actetasch met 
200 patronen vormden zijn bagage. 

Tijdens de onderhandelingen werden zij plotseling 
11als uit den hemel" door negen man overvallen. Tegen
stand was zinloos en onmogelijk. Onder leiding van 
Oehlschlägel werden de aanwezigen, ieder aan een SD.
man geketend, op een passerende vrachtauto geworpen 

en naar de Euterpestraat gevoerd. Om de schijn te 
bewaren nam men den tussenpersoon, die een ver
rader bleek te zijn, ook mee. In het hoofdkwartier 
van Lages werden Frits, Tom en de man van de Field 
Security naar de bovenverdieping gevoerd, en onder 
nerveuse belangstelling van een aantal SD-ers en twee 
typistetjes naakt op de vloer gelegd en aan de ver
warmingsradiatoren vastgeketend .. Men begon het ver
hoor met Frits, wiens PB ditmaal de naam Vermeulen 
droeg. Terwijl men juist met de identiteitsvragen bezig 
was, kwam "Hauptsturmführer" Rühl binnen. Ver
baasd op Frits wijzend, vroeg hij wie dit was. ,,Ver
meulen", luidde het antwoord. 11Ach was, scheisz !" 
Neerknielend en Frits scherp fixerend, moet Rühl hem 
dadelijk herkend hebben, want hij sprak hem met 
11Fritzchen" aan. 11Erinnerst du dich noch, dasz wir 
clamals mit scharf aufeinander geschossen haben," 
merkte de beul sarcastisch op. Vanaf dat moment was 
Frits natuurlijk verloren. Hij heeft geen woord meer 
gezegd en werd direct naar Lages gevoerd als trotse 
vangst van de dag. (Deze gegevens vernamen wij na 
de bevrijding van den man van de Field Security, die 
tijdens Dolle Dinsdag kon ontvluchten en door de 
frontlinie bij zijn Canadese Unit wist te komen, hoe
wel zijn vrouw door de SD werd bericht, dat hij ge
fusilleerd was en zij zelfs zijn kleren kon en is gaan 
terughalen!) 

Enkele dagen na die fatale 29ste Augustus moet 
Frits Conijn om het leven zijn gebracht. Nooit is ge
verifieerd kunnen worden hoe of waar dit is geschied. 
Directe interventie via hoge Duitse officieren bij Lages 
en Blumenthal gaven als enig positief resultaat, dat 
Frits 5 of 6 September 1944 uit de Weteringschans 
was weggevoerd en gedood, vermoedelijk op transport 
naar Vught, tezamen met Henry en nog elf- personen. 
Waar de executie heeft plaats gehad, is nooit vast
gesteld, zelfs niet met behulp van de na de bevrijding 
gevangen genomen Rühl en consorten. (Misschien weet 
een der lezers iets over dit dodentransport van 13 man 
omstreeks Dolle Dinsdag te melden?) Tom werd naar 
Duitsland overgebracht en keerde onlangs terug. 

Dit was het tragisch levenseinde van den dapperen, 
edelen, jongen Frits, zonder twijfel een van de fijn• 
ste figuren uit de Noordhollandse KP. Van hem kan 
zonder aarzeling gezegd worden, dat hij geen vijanden 
had (zelfs de onderwereld der SD moest toegeven, dat 
Frits tot het bewonderenswaardige type van "terro
risten" behoorde). Ondanks zijn jeugd was hij auto
matisch leider gewprden van een zeer heterogene groep 
strijders: dit wijst op een natuurlijke voorbestemming, 
door zijn kameraden stilzwijgend erkend, want zijn 
onkreukbaarheid, rechtvaardigheid en besliste wijsheid 
werden als vanzelfsprekend opgevat en gewaardeerd. 
Menig vriend heeft in de afgelopen maanden gedacht 
en �ezucht: 11Was Frits er nog maar, dan ...... " Im
mers zijn gaaf karakter en instinctief leiderschap zou 
Vaderland en illegaliteit, vooral thans, van onbereken
baar nut geweest zijn. 

Met weemoed herdenken wij in deze dagen zijn rijk 
leven, zijn prachtig werk, zijn trieste, naamloze dood. 
Moge zijn edel voorbeeld ons allen blijven opwekken 
en de herinnering aan zijn figuur ons nooit verlaten. 

L.K.P.

Het Afwikke�ingsbureau Concentratiekampen .! 
Vught berichtte nog: 

11Het doet mij zeer veel leed U te moeten mede
delen, dat volgens de ten dienst staande gegevens van 
dit bureau: 

Frits Gerhard Marie Conijn, geboren te Alkmaar 
op 27 September 1923 op 6 September 1944 in het 
concentratiekamp te Vught is gefusilleerd. 

Of aan deze gruwelijke daad een onderzoek en 
een vonnis zijn voorafgegaan, is (nog) niet na te 
gaan; bijzonderheden staan niet te mijner beschik• 
king. 

Ik moge U verzekeren, dat indien en zodra mij 
ooit nadere gegevens omtrent deze zo zeer te betreu
ren daad bekend worden, ik U daarvan op de ·hoogte 
zal stellen. 

Ik hoop, dat U met dezelfde moed, als waarmede 
hij het offer van zijn leven voor het Vaderland heeft 
gebracht, dit verlies zult kunnen dragen. Overeen
komstig de geldende voorschriften werd zijn stoffelijk 
overschot in het crematorium te Vught verbrand". 



Onder dit opschrift heb ik in een vorig nummer van 
onze, Mededelingen enige ogenblikken stilgestaan bij 
de maatregelen, die onzerzijds worden ondoernomen 
om onze KP-ers, die zelf geen mogelijkheid hebben 
om dit te bereiken, op die plaats in de maatschappij 
te krijgen, waar hun capaciteiten het meest tot uiting 
kunnen komen en tot hun recht kunnen worden ge
bracht. 

Uitgaande van dit standpunt heeft het dagelijks 
bestuur onzer organisatie besloten om, op kosten van 
het afwikkelingsbureau, voor hen, die naar het oor
deel van den provincialen vertegenwoordiger, hiervoor 
in aanmerking komen, een mogelijkheid tot een psy
chotechnische testing open te stellen. 

Om een juist overzicht te krijgen van de KP-ers, 
die thans nog niet zijn geslaagd bij het vinden van 
een passende werkkring, is vanwege het afwikkelings
bureau aan alle provinciale vertegenwoordigers een 
aantal enqueteformulieren toegezonden. 

Aan de hand van de· aldus te verzamelen gegevens, 
wordt onzerzijds getracht zoveel mogelijk aan de in 
de enqueteformulieren tot uiting gebrachte wensen te 
voldoen. 

Teneinde te voorkomen, dat sommige KP-ers niet 
in het bezit van deze formulieren komen, worden hier
onder de adressen van alle provinciale vertegenwoor
digers nogmaals vermeld. 

Een KP-er dus, die geen enqueteformulier ontvangt, 
kan - indien hij meent op deze wijze hulp te kunnen 
ontvangen - bij zijn provincialen vertegenwoordiger 
een aanvraag tot het ontvangen van een formulier in
dienen. 

Intussen zijn wij er in geslaagd een aantal onzer 
mensen te plaatsen. 

Zoals ook in verschillende vroegere mededelingen
bladen nadrukkelijk is naar voren gebracht, wordt 
onzerzijds alles in het werk gesteld om te bereiken, 
Jat onze KP-ers overeenkomstig hun aanleg en ont
wikkeling een plaats in het leven krijgen. Echter -
en wij moeten dit steeds weer herhalen - kunnen wij 
onze leden geen enkele garantie geven, dat dit ook 
wordt bereikt. 

Zoals zojuist reeds opgemerkt, hebben wij intussen 
een aantal onzer leden naar volle bevrediging kunnen 
helpen. 

Dit wil niet zeggen, dat dit altijd het geval zal 
zijn. 

Worden dus enqueteformulieren ingezonden, · dan 
:nag hij, die dit formulier heeft ingevuld er niet op 
.-ekenen, dat aan zijn aanvraag in elk geval zal worden 
voldaan. 

Intussen kunnen wij thans weer een aantal mensen 
plaatsen .. Hieronder volgen enkele mogelijkheden, die
wij beschrkbaar hebben. 

ZUIVERING 
,.UIT DE RADIOREDE VAN Dr. BEEL" 

Bezien wij de vier gronden van het Zuiveringsbe
,luit even nader. 
Ontrouw. 

Ontrouw is hij, die door woord of daad zich aan 
te zijde van den vijand heeft gesteld, hij die zich

,,, den strijd tusscben het 'Koninkrijk en zijn vijanden
,Jevoerd, niet onvoorwaardelijk naast de Regeering
heeft gesteld, b.v. door lid t·e worden of te blijven 
11a11 de 'Nationaal Socialistische Beweging of van 
,laarmede verwante organisaties. Ontrouw tenslotte
is ook hij, die tijdens de bezetting een benoeming
,foor den bezetter in diens belang heeft aanvaard. 
C.:.idmaatscbap 'N.S.B. 

De tweede gro�d. spreekt van een blijk geven van
een nat1onaal-soc1altst1scbe qeestesgesteldbeid. Onder 
deze categorie vallen met name degenen, die zonder 
,ot d� 'Nationaal Socialistische Beweging toe te tre
. len, 111 daden" of woorden van bun instemming met 
!,aar verderf elt1ke begmselen deden blijken. 
Dubbelzinnige houding. 

De derde grond van het Zuiveringsbesluit doelt op 
('e.rsonen, die zonder in eenig opzicht den vijand in
1e1te te hebben gediend toch door bun houding aan 
,!en 'Nederlandscben zin voor recht en vrijheid vreem
,ie opvattingen hebben gepropageerd en daardoor de 
overtuiging hebben gevestigd, dat· van ben niet een 
tetrouwe medewerking aan het herstel van het va

,ierland kan worden verwaclJt. 
Slapheid. 

De laa�ste gro�d van het, Zuiveringsbesluit spreekt 
l'an een 111 ernstige mate te kort schieten in het be
racbten van de juiste houding in . verband met de 

1Jezet�in�. :Hier is sprake van een zoo groot tekort 
,_1at1 111z1�ht of aaf!. karaktereigenschappen, dat een
.1ebandelmg op gel11ken voet met de ontrouwen ge-
echtvaardigd is. 
)neervol ontslag. 

Voor hen, die onder een dezer vier gronden vallen, 

Sollicitaties dienen mede ondertekend te worden door 
den provincialen vertegenwoordiger, terwijl bijsluiting 
van enqueteformulier gewenst is. Dat deze sollicitaties 
alleen worden behandeld, wanneer door den aan
vrager een autobiographie is ingediend, behoeft hierbij 
toch niet meer te worden opgemerkt? 

Wij kunnen plaatsen: 
a. Op een Rijksbureau enige administratief en/of

technisch geschoolde krachten. Leeftijd 25-40 jaar. 
Eventueel vaste aanstelling als ambtenaar mogelijk. 
Salaris naar bekwaamheid. 

b. Op een groot drukkerijbedrijf, twee man voor
journalistieke opleiding. Leeftijd tot 25 jaar. Goede 
algemene ontwikkeling en behoorlijke schoolopleiding 
noodzakelijk. 

c. Op een machinefabriek in het Oosten des lands
drie jonge bankwerkers voor speciale functies. 

d. Bij een semi-militaire instantie enige chauffeurs
en chauffeur-monteurs. Candidaten moeten in mili
taire dienst zijn geweest. Salariëring volgens rijksrege� 
ling. 

e. Bij Amerikaanse legeronderdelen kunnen plm. 30
tot 40 man van diverse opleiding en leeftijd worden 
geplaats. O.m. bestemd voor opsporingsdiensten bin
nen- en buitenland. Bij voorkeur ongehuwd. Begin
salaris minimaal f 40.- per week. 

f. Een grote bankinstelling te Den Haag vraagt 2
goede krachten voor kantoorwerkzaamheden. Ver
eisten: moderne talen in woord en schrift. Goed sala
ris. 

g. Dertig ongeschoolde krachten. Gedurende de
leertijd f 0.61 per uur voor mensen boven de 28 jaar 
onder de 28 jaar f 0.40 tot f 0.61, naar gelang d� 
leeftijd. Vakken, waarin opgeleid wordt: bankwerker, 
locomotief-monteur, ketelmaker, draaier, houtbewerker. 

De adressen der provinciale vertegenwoordigers op 
onze provinciale afwikkelingsbureaux zijn: 

Groningen: P. Dijkema - van Hamelstraat 15 
Groningen. 

Friesland: P. Oberman - Woudpoort E - Dokkum. 
Drente: J. Gunning - Zuideinde 59 - Meppel. 
Overijssel: C. Hilbrink - Spoorstraat 29 - Olden-

zaal. 
Gelderland: C. van 't Land - B 2 - Epe. 
Utrecht: C. A. Stoové - Maliebaan 15, kamer 9a 

- Utrecht.
Noord-Holland: P. Colaris - Koninginneweg 140 b 

- Amsterdam Z.
Zuid-Holland: W. Kooimans - Kralingscheplas

laan 156 - Rotterdam. 
Noord-Brabant: St. Feyen - Nachtegaal straat 86 

- Tegelen. 
Limburg: W. Houwen - Oranjehof - Valkenburg. 

is uiteraard geen plaats in ons bestuurlijk bestel. Zij 
dienen, afgezien nog van strafrechterlijke veroordee· 
ling, uit het openbare leven te worden uitgestooten 
en worden dan ook daaruit gebannen. 

:Het ontslag krachtens het Zuiveringsbesluit draagt 
mitsdien een onteerend karakter, het heeft tengevol
ge verlies van iedere andere openbare functie, ja 
zelfs van de bevoegdheid om een natuurlijk persoon 
te vertegenwoordigen, het brengt schorsing mede als 
bestuurder van rechtspersoon. De aanspraken op 
eigen pensioen en bij overlijden op weduwen- en 
weezenpensioen gaan als regel teloor. 

Helaas moeten wij constateeren, dat naast deze 
categorieën, die den vijand rechtstreeks hebben ge
diend of daartoe bereid werden gevonden, nog een 
andere groep niet langer deel kan uitmaken van ons 
ambtenarencorps. 

Deze groep wordt gevormd door degenen, die in 
feite door hun · houding en optreden onvoldoende 
tegenover den vijand stelling hebben genomen door 
het volgen van een opportunistische politiek op een 
tijdstip en onder omstandigheden, waarin dit niet 
langer geoorloofd was, daar dit in strijd was met 
onze hoogste belangen . 
Zeker, ik heb groot respect voor hen, die uit 

plichtsbesef op hun post zijn gebleven zoolang zij 
inderdaad niet werden geplaatst voor een gewetens
conflict. Volkomen geef ik mij rekenschap van de 
moeilijkheden en gevaren, hieraan verbonden. 

Zoodra nochtans van ben verlangd werd het stel
len van daden dan wel het zich niet verzetten tegen 
maatregelen, welke gericht waren op een onderwer
ping van den geest van ons volk, op eene doorvoe
ring van een voor ons onaanvaardbare ideologie, was 
het plicht om been te gaan. 

Degenen, die in ernstige mate het inzicht hebben 
gemist, dat in den geestelijken weerstand tegen den 
drang van de bezettende macht om ons volk tot een 
nationaal-socialistisch volk onder Duitsche opper
macht te maken, de kracht en de toekomst van ons 
volk lagen, alsmede zij, die door telkens laveeren, 
schipperen en bakzeil halen gebrek aan beginselvast
heid hebben getoond, hun eigen persoon en positie 
hebben overschat en de waarde van een principieele 
politiek hebben onderschat en daardoor het geeste
lijk verzet van ons volk in belangrijke mate hebben 

ondermijnd, dienen naar het oordeel der Regeering 
niet langer deel uit te maken van ons bestuursappa
raat, doordat zij, ofschoon te goeder trouw in ern
stige mate hebben gefaald in hun beleid en �Is gevolg 
hiervan niet meer beschikken over het vertrouwen 
van Regeering en volk, dat voor een juiste vervulling 
van het publieke ambt onontbeerlijk is. 

Deze categorie van ambtenaren mag nochtans al
lerminst op één lijn worden gesteld met de vier cate
gorieën, waarop het Zuiveringsbesluit doelt. 

Eervol ontslag. 
:Het aan ben ongevraagd te verleenen eervol ont

slag onder toekenning van een wachtgeld vindt zijn 
rechtsgrond in het 'Koninklijk Besluit van 12 '.iHei 
1945, bekend onder letter en nummer 'J 70. Een wij
ziging van dit Besluit is voorbereid. ,..Wordt de voor
genomen wijziging doorgevoerd, dan wordt verlee
ning van ontslag ook zonder het praedicaat "eervol" 
mogelijk en wordt voorts de uitkeering van wachtgeld 
facultatief. 

1n tegenstelling tot het Zuiveringsbesluit beeft een 
zoodanig ongevraagd ontslag niet verlies van pen
sioenaanspraken tett gevolge, terwijl evenmin daar
mede gepaard gaat de on�egging van het recht om 
een natiiurlijke persoon te vertegenwoordigen of 
schorsing als bestuurder van rechtspersonen. 

Plaatsing elders in overheidsdienst van deze per
sonen is verboden zonder voorafgaand verlof van den 
'.Minister, die het ontslag verleende. 

Disciplinaire straffen. 
Tenslotte kent het Zuiveringsbesluit nog de moge

lijkheid tot het opleggen van disciplinaire straffen, 
zooals bijv. eene inhouding van eene periodieke ver
hooging, eene verlaging in rang, eene schriftelijke 
berisping, welke toepassing zullen vinden in die ge
vallen, waarin ambtenaren in minder ernstige mate 
faalden. 

Staking. 
1n afwacb'ting van deze definitieve maat.regelen, 

welke eerst na ingesteld onderzoek kunnen worden 
getroffen, kan een ambtenaar worden aangezegd de 
uitoefening zijner functie voorloopig te staken. Met 
nadruk moge ik er op wijzen, dat deze opdracht tot 
voorloopige staking der werkzaamheden enkel een 
maatregel van orde vormt en daarmede nog in gee� 
nen deele de gegroi1dheid der klacht, welke tegen den 
ambtenaar is ingebracht, is komen vast te staan. :Het 
is noodig hierop de aandacht te vestigen, omdat mede 
ten gevolge van den langen duur van deze stak111g 
deze maatregel vaak het karakter van een str�fmaat. 
regel dreigt aan te nemen en daarenboven, omdat 
moet worden geconstateerd, dat helaas dikwerf klacb
ten worden geproduceerd, die na onderzoek blijken 
niet of te weinig te zijn gefundeerd. 

Degene, die wordt am,gezegd zijn functie voorloo
pig te staken, behoudt zijn volle bezoldiging. 

Schorsing. 
'Naast deze staking van werkzaamheden kent het 

Zuiveringsbesluit als tweeden voorloopigen maatregel
de schorsing. Deze vindt plaats, zoodra het waar
schijnlijk is te acHten, dat na ingesteld onderzoek tot 
ontslag van den ambtenaar zal worden overgegaan. 
Deze maatregel van schorsing brengt mede, dat de 
ambtenaar zijn inkomsten, welke bij uit hoofde zijner 
functie geniet, verliest. :Hem kan ten behoeve van zijn 
gezin of ten eigen behoeve een uitkeering ter voor
ziening in noodzakelijk levensonderhoud worden ver
strekt. 

'.laak Centraal Orgaan. 
Eene zeer belangrijke taak is bij dezen zuiverings

arbeid weggelegd voor het z g. Centraal Orgaan voor 
de Zuivering van Overheidspersoneel onder voorzit

. terschap van oud-Minister van Boeyen. 
Het groote aantal onderzoekingscommissies in den 

lande voorgesteld door het Militair Gezag terstond 
na d� bevrijding, en door de verschillende burgerlij
ke besturen nadien, maakte het in het leven roepen 
van een centraal orgaan noodzakelijk . 

Dit centraal orgaan heeft voornamelijk tot taak 
te bevorderen, dat de onderzoekingscommissies met 
bekwamen spoed hun opdracht voleinden; te zorgen 
voor de doorzending van de door deze commissies 
opgemaakte rapporten, alsmede zooveel mogelijk een
heid in behandeling en snelheid van afwikkeling te 
verwezenlijken. 

Onder dit Centraal Orgaan zijn documentatie-com
missies werkzaam, tot welker instelling noodgedwon
gen is moeten worden overgegaan, nadat was geble
ken, dat de dossiers, welice door bepaalde onderzoe
kingscommissies werden ingezonden, geen voldoende 
documentatie inhielden, ofwel dat de ambtenaar, 
wiens gedragingen werden onderzocht, niet was ge
hoord en hem den zakelijken inhoud der tegen hem 
uitgebrachte klachten niet was bekend gemaakt. 

Dat aan deze voorwaarden, tenzij het geldt notoire 
gevallen van landverraad en ontrouw, de hand moet 
worden gehouden, behoeft wel geen betoog. 

d 

cl 



Foto van de vorige Districtsvergadering te Utrecht 

Districtsleidersvergadering 

L.O.
Op 4 October 1945 kwam te Utrecht de laatste 

districtsleidersvergadering der L.O. bijeen. 70 Dis
trictsleiders, prov. leiders, enz. waren aanwezig. 

De vergadering werd geopend met gebed, waarna 
<le voorzitter in een korte inleiding er op wees dat, 
hoe droevig het ook is, van een schitterende werk
gemeenschap als dat der L.O. afscheid te moeten 
nemen, de tijd daarvoor nu gekomen is. 

Veel heeft de L.O. ook na de bevrijding kunnen 
bereiken. De strijd voor erkenning van den principieelen 
onderduiker is gewonnen. In de Ministerraad praat 
nien er met evenveel gemak over als in de L.O. en 
schijnt men zelfs beter te weten wat er onder ver
staan moet worden. De strijd van de Stichting tegen
over het C.B.V.O. is ook beslecht ten gunste van de 
Stichting. 

Veel zal er nog gedaan moeten worden om de or
ganisatie der Stichting te doen slagen. Ook op het 
punt van de zuivering !reeft de illegaliteit niet zon
der succes gewerkt. Er zijn nog veel verlangens maar 
wij wisten bij voorbaat, dat de zuivering niet zoo 
doorgevoerd zou kunnen worden als wij wel wen
schen. De regeering heeft in ieder geval steeds open 
gestaan voor de klachten in dit verband. 
t. Sollici�aties.

Enkele mogelijkheden tot sollicitaties werden opge
geven. 
2. Principieele onderduikerskaarten.

Enkele opmerkingen worden hier nog over gemaakt
en enkele vragen beantwoord. 

Ruurd deelt mede dat in Utrecht, Brigittenstraat 
20 a open staat voor aanmelding van principieele on
derduikers. 

Hij heef echter een allegaartje gehad dat niets te 
maken had met die naam. De vraag is overigens of 
er voldoende geholpen kan worden. N.V.H. heeft al
leen maar klompschoenen en de HARK heet in 
Utrecht: Help alleen rijke kennissen. Na deze som
bere woorden geeft Meyer wat vroo\ijker inlichtingen 
over dit onderwerp. Bij P.T.T. en andere instanties 
is de erkenning van den principieelen onderduiker een 
feit geworden. Ook Mees heeft in dit verband met 
zijn documentatiedienst resultaten geboekt. 
3. Zuivering.

He KB. voor de bedrijfszuivering is nu uitgegeven.
De landelijke zuiveringsraad is een soort administra
tief rechterlijk college. Zij wachten dus niet alleen 
op klachten, maar kunnen uit eigener beweging een 
onderzoek instellen. Klachten kunnen nog enkele 
maanden ingediend worden. 

Getuigen kunnen gedaagd worden. Het opkomen 
voor een oproep is verplicht gesteld. Wat de zuive
ring van de Staten-Generaal betreft werd bezwaar 
gemaakt tegen het handhaven van een lid dat nog 
steeds gestaakt is als burgemeester. 
4. gedenkboek.

De provinciale vertegenwoordigers voor het orga
niseeren van het werk zijn thans bijna overal aange
wezen. Jaap zal het land doortrekken om het verza
melen van de copie te bespoedigen. Er wordt op het 
oogenblik een plan uitgewerkt op basis van het oor-

spronkelijke plan van Gerrit Spanhaak 
Medewerking aan boeken over het verzet wordt 

afgeraden wanneer daardoor de copie voor het eigen 
gedenkboek in het gedrang komt en zeker geen mede
werking aan documentatie werken alvorens het ge
denkboek uitgekomen is. 
5 . .'.Monu11\enten. 

Over de monumenten krijgt Piet Verburg het 
woord. De practijk is dat de verzoeken om goedkeu
ring der te plaatsen monumenten bij het N.l. bin
nenkomen (Nationaal Instituut). Er is een KB. in 
bewerking dat een monumentencommissie het Veto
recht geeft over monumenten. De G.A.C. zal de ille
gale zijde beoordeelen, het Nationaal Instituut werkt 
coördineerend. Wat de straatnamen betreft, genoemd 
naar gevallen werkers wordt aangeraden, contact op 
te nemen met den hurgemeester ter plaatse . 
6. '.Financiën.

Pogingen worden gedaan om ook de L.O. kas ge
deblokkeerd te krijgen. Betalingen van steungevallen 
en van lopende onkosten voor bureau en derg. kun
nen dan uit de gedeblokkeerde gelden geschieden 
voor zoover de betrokken afdeelingen zijn geblok
keerde geld overgemaakt heeft naar het C.B. 

Als de gramofoon het Wilhelmus speelt staan allen 
op en zingen gezamenlijk twee coupletten van ons 
volkslied. 
7. Çedenkdag.1

Daar geen zaal kan verkregen worden die voldoen
de groot is wordt de gedenkdag uitgesteld tot vol
gend voorjaar. 
s. .'.Mededeel inge11blad.

Allen worden er op gewezen, met spoed de intee
kenformulieren naar het C.B. te zenden. De individu
eele verzending zal beginnen en wie niet in ons 
kaartsysteem voorkomt, krijgt geen mededeelingen
blad. 

De samensmelting met de Vrije Stem wordt afge
raden daar de twee bladen een geheel verschillend 
doel beoogen. De hartelijke samenwerking blijft na
tuurlijk bestaan. Algemeen wordt geconstateerd, dat 
het mededeelingenblad zeer in de smaak valt. 
9. De stichting L.O. en J:..X.P.

Dan komt het punt van het programma ter sprake.
De oprichting van een Stichting voor de f..0. en 
X.P. gecombineerd waarin de interne belangen van 
de medewerkers zullen worden behartigd. Aan het 
oprichten van de Stichting moet de liquidatie vooraf
gaan. 

De Stichting bedoelt vriendschapsbanden in stand 
te houden en in verband te brengen. Overal waar 
men dat wenscht kan men binnen het verband van de 
Stichting regelmatig reunies houden. Daarboven kan 
de Stichting controle uitoefenen op de zorg voor de 
nagelaten betrekkingen en op de zorg voor illegale 
werkers die nog naar hun levenspositie zoeken. Ver
volgens zal in het verband van de Stichting het ge
denkboek tot stand moeten komen. De bedoeling is 
het apparaat van de Stichting zoo soepel mogelijk te 
maken. Voelt men behoefte om bij elkaar te komen 
dan is er de mogelijkheid, voelt men die behoefte 
niet, dan kan men het nalaten. Heeft men behoefte 
om een andere vertegenwoordiger in het Stichtings
bestuur te verkrijgen, dan kan men die langs demo
cratische weg daarvoor verkiezen, zoo niet, dan kan 
men den tegenwoordigen provincialen leider als Stich
tingsbestuurslid laten zitten. De opzet van het bestuur 
is n.l. voorloopig, dat alle provinciale leiders van 
L.O. en K.P. in het bestuur zitten, benevens de leden 

van het C.B. en van het afwikkelingsbureau L.K.P. 
De laatste twee groepen vormen het dagelijks bestuur 
van de Stichting. Tegen 1 November zal de Stich
tingsacte passeeren. Over de naam van de Stichting 
kan geen accoord verkregen worden. De financieele 
bronnen zijn die, welke op het oogenblik in het bezit 
der L.O. zijn. Is het Gedenkboek betaald en bestaan 
er geen verdere verplichtingen meer voor de Stich
ting, dan zal het restant overgemaakt worden naar 
de Stichting 1940-1945. Contributie zal niet worden 
geheven. Voorgesteld wordt, een financieele commis
sie te benoemen voor de controle van de financiën 
van de Top. Dit voorstel wordt geaccepteerd. Het be
hoeft geen betoog, dat de L.O. medewerkers in be
paalde functies deze functies ook na liquidatie der 
L.O. op normale wijze blijven waarnemen. Met al
gemeene stemmen verklaart de vergadering zich voor 
<le plannen van het Centraal Bureau. 
10 .. Spreekbeurten.

Verschillende leden, waaronder Frits betoogen met 
klem dat de spreekbeurten voortgang moeten hebben. 
Victor wordt met klem verzocht naast Frits te willen 
optreden. Een gezamenlijk optreden is overal waar 
zij waren een groot succes geweest. 
11. Stichting 1940-1945.

Uitvoerig wordt de opbouw van de Stichting be
sproken. Hierover is in het vorige mededeelingen
blad reeds het een en ander medegedeeld. Wat de 
opbouw der besturen betreft wordt nog vermeld. dat 
vertegenwoordigers der plaatselijke besturen tezamen 
een districtsbestuur kiezen. dat de dagelijksche be
sturen der districten tezamen het provinciaal bestuur 
vormen en dat afgevaardigden van het provinciaal 
bestuur het hoofdbestuur vormen. Voor de drie groot
ste steden neemt ook een bestuurslid zitting. 

Ter voorkoming, dat het heele hoofdbestuur uit 
L.0.-menschen bestaat zal het hoofdbestuur zich uit 
kunnen breiden met 1f4 van haar leden, zoodat de 
verschillende stroomingen in het hoofdbestuur verte
genwoordigd zijn.
-12. Slotwoord.

,,Ik dank U voor Uw aanwezigheid in L.O. ver
band, deze laatste keer. Ik geloof, dat het goed is, 
dat wij met elkaar nog een vorm vinden om nog eens 
met elkaar te spreken en de dingen te doen die nog 
te doen zijn .Ik hoop dat U allen nog de weg vindt 
om uw krachten te verleenen voor die dinge11, die nog 
gedaan moeten worden voor de L.O. en L.K.P." 
Alva, Drente: 

"Er wordt mij nog iets in het oor gefluisterd en ik 
geloof dat ik spreek namens de geheele L.O., wan
neer ik hier kom met een woord van dank aan het 
C.B. voor het vele werk dat zij hebben gedaan. Wij
danken de leden van het C.B. voor alles wat zij ge
daan hebben in de bezetting en na de bezetting en 
wij hopen dat zij Gods Zegen daarop mogen ontvan
gen". 

De voorzitter sprak daarop de vergadering toe, 
waarin hij o.a. het volgende zei: 

"Ik dank U voor deze woorden voor het C.B. Ik 
spreek ook namens het C.B., als ik zeg, dat wij daar
om zoo prettig werkten met deze menschen omdat wij 
wisten dat wij werkten met hen, die ook strijden wil
den tegen den vijand. Ik denk aan den plaatselijken 
medewerker, den gewonen plaatselijken medewerker, de 
man die langs de straat ging met zijn bonkaarten, en 
zocht naar een bed voor zijn onderduikers. Het was 
een werkgemeenschap in den waren zin van het 
woord en daaraan hebben wij het te danken, ,dat wij 
in staat waren, de dagelijksche leiding te geven. Het 
groote verschil tusschen de L.O. en alle andere orga
nisaties was, dat andere organisaties enkele knappe 
mannen in de leiding hadden, maar dat de L.O. een 
zoo goede werkgemeenschap had. Ik dank U". 

Hierop werd de vergadering gesloten met dank 
gebed, door den heer Sandbergen. 

T opvergadering der L. 0. 
Na afloop der districtsleidersvergadering kwam de 

Top nog bijeen om beslissingen te nemen. 
Er ontwikkelde zich een interessante discussie, 

waaraan vooral Frits deelnam over de vraag of de 
liquidatie van de L.O. op dit oogenblik gerechtvaar
digd was. Tenslotte werd het inzicht gewonnen dat 
de L.O. slechts bestaansmogelijkheid zou hebben 
wanneer zij zich volop in de politiek zou werpen en 
dat het om die reden noodzakelijk was de L.O. te 
liquideeren. 

Hierna vond de liquidatie der L.O. officieel plaats. 
Over de op te richten Stichting werd hierna nog 

uitgebreid gesproken. Tenslotte besloot men ook hier
toe. Bij acclamatie wordt Frits benoemd tot eerelid 
der op te richten Stichting. 

De Topvergadering zoowel als de districtsleiders
vergadering vertoonden ook ditmaal het eigenaardig 
cachet waardoor ons deze bijeenkomsten zoo dierbaar 
werden. Vriendschappelijke sfeer van vertrouwen, 
een bonte mengeling van onderwerpen en de spontane 
wil om met elkaar tot overeenstemming te komen. 
Het is dan ook met een gevoel van weemoed dat wij 
afscheid nemen van deze vergaderingen en van het 
gehele werk der L.O. dat nu definitief een einde heeft 
genomen. Partir c'est mourir un peu. 



477. Care! Bos, geb. 23 December 1922 te Amster
dam, adres: Beethovenstraat 56. Genoemde was
in Juli 1944 te Haaren, Sept. 1944 te Oranien
burg, heeft gewerkt op Klinkert, Pargim
Schwerin ziekenhuis en Lübeckhospitaal. Tot nu
toe niets vernomen.

4ï8. Hans Roosing, geb. 21 Maart 1923. Plaats on
bekend. Juli 1944 te Haaren, verder Oranien
burg, Febr. 1945 te Bergen-Belsen. Tot op heden 
nog niets vernomen. 

4:-9. Johannes Eshuis, ill. werker, geb. 10 Oct. 1916 
te Gasselte · wonende te Gasseltenijveen (Dr.). 
Betrokkene 

1

was typograaf (drukker) te Gronin
gen. Nov. 1944 te Groningen gearr. wegens ill. 
drukwerk, misschien overgebracht naar Neuen
gamme. 

4 ,1 Egbert Luit. de Lange, geb. 15 April 1921 te 
Franeker, woonplaats Delft (Z.H.), Brasserskade 
166. Schuilnaam ook wel "De Graaf", onder
duiker en illegaal werker. Gearr. te Amsterdam 
op 25 Juli 1944 bij Mevr. 1. Klein, Deltastraat 
15. Op 11 Augustus 1944 vanuit gevangenis te 
Amsterdam vervoerd naar Vught, gev. nr. 10801, 
block 21. Op 6 September 1944 werd hij naar 
Sachsenhausen gebracht. Ook gewerkt in Hein
kelfabrieken bij Berlijn. Daarna tot ongeveer 
half Maart 1945 in kamp Hasselhorst te Gar
tensfeld of Simonstadt, als "Muzelman" op 
transport naar Sachsenhausen, eind Maart ver
moedelijk naar Bergen-Belsen. Niets meer ver
nomen. 

481. Henri Rots, architect, geboren 2-6-1898 te Aal
ten. Gearr. 16-10-1944 te Groningen. Wegge
voerd uit Groningen 28-10-1944, waarschijnlijk 
naar Westerbork. Nadien volgens sommige 
medegevangenen gezien in Neuengamme. Half 
Maart naar de Porta-fabrieken????. Ieder spoor 
ontbreekt. 

482. Hetty Cohen (Henriette Estella), geboren 16
.Mei 1917 te Den Haag. 6 Juli 1942 gevangen 
genomen te Scheveningen. 20 Augustus 1942 via 
Westerbork doorgestuurd. Vermoedelijk gesigna
leerd Birkenau in 1943. 

483. Cor�lis, Johannes Krijgsman (Kees), geboren 
18 September 1911 te Gorinchem. Gearr. 26 
Juli 1944, Haaren (N.-Br.). Vanuit Vught op 
6 September 1944 overgebracht naar Sachsen
hausen. Medio October overgebracht naar Neu
engamme. Sindsdien geen bericht. 

BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
Onder dankzegging voor de verleende medewerking 

deelde het Hoofd Personeelszaken B.N.V. ons in een 
schrijven van 2 October mee, dat er op het ogenblik 
practisch geen vacatures aanwezig zijn en op door
zending van sollicitaties geen prijs wordt gesteld. 

In Zuid-Limburg kan geplaatst worden een te klas 
vakman in groot schoenbedrijf. Moet zelfstandig kun
nen optreden als bedrijfsleider in de werkplaats. 

Sollicitaties richten aan "Afwikkelingsbureau L.K.P. 
Oranjehof" te Valkenburg. 

Gevraagd: 
Zo spoedig mogelijk Herenkappersbediende te Maas

dijk (Z.-H.). Principiële onderduikers voorkeur. 
Brieven onder nr. 63 van dit blad. 

Jongeman, gehuwd, P.B.N.A.-diploma Zuiveltech
nicus A, B en C, diploma Kweekschool voor Scheeps
machinisten, diploma A machinist grote vaart, zoekt 
passende werkkring. 6 jaar practijk scheepsmachinist, 
10 jaar practijk bedrijfsleider zuivelfabriek. Gewend 
met personeel om te gaan; administratieve ervaring. 

Brieven onder nr. 64 van dit blad. 

De C.C.D., Algemeen Secretariaat te 's Graven
hage Sweelinckplein 14, deelt mede, dat het aantal 
vacatures bij deze Dienst gering is en dat voor de 
YOorziening daarin de Afdeling Overheidspersoneels
voorzicning �an het Departement van Binnenlandse 
Zaken is ingeschakeld. 

Zij, die zich tijdens de bezetting door illegale werk
zaamheden voor ons volk verdienstelijk hebben ge
maakt, kunnen zich bij deze Afdeling doen inschrijven. 

De afdeling 0.P.V. is gevestigd: Lange Houtstraat 
14 te 's Gravenhage. 

r 

Druk H. J. Koersen & Zn. 

484. Huibert Verschoor uit Brabant, later Badhoeve
dorp, oud 42 jaar. Werd in November 1944 met
Frank te Apeldoorn gearr. Politieke gevangene
in kamp Amersfoort, blok 10, nr. 9562; in
Februari 1945 naar Duitsland (Hamburg?). Was
als gevangene voorman.

485. Theodoor Louis Anton Peters, geb. 9 December
1915 te Scheveningen, gearr. April 1944 in Tours
(Frankrijk) of omgeving, vermoedelijk naar
Duitsland gebracp.t. Volgens uit Franse bron
ontvangen inlichtingen z?u een ze�ere Verme�
len, die verpleegd wordt m het hospitaal te Wa�ningen, verklaard hebben, dat een Peters mt
Den Haag op 21 April 1945 bij een transport
uit het kamp Flossenburg naar de Tsjecho
Slowaakse grens aan de weg is blijven liggen.

486. B. J. Fortuin (Bernhard Jacob), geb. 29 October
1871, adres: Weesperzijde 35 te Amsterdam, ge
vangen genomen 11 Febr. 1943. Vervoerd naar 
Weteringschans. Vandaar naar Vught en later
naar Westerbork. Laatste berichten ontvangen:
einde Maart 1943 uit ziekenbarak te Wester
bork, vandaar ziek vervoerd naar Duitsland. Na
dien niets meer vernomen.

487. Folkert Pieter Kieft, geboren 24 October 1908,
gearr. door S.D. op 13 Februari 1945. Vanuit 
Huis van Bewaring Groningen ongeveer 17 
Maart naar Neuengamme. Van Neuengamme 
naar Sandbostel. Volgens de N.I.A.D. overleden 
op 11 Mei 1945. Volgens andere berichten op 
20 Mei nog in leven. . ' 

488. Wie kent Leo Lang (schuilnaam), ingenieur, 44 
jaar, draagt bril, gedeeltelijk kaal, gebogen. goed 
gekleed; oorspronkelijk Kralingen, werkzaam bij 
Werkspoor? Augustus 1944, verhuisd naar Am
sterdam, overkant IJ, kantoor Heerengracht. 

489. Adres van Willy van de Bosch, vermoedelijk 
omgeving Hilversum of Amersfoort. Laatst be
kende verblijfplaats Sachsenhapsen (buitencom
mando Klinkert). 

490. Johannes Marcus v. d. Kreeke, verpleger te Er
melo. In Apeldoorn in cel 10 gezeten. Na half
Maart nog één brief ontvangen uit Amersfoort.
Volgens losse geruchten 14 April 1945 naar
Duitsland vervoerd. Nadien ontbreekt elk spoor. 
Was waarschijnlijk gekleed in donker manches
ter pak, donker uiterlijk, vrij gaaf gebit, gol
vend naar achter gekamd.e haren, flink gezet 
en bijzonder flnike, grote handen.

491. Adolf Druyf, geboren 2 Januari 1919 te Amster
dam, 28 Mei 1942 gearr. te Amsterdam, tot 7
Juli 1942 geweest in Huis van Bewaring te Am
sterdam, daarna naar Amersfoort. Later door
kennissen in Westerbork ge:z,ien. Ook schijnt
hij in Februari 1943 nog gezien te zijn in Kry
nyza (Polen). Dit laatste is echter een zeer vaag
bericht geweest. Tot September 1944 kwamen 
berichten door, dat hij nog leefde. Verder niets
bekend.

Waterb. opzichter, illegaal werker, onderduiker, 
wegentechnicus, 30 jaar, ruim 10 jaar veelzijdige 
practijk in Burgerlijke en Waterbouwkunde, biedt zich 
aan, bij voorkeur bij Aannemings Mij. 

Brieven onder nr. 65 van dit blad. 

Op Zondag 14 October verloven zich: 
TRUUS DEEN 

en 
KARL WEINRJ]K (illegaal Kareltje) 

Hoorn, October 1945. 
Hoogesteeg 3. 
Koepoortsweg 17. 

Op Zondag 30 September hebben zich verloofd: 
TOOS VAN ROOY 

en 
GERARD HAAGEN (Gerrit Hakman) 

Utrecht, Rijnlaan 57. 
Drachten, Burg. Wuiteweg 1. 

HEIN WILLEM JOHAN ENSERINK 
en 

FRANCINA MARIA VAN HULZEN 
geven U, mede namens wederzijdse ouders, kennis van 
hun voorgenomen huwelijk. 

Indien de Here wil, zal de burgerlijke registratie 
plaats hebben op Donderdag 18 October 1945 om half 
elf op het gemeentehuis van Gorssel (Geld.) de ker
kelijke voltrekking om half twaalf in de Gereformeerde 
kerk te Eefde-Gorssel door den Weleerwaarden Heer 
Ds. E. J. Oomkes. 

Dordrecht, de la Reystraat 3. 
Katwijk aan Zee, Zeeweg 74. 

Toekomstig adres: Voorstraat 234, Dordrecht. 
Wegens reismoeilijkheden geen receptie 

4 October 1945. 

Voor Stichting 1940-1945 via Centraal Bureau L.O. 
maand September 1945. 

Van spreekbeurten Frits, van Riessen, Victor, pater 
Huyssen etc. 

Alblasserdam, Landmiddag 18 Augustus f 

Harderwijk, 24 Augustus Il 

Il 

727.35 
1585.50 
938.05 Wijdenes Herdenkingsavond, 30 Aug. 

's-Gravenhage, 17 Juli " 3333.21 
Almelo, 5 September 
Ammerzoden, 10 September 
Westwoud, 18 September 
Barneveld, 23 Augustus 

Il 

Il 

1329.91 
1474.86 
1818.59 
2843.62 

Groningen, 10 September " 3371 .32 
Zuidhorn, 11 September 
Nieuwe Pekela, 18 September 
Overige giften etc. 

Il 

Girostorting Frits de Zwerver (collecten) ,, 
's-Gravenhage, extra bijdrage, spreekbeurt ,, 
Zuid-Holland District D2 " 
W.F.G., Epe (voor nagelaten betrekkingen 

van onderduikers) 
Oegstgeest, kassaldo bijz. noden 
G. v. R., ex-çmderduiker
Sprang, voor L.O. fonds '40-'45
Nieuwe Niedorp, collecte reunie illegale

werkers 
Nieuwe Niedorp kassaldo ondersteunings

fonds 
Ammerzoden, te prijs voor L.O. praalwa

genoptocht 

Il 

Il 

Il 

., 

Il 

Il 

Utrecht
. 
(v. geblokkeerde f 100.- rek.) 

11 

Wildervank, collecte Jeugddag (Geref. 
Kerk) 

G. H. te Haarlem 
Il 

Il 

1548.23 
1717.-

2300.-
1666.79 

50.-

10.-
576.-
75.-

116.80 

420.-

1211.30 

30.-
1400.-

128.33 
100.-
106.-Amsterdam, kassaldo Soeka Senangclub 

Bloemendaal " 23355.15 
Abcoude per bank 

f 1520,- plus f 998.42 " 2518.42 

Bij mijn vertrek naar Nederlands-Indië wens ik al 
mijn K.P.-vrienden uit District IV het beste en tot 
weerziens. 

Kwartiermeéster C. J. v. d. Veer (Chris), 
a.b. H.M. Mijnenveger Voorne

bestemming Nederlands-Indië

Eerst heden ontvingen wij het droeve bericht, dat 
op 21 November 1944 in het kamp Neuengamme 
(Duitsland) is overleden onze: geliefde ecl1_tgenoot, 
vader, zoon, broeder, schoonzoon en behuwdbroeder 

FREERK POSTMUS 

in de illegaliteit bekend onder de namen: 
Jan de Groot 

Jan Gerritse en 
Sietze Jaarsma 

Ooster-Nijkerk (Fr.), 26 September 1945 
Uit aller naam: 

W. C. POSTMUS-VAN DAMME

Wij ontvingen het treurige bericht, dat on2;e vriend 
en medewerker 

DOMINICUS HILARIUS ETTEMA 

dui'khoofd voor de gemeente Bergh van de Landelijke 
Organisatie, na een smartelijk lijden op 11 Januari 
1945 in de leeftijd van 48 jaar in het concentratie
kamp Neuengamme is overleden. 

Zeddam, September 1945. 
De voor.;itter der G.O.I.W. ,,Bergh" 

A. W. B. HELMES 
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Verslag van de 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID 

gehouden te Leeuwarden op 12 Sept. 19 4 5. 

Aan den vooravond van de Nationale Feestdag te 
Leeuwarden, 12 September 1945, werd op initiatief van 
de Vereeniging ·,,Friesland 40/45" een herdenkings
plechtigheid "gehouden voor hen die vielen in den strijd 
tegen den bezetter. 

K_ranslegging door de L.O. 

Daartoe was op de trappen van het Gerechtsgebouw 
een wit houten kruis opgericht, geflankeerd door twee 
Friesche vlaggen, die halfstok wapperden. Het Ge
rechtsgebouw werd keurig versierd en tusschen de 
pilaren werden de nationale vlaggedoeken aangebracht, 
waardoor het witte kruis een stemmige achtergrond 
kreeg. 

Het publiek werd in de gelegenheid gesteld rond 
dit symbolische kruis een bloemenhulde te brengen. 
Het bestuur van de Vereeniging was daartoe van 
5-7 uur aanwezig om deze hulde in ontvangst te 
nemen, waarvan een overstelpend gebruik werd ge· 
maakt, zoowel door organisaties, vereenigingen, in
stellingen enz. als door particulieren, zoodat -dit ieders 
verwachting overtrof. Spontaan heeft de burgerij van 
Leeuwarden hulde gebracht aan onze gevallen vrien· 

'Friesland gedenke hen, di'e hun leven gaven 
voor Nederlands vrijheid. 

'Een overzicht van de plechtigheid op het Wilhelminaplein 
te Leeuwarden, 1 2 September 1945, 

den, die hun leven offerden in dienst van hun Vader
land. Te ruim kwart na zeven was het kruis omringd 
door duizenden bloemstukken, kransen, ruikers, enz. 

Om 8 uur begon daarop de plechtigheid. Medewer· 
king verleende het muziekcorps van het Leger des 
Heils, dat zich spontaan ter beschikking had gesteld. 
Het Wilhelminaplein was geheel gevuld met menschen 
en naar ruwe schatting waren pl.m. 40.000 menschen 
aanwezig. 

Onder het spelen van koraalmuziek namen de ge
noodigde familieleden van de gevallenen plaats in een 
-'-0-0• -o..l--t.4 '"��rna de voorzitter het spreek
gestodte beklom. Onder doodsche swce w�1u1::u u<1<11· 

op de gevallenen herdaclît en in groepen werden hun 
namen, voor ieder duidelijk verstaanbaar door opge
stelde microfoons, afgelezen. Daarna had de grootste 
plechtigheid plaats, n.l. het plaatsen van _de groote 
krans van de vereeniging "Friesland 40/45" aan den 
voet van het kruis. Daarmede huldigden de onder
grondsche strijders de gevallenen, die schouder aan 
schouder met hen gestreden hadden voor de he_rrijze· 
nis van ons Vaderland, en die het hoogste offer had
den gebracht, n.l. hun leven. 

Het voorloopig monument. 

Na deze ontroerende plechtigheid werd minuut 
stilte in acht genomen, een stilte die intens was en 
beëindigd werd door den inzet van het machtige, 
schoone lied "Wilt heden nu treden voor God den 
Heere" ·enz. Harmonisch klonken de ontroerde stem
men van zooveel duizenden temidden van de feeërieke, 
indirecte verlichting, die op zich de plechtige stem· 
ming verhoogde. 

Het was aangrijpend met hoeveel bezieling dit lied 
na zooveel leed van onderdrukking en terreur werd 
gezongen en het zal onuitwischbaar in de historie 
gegrift staan. Daarna volgde ons zoo geliefde volks
lied, het eeuwenoude Wilhelmus, hetwelk met bezie
ling werd weergegeven. ,,Den Vaderland getrouwe blijt 

... 

ik tot in den dood", stond in kolossale letters aan den 
voet van het kruis, en juist dien regel van het maje
stueuze lied ontroerde elk. 

Afgewisseld door treurmuziek voerden daarna 3 
sprekers t.w.: Dr. Sevenster, Pastoor de Geus en Dr. 
Cremer het woord en hebben ieder op voortreffelijke 
wijze weergegeven waarvoor onze vrienden gevallen 
zijn en welke verplichtingen het Nederlandsche volk 
tegenover hen heeft. 

Daarop zette het muziekcorps opnie� koraalmuziek 
in en onder deze tonen schreden de familieleden van 
de gevallenen langzaam langs het geïmproviseerde 
monument. Nadat de genoodigden hadden gedefileerd, 
werd ook de menigte de gelegenheid geboden om langs 
het tijdelijk gedenkteeken eere te brengen aan de 
gevallen vrienden, waarvan door velen gebruik werd 
gemaakt. Dit defilé heeft tot omstreeks 1 uur 's nachts 
geduurd en nog had slechts een klein gedeelte van de 
kê'iî�honurPt"C n,::i,l,::i,no ..... L ... :.J __ L_ .J - ·- -·- 1 ____ "'- "'-... 1-

Den volgenden morgen 6 uur zijn daarop de kran
sen en bloemen geladen op auto's en wagens onder 
treurmuziek naar de diverse kerkhoven gebracht, waar 
velen zich hadden opgesteld. Alle graven van de ge
vallenen werden bedolven onder de bloemen, waarna 
een korte toespraak werd gehouden door een bestuurs
lid van de Vereeniging. 

Inderdaad is deze herdenkingsplichtigheid een 
historisch gebeuren van den eersten rang geweest en 
juist hierdoor heeft Leeuwarden met recht haar be
vrijding kunnen vieren, nadat eerst herdacht waren 
zij, die voor deze bevrijding zoo geweldig hebben ge
streden, geleden en tenslotte hun leven gaven. 

Nederland kan trots · zijn op hen, die temidden van 
het grootste gevaar niet terugdeinsden om hun plicht 
te doen. 

Dat zij mogen voortleven in onze herinnering en in 
die van het geheele volk. 

L.O.C. Fr.

.Mijn vader bleef den Paderland getrouwe tot in den dood. 



DE 1.1.G.
Eens zal de geschiedenis van deze Nationale Ad

vies Commissie geschreven worden en dan denk ik, 
dat men er boven zal schrijven: Het vergeten orna
ment. 

Wie verwacht had er het hartstochtelijk getuigenis 
van een bevrijde natie te horen, (en was dat niet de 
verwachting bij zo'n fiere naam) die kwam bedrogen 
uit. 

Stel U voor, lezer, een vriendelijk kwekkende juf
frouw voor het loket der regering. Haar kleding ver
toont alle kleuren van de regenboog, sociale, politieke, 
illegale, regionale en bij het gezicht van die exotische 
kleding, zou men werkelijk zeggen: een gevaarlijke 
vrouw. Maar bij nauwlettender toezien, zal men. op
merken, dat smaak en harmonie ontbreken, dat het ge
heel een ietwat potsierlijke indruk maakt. 

Zo is het ook met het spreken. Een mond fris ge
kleurd met het rood der vernieuwing, maar als hij 
opengaat klinkt er een verlegen stamelen. Ze weet 
niet waarover ze praten mag, en als ze praat weet 
ze niet, hoe ze dat moet doen en eenmaal gesproken, 
weet ze geen conclusies te trekken. Kortom ze kwekt, 
schichtig omziende naar een smalend publiek in voort
durende bezorgdheid, dat de ambtenaar niet naar haar 
luistert en dat het loket op een gegeven moment voor 
haar neus diclitgesmeten zal worden. 

Als ze een tijd lang over de vrijlating van politieke 
gevangenen gesproken heeft en de ambtenaar haar 
vraagt, wat nu eigenlijk haar mening is, zegt ze vrien
delijk: als U nu alles genoteerd had, wat ik gezegd 
heb, zou U zelf kunnen concluderen wat ik bedoel. 

Dan kondigt ze plechtig aan te zullen spreken over 
de annexatie. Maar eerst vraagt ze nog om een rap
portje over die kwestie aan den ambtenaar. En als ze 
dat dan ijverig bestudeerd heeft, zegt ze toch verder 
maar niets daarover, want haar aandacht is al weer 
afgeleid door een ander plaatje. Indonesië staat er op .. 
Ja, zo zijn vrouwen. 

Dan zal ze daarover eens spreken. En een blos van 
hartstocht trekt over haar gezicht. Dat is eerst een 
onderwerp. Maar dan kijkt ze om. En ze wordt opeens 
timide._Açh.�i:.bm=t-c.Jilïli't ,C�'? ir.f!"i'lli1p�r1ä'crmfl' m�weet er meer van. Hij staat mee te luisteren en ik sla
liever geen figuur. 

De f1mbtenaar kijkt verontrust op. Ja, daar staat de 
oude heer, met de grondwet onder zijn arm. Eigenlijk 
had hij liever het loket helemaal dichtgehouden, maar 
nu hij dien ouden heer ziet, heeft hij toch maar liever 
met de juffrouw te doen. 

Ze lijkt hem minder lastig en het spijt hem achter
af, dat hij haar zo genegeerd heeft. Nu is ze hele
maal in de war door zijn norsheid. Maar dan valt 
hem iets in en hij zegt: ,,Juffrouw, die oude heer, kan 

• Een vers, dat als 
.een nachtkaars uitgaat. 

zo niet voor mij verschijnen, zijn pak zit vol vlekken 
en is groen van ouderdom." 

"Ja, ja»; zegt de juffrouw met een kennersblik, ,,hij 
moet gezuiverd worden, ik heb nog wel een lapje stof 
om hem hier en daar wat op te kalefateren." 

En straks komt de oude heer opgelapt en wel voor 
het loket. Hij bromt erg, want dat past bij een ouden 
heer, en hij kan zich maar moeilijk staande houden 
van de rheumatiek. Ja. dat komt omdat er zoveel lede
maten jarenlang op non-actief geweest zijn. Ze 
kreunen en kraken wel, maar de vaart is er uit. 

En de juffrouw? Och, het past ons eigenlijk niet 
grapjes over haar te maken. Ze ligt op sterven, ze' was 
eigenlijk- altijd al een sukkelaar, met al haar omgehan
gen, bonte pracht. 

Ja vriend, dat was de gooi,. die de illegaliteit in Ne
derland naar de politiek deed. 'n Eerlijke spontane po
ging om de invloed van hen, die op de bres stonden 
voor de vrijheid, bij het beheer van 's lands zaken 
tot gelding te brengen. 

En het is mislukt. Ook als straks enkele illegale fi
guren in de kamer benoemd zullen worden. 

Want die zullen niet meer dan een verre echo zijn, 
van de jeugdige spontaniteit van vijf jaren gemeen
schappelijke strijd, een wegstervende echo in het ru
moer der beroepspolitici. 

Waarom is het mislukt? 
Omdat geen bezieling, geen gemeenschappelijke poli

tieke wil ons dreef tot elke prijs een plaats in de poli
tieke arena in te nemen. Omdat de principiële ver
deeldheid onze kracht verlamde tegenover de politiek 
der traditie, die hierin eensgezind was, dat ze de pene
tratie der illegaliteit niet wenste. 
(Het is onjuist te beweren, dat men onsympathiek te
genover de illegaliteit stond. In het algemeen kan zelfs 
van welwillendheid gesproken worden. Maar·men bleef 
wantrouwig, waar de illegaliteit meesprak in de poli
tiek). 

De gang yan zaken nu was echt Nederlands. We zijn 
te nuchter en te critisch om ons in een bombastische 
fanfare te laten meeslepen. Zolang we niet scherp de 
'°"'- ,.,,...1..-..,..,. ..... 1 .. .,..�- ---- _ ., • , _ ...... , .... u VYC UU� UUl\. l.1C�-

0p voor een actie. De Nederlander is in ieder geval 
grondig. 

Zo moest onze houding wet aarzelend zijn en in de 
loop der discussie in de N.A.C., bleek dat de princi
piële verschillen fundamenteler waren, dan die over 
de scheidslijn oud-nieuw, of politiek-illegaal, of 
conservatief-vooruitstrevend of welke tegenstelling men 
daar ook voor kiezen wil. (een adaequa,te onderschei
ding is hier niet te maken). Eenmaal opgevangen in het 
oude politieke schema, was het pleit in de N.A.C. be
slecht. 

Een voortreffelijk bewijs overigens voor de stelling, 

* -__ W_IJ_L_EN_L.O. 
Ja, het spijt mij, dat ik het zeggen moet, maar het 

is niet anders, op Donderdag 4 October hebben wij 
als Landelijke Organisatie voor Onderduikers het 
laatst vergaderd. ,,Hoe is het mogelijk" zal men mis
schien denken? Ja, hoe het mogelijk is, weet ik ook 
niet, maar het is een feit. Geen werk meer? of geen 
werklust? Man, geen werk? Dan moest je zo'n agenda 
eens zien. Geen werklust? Nu dan moest je er toch 
geweest zijn en zelf al die snuiten gezien hebben. 
Kerels van je weet wel ! Van die vastberaden gezich
ten, de één heeft achter de tralies gezeten, en de 
ander was voor geen S.D. of wat ook bang. Allemaal 
van die lui van: ,,Wij geven het niet over" en die 
gaven nu de L.O. maar zó over. Wie dat waren, ja, 
namen noemen wil ik liever niet, want als je er één 
vergeet is het mis, en als je de een meer ophemelt 
dan de andere, ook. Daarom is het ook beter, dat ze 
geen lintje krijgen. Nu zija ze allen meer of minder 
tevreden met niets, maar nu hadden ze eens wèl wat 
moeten ktijgen; dan had je onmiddellijk het verschil 
v.in brons-, zilver-, geud-gekniiste zwa,artlen en k0use 

banddragers kunnen proeven. 
Trouwens, het is ook veel prettiger om vage aan

duidingen te geven. Als je zegt, ,,die met dat eerlijke 
en open gezicht"' denken ze allen, dat kon ik wel 
eens zijn. En zeg je "die vent, die altijd praat, en 
nooit iets van belang zegt", dan denkt men dat is 
die of die . 

Eén uitzondering wil ik maken, want als ik zeg "die 
vent met dat verwarde haar, met die pijp in de mond, 
die nooit op z'n plaats zit, die man, die kan praten 
en lachen tegelijk", dan weet iedereen in ons land van 
Heerlerheide tot Kollumerpomp, dat dit Frits is. De 
dominé met singuliere_ gaven. Neen, wel een echte 
dominé en niet op art. 8 en toch met singuliere ga
ven. Laat ik nu maar gelijk zeggen, wat hij nu weer 
uithaalde. Hij kwam te laat, dat gebeurt vaker, maar, 
hij komt binnen met een zinken emmer. Ja, zo'n ge
wone zinken emmer, waar ze in de Betuwe zo ver
legen om �itten. Zeker van eea Hark-collecte over
gehouden! 

En wat zit alaar>in? Melk uit Heemse? Zo, di!ICht je 
' 

dat de illegaliteit niet door banden aaneengesmeed is, 
die de principiële scheidslijnen in ons volk kunnen 
overbruggen. 

Maar was er niet meer van te maken geweest? 
Moest de politieke actie der illegaliteit in de N.A.C. zo 
bloedloos, zo miezerig zijn? Neen, en dat het zo was, 
is te wijten aan enkele tactische fouten. 

Ten eerste dan heeft de illegaliteit verzuimd on
middellijk na de bevrijding het initiatief te nemen tot 
het bijeenroepen der N.A.C. Toen ze op het tapijt 
kwam was alles al geregeld en kon ze niet veel meer 
dan de vlag zijn, die de lading dekte. 

En vervolgens accepteerde de N.A.C. een formalis
me in de vergader-techniek, dat op zijn minst de ver
tegenwoordigers der illegaliteit een onwennig gevoel 
gaf. 

Wie het vergaderen der G.A.C. hiermede vergelijkt 
komt onmiddellijk tot de conclusie dat de laatste veel 
sneller tot resultaten kon komen. (Dat hieraan ook de 
aard der onderwerpen en de harmonie der leden onder
ling meewerkte is duidelijk). 

En tenslotte bracht de aarzelende houding, voort
komend uit het gevoel van te zweven, mee, dat men 
noch naar de zijde van het volk, noch naar de zijde 
der regering een besliste houding aannam. 

Dat in dat alles het ontbreken van routine, de weer
stand der politieke partijen en de aanvankelijke tegen
zin der regering remmend gewerkt hebben, behoeft 
geen betoog. 

De illegaliteit is politiek dus op een dood spoor ge
rangeerd. Men zegt wel: De reactie heeft de overwin
ning behaald. Dit laatste is niet juist, want de beroeps
politici zijn maar voor een deel reactionnair. Beter is 
het te zeggen, dat de profs het van de amateurs gewon
nen hebben. 

Voorlopig is de noodzakelijke verjonging der par
tijapparaten, die het gevolg zou geweest zijn van een 
succes der illegaliteit, uitgesteld. 

Dit is niet ongevaarlijk. Het gevolg is n.l. dat velen 
zich weer van de politiek terugtrekken en dat de poli
tiek weer als voor de oorlog een zaak wordt van enke
len. Dat is nu meer te betreuren daar er juist in de 
illegaliteit een sterke politieke bewustwording plaats
vond. 

En dan gaat ermede �paard een groeiend wantrou
wen tegenover de democratie en op kritieke ogenblik
Ken, waarvan wt: "' uu!; vt:11: zullen meemaken, leidt 
dit licht tot een revolutionnair standpunt, ja, tot een 
revolutionnaire actie. 

Welnu, zijn we dan op de sprint geslagen, op de 
lange afstand moeten we succes boeken. Maar dit kan 
alleen als we ons blijvend interesseren, als we ons in
dringen, ondanks allerlei weerstanden. Terugkeer van 
de toestand van vóór 1940 is noodlottig, en gij illegale 
werker, kunt dit voorkomen. 

H. v. R.

dat? Nee man, geld! Vol geld! Zink en nieuw papier. 
Niemand heeft meer als een tientje hoogstens, maar 
hij komt met een emmer vol binnen. Ik schat wel een 
paar duizend gulden. Waarschijnlijk met Victor weer 
een L.0.-avond gehouden. Frits noemt dat geloof ik 
Laat Offeren avond, vandaar die afkorting. Dat geld 
wordt daar maar zo op de bestuurstafel gedeponeerd, 
en wat er verder mee gebeurt weet niemand. Dat is 
toch niet in orde. Niet, dat het erg zou zijn als die 
mensen van het C.B. er wat uit zouden nemen. Maar 
het zou toch niet billijk zijn, als die ongetrouwde Jaap 
meer zou nemen dan Henk b.v. Leven moeten ze 
toch en je kunt toch ook niet verlangen, dat ze voor 
het L.0.-werk hun meubelen verkopen. 

Maar om iedereen evenveel te geven, willen ze nu 
een financiële commissie hebben. Die moet dan die 
collecte tellen natuurlijk, en dan komt er een commis
sie van Toezicht om op die tellers te letten, en dan 
gaan er steeds een paar commissieleden met de spre
kers mee, om te zien of die collecte wel helemaal op 
de juiste plaats komt, en dan, nee ik zal ophoudei;i, 
want ik wilde alleen maar even over de agenda praten. 

"De principiële onderduiker". Wie dat is weet toch 
ieder. Dat zijn la�tige mensen-! -Eerst weilopea sn nu 



komen ze nog terug ook! ,,De zittenblijvers11 hebben 
den mof tot het laatste hand- en spandiensten ver
leend. De werkwilligen zijn door de "zittenblijvers 11 

naar Duitsland gestuurd, en het is niet meer dan 
billijk, dat die hen nu ook weer vriendelijk ont
vangen. 

Maar het is nu toch wel vervelend, dat die prin
cipiële onderduikers nu ook terugkomen, terwijl er 
al een ander zo rustig op hun plaatsje zit. 

Maar het begint te dagen, ook voor den princi
piëlen onderduiker. Algemeen is men genegen hun 
thans weer voorrang te verlenen. Er is gesproken over 
de zuivering. 

Wie lacht daar? Wie zei daar, dat de zuivering 
der lagere ambtenaren strenger is dan de hogere? Laat 
hij maar oppassen, want als die hogeren hem in de · 
gaten krijgen, gaat hij er uit, als is hij nog zo zuiver. 

Nu alle groepen een beurt gehad hebben, zal de 
zuivering op het Bedrijfsleven plaats vinden, op een 
door ons gewenste wijze. Nu, het is ook wel moeilijk. 
Hoe kan nu b.v. een aandeelhouder welke altijd in de 
dikke winsten gedeeld heeft, een directeur wegzuive
ren, die voor die winsten zorgde? 

Men sprak over het Gedenkboek, waarvoor de copie 
nog steeds onderweg is; over de Gedenkdag, welke 
om verschillende redenen uitgesteld wordt tot volgend 
jaar; over "monumenten stop 11 en Monumenten-com
missie; in den Haag houden ze de stukken zolang 
vast, omdat er blijkbaar toch geen materiaal is; over 
de Stichting 1940-1945. De besturen daarvan wor
den nu zó democratisch, dat je met je eigen stem 
plus één familielid er al in kunt komen. Wat is de 
overtreffende trap van democratisch ook al weer? 

Het wordt vervelend, dat ze altijd weer zeuren 
over het insturen van die enquête-formulieren. Ver
velend voor het bestuur dan altijd. Mensen, doe dat 
dan nu onmiddellijk. Is dat geen belangrijke agenda? 

Tussentijds hebben we gegeten. 
Nee, maar zeg, ze verwennen· je gewoonweg in 

Utrecht. De bedienden waren niet van je af te ·slaan: 
"Meneer, nog wat van dit, meneer, mag wat van 
dat? 11 Prima-prima. 

Er zijn er wel geloof ik, die er alleen om dat eten 
komen. 

Het stemt je zo tevreden en je wordt zo eensgezind 
vind ik altijd. Alles zit daar bij elkaar en helemaal 
geen ruzie. Ned. Hervormd, Rooms, Gereformeerd 
A, B en C enz. Kerel, het is een lieve lust. 

Na het eten las de voorzitter een brief voor over 
,,Vrijgemaakte koeien 11 en niemand voelde zich be
zwaard .,,Ja11, zegt hij, ,,ik twijfel er niet aan, of de 
vergadering is het met me eens." Maar het scheelt 
een stuk, wie zo'n brief voorleest en hoe ze voorge
lezen wordt! 

Nu, en toen hebben ze de L.O. ontbonden. Och, 
och, en nu moest je Frits hulpbehoevend van den een 
naar den ander zien kijken. Hij heeft alles bepleit en 
beredeneerd, maar het mocht niet helpen. Treurig, 
hij was toch de Vader en zo oud was de L.O. toch ook 
nog niet. Frits, ik ken je van het begin af, en ik had 
met je te doen. Zoveel gepresteerd, en nu dit! Feitelijk 
moest het nu afgelopen zijn met de L.O., maar wat 
doet nu dat onbegrijpelijke stel? Een nieuwe L.O. 
stichten. Ja, ik zeg het goed, ,,een nieuwe L.O. stich
ten 11. Niet met één Vader, maar met een hele massa 
en Frits "ere-Vader 11, ze zeggen meteen, dat 'kind mag 
in vrijheid opgroeien. Het was dan ook meer, dat al 
die Vaders nog eens weer bij elkaar kunnen komen, en 
daarom wilden ze dat nieuwe kind hebben. Dat noe
men ze geloof ik Reunisten: Landelijke Onderdui
kers Reunisten. Een naam wisten ze er niet voor, maar 
ik weet een mooie. Dan krijg je tenminste de afkorting 
L.O.R. Is het niet treurig? Eerst verklaren ze de L.O.
voor dood, kijken elkaar meewarig aan, bijna met tra
nen in de ogen; en dan stichten ze een nieuwe L.O.,
de snuiten fleuren weer op en ze lachen om het hele
geval.

De L.O. is dood, leve de L.O. 
A. R. 

Om misverstand te voorkomen, merken wij op, dat 
de gelden, verzameld op de L.O. avonden, uitsluitend 
bestemd zijn voor de Stichting 1940-1945" 

REDACTIE. 

We hadden ons vorstelijk '.Hoofd '.Kwartier moeten 
ontruimen, omdat het er te drul<: en daardoor te ge
vaarlijk werd. 

Het was jammer, maar noodzakelijk. We voelden 
ons allemaal een beetje onwennig in het kleine koe
riersterskwartier, waar we die Donderdagmorgen in 
October een beetje landerig op onze stoelen hingen. De 
bazen waren weg; Noor op stap en Kees naar zijn 
onderduikadres, omdat het hem waarschijnlijk ook te 
benauwd was. Koos was nog op het H.K. om diverse 
zaken af te wikkelen en wij zaten en verveelden ons. 

Tot Hilde binnenkwam en met haar het begeerde 
_werk. Ze kwam met een oproep van Paul en Kees, qf 
hij om 3 uur met twee flinke lui op een bepaalde 
plaats wilde komen. Volledig bewapend en de aanwe
zige Duitse uniformen meebrengen, Alle jongens, die 
er waren hoopten, dat zij één van die "flinke lui" zou
den mogen zijn, maar het briefje moest naar Kees en 
die zou beslissen. 

Hilly ging Noor opscharrelen en ik zou naar Kees. 
Onderweg ging de ernst van de oproep tot me door
dringen. Dat Paul het wagen ging, dat hij het aan
durfde om het Haagse Veer te overvallen. Karel van 
L.O. zat er en nog veel anderen w.o. de groep van
Ds. Ginhoven, waarvan er minstens negen ter dood
veroordeeld waren. Nu had Paul het plan klaar en
ging hij met de andere jongens, die lui bevrijden.

En in me kwam een grote dankbaarheid, dat wij 
mee mochten helpen dit plan te verwezenlijkep. 

Kees was er direct in; gaf orders; Noor kwam bin
nen, overlegde mee en het resultaat was, dat ik op 
zoek zou gaan naar Kleine Jan en Piet; waren die 
niet gauw te vinden ('t was ondertussen al half twaalf) 
dan zouden Eddy en Jan Par meegaan. 

't Lukte niet; Kleine Jan was niet thuis; Piet onbe
reikbaar; weer terug naar de Dijk, waar Kees en Noor 
verder beraadslaagden. 

Het werd een hele rij opgaven, de wapens moesten 
opgehaald, Molly zou de uniformen opvissen, die 
moesten dan nagezien of alles klopte en Jan Parallel 
moest gewaarschuwd. Di� glunderde, zei - ,,Altijd" 
en was gereed. 

Je werd stil, als je eraan dacht, dat deze bereidwil
ligheid om anderen te helpen, de dood kon betekenen 
voor deze frisse jongens, die nu op dit moment door 
de hel;· stad bezig waren zich klaar te maken tot de 
aanval, die, zoals we hoopten en verwachtten, tot de 
vrijheid van veertig vrienden zou leiden. Je dacht aan 
Paul, de rustige, stille figuur, die het vertrouwen, dat 
in hem gesteld werd, zo volkomen waard was, en je 
bad en vertrouwde, dat het goed zou gaan. Je voelde 
weer, sterker dan ooit, wat het betekende, vrienden 
te zijn. 

Toen Kees, Eddy en Jan Par om twee uur aan het 
koerierstersadres kwamen en alles werd geïnspecteerd, 
bleek, dat de wapens niet de beste waren, die we had
den en dat de Parallelgroep in het bezit was van een 
paar uitstekende revolvers. Dus als de wind die op
halen. Hilly en ik er op af. We 'kregen de wapens met 
bijbehorende munitie en extra houders en spoedden ons 
terug. , Onderweg kwamen we Eddy en Jan Par al te
gen; ze hadden niet langer kunnen wachten, maar 
gingen toch mee terug. Het was te riskant om deze 
dingen op straat over te geven en met onze beste wen
sen en gebeden vergezeld gingen ze weg. 

Nu bleef ons niets anders over, dan af te wachten. 
Om kwart over zeven zou het gebeuren. Er was een 
net van adressen om het Haagse Veer, w.iar de jon
gens terecht zouden kunnen en waar wij de volgende 
dag heen zouden gaan, om de wapens en kleren op te 
halen. Nu was er echter niets te doen. Lange Bert van 
de R.V.V. kwam ons wat opvrolijken, maar veel eer 
was er. aan ons niet te behalen. We waren uiterlijk 
kalm en beheerst, maar van binnen was er bij ons alle
maal stuk voor stuk een onrustig gevoel. Als het maar 
eenmaal morgenochtend was. Wat is er veel gebeden, 
die middag en avond. Er waren nog wat kleine werk
jes en die verdeelden we. Ik kreeg een boodschap op 
voor den Commandant van een andere verzetsgroep, 
waarvan er verschillende in het Haagse Veer opgeslo
ten waren. En dan' zag je het schrille contrast; de ernst 
van onze jongens, de verbetenheid en de moed, waar· 
mee ze hun leven op het spel zetten en deze man, die 

vrolijk lachte, heel beleefd was, maar zei, dat hij tot 
zijn spijt weinig tijd had, want hij had een bridge
avondje en was bang, dat zijn partners ongeduldig 
zouden worden. Het was juist zo geanimeerd. 

Er zijn verzetsmannen en verzetsmannen. 
En je fietste weer weg in de avond, blij dat je onze 

eigen jongens kende, die je het geloof in de overwin· 
ning deden behouden, omdat ze zichzelf instelden, met 
hun gedachten en hun daden, elke dag weer opnieuw. 

De avond en nacht duurden eindeloos, maar het werd 
r.10rgen. Een stralende morgen, die iets goeds moest

brengen. 
En het was ook zo, Kees en Eddy kwamen en ver· 

telden het goede nieuws. Over de overval zelf nog niet 
veel. Ze waren nog te sterk doordrongen van de ge
spannenheid, die je nog zag in hun ogen. Ze wilden 
alleen maar eten en slapen. Jan Par was er nog niet 
bij, die sliep nog ergens in de buurt van het Hofplein 
en moest eerst andere kleren hebben, die wij hem zou
den brengen. 

Hilly en ik fietsten erheen en vonden Jan ergens 
achter een bakkerij in een kamer op een bed, slapend 
als een kind. Om hem heen, waren diverse attributen 
van de overval; een koffer vol wapens en munitie; een 
paar hoge laarzen; uniformen en een buit van holsters, 
riemen enz. De stad gonsde over de overval, maar Jan 
sliep: toch moest ik hem wakker maken en daarbij 
beleefde ik een momènt, dat ik mijn hele leven niet 
zal vergeten. 'k Gaf een duwtje tegen zijn arm en nep 
zacht zijn naam, om hem niet te laten schrikhn. Hij 
werd wakker, J..eerde zich om, rekte zich, kee-k even 
verbaasd omhoog en zei - ,,'t Is gelukt, hè, o Adry, 
dit is de gelukkigste dag van mijn leven", draaide zich 
weer om en sliep weer. Maar dat was niet de bedoe
ling, hij moest helemaal wakker worden, alles vertel
len en me zeggen, wat ik mee moest nemen; hij moest 
zich aankleden en zo gauw mogelijk uit de buurt van 
het Haagse Veer zien te komen. Hij glom van geluk 
en ging aan het vertellen, dat hij over de bovengang 
had gelopen als eerste om de celdeuren open te ma
ken; hoe de jongens hadden gekeken; dat hij geroepen 
had om Karel, die hij niet persoonlijk kende en toen 
die naar voren kwam, hem een revolver in zijn handen 
had gestopt en dat ze daarna samen verder waren ge
gaan. Het was een prachtverhaal, dat hij zelf het beste 
kan vertellen aan ieder, die er belang in stelt. 

We pakten alles in en samen met Hilly fietste ik 
even later door de stad, langs de Coolsingel, waar bij 
de schuilkelder van het Haagse Veer, drie stille figu
ren lagen - represaille. 

Maar het plan van Paul was Goddank weer gelukt 
en we dachten aan die veertig menschen, die vrij wa
ren, die de zon zagen schijnen en die behouden waren 
voor het Vaderland. 

ADRY. 

Studenten, die tengevolge van de bezettingsmaat
regelen en de sedert den aanvang hunner studie plaats 
gevonden hebbende wijziging hunner financieele om
standigheden, hun studie niet 'kunnen voortzetten, be
hoeven deze niet zonder meer te staken, doch kunnen 
zich wenden om hulp tot het "Algemeen Studiefonds 
Nederland 11. Dit geeft zoo noodig een renteloos voor
schot, onder de volgende voorwaarden: 
a. men moet zonder wettelijke beperkingen tot een

Universiteit of Hoogeschool worden toegelaten.
b. Direct of indirect ten gevolge van den oorlog geen

of niet voldoende middelen meer hebben of anders·
zins kunnen verkrijgen om de studie te bekostigerl.

c. Blijk hebben gegeven aanleg voor studie te be
zitten.

d. Niet door een ander studiefonds volledig in staat
worden gesteld hun studie te bekostigen.

Inlichtingen bij de rectores magnifici der verschil-
lende Universiteiten. K. B. 



HET NEDERLANDSCH VERZET 

Resumtie: 

Hoofdstuk 1. Duitslands greep naar de wereldmacht. 
Hoofdstuk 2. Het wereldverzet. 
Hoofdstuk 3. Nederland onder de Duitsche verdruk

king. 

Hoofdstuk 4. 

GROEI EN VORMEN VAN ONS VERZET. 

Hoe in 1940 de hier aanwezige Nederlandsche ver
zetsgeest met bewustheid werd gewekt en vanaf het 
begin van den duitschen aanval, ondanks pogingen 
tot misleiding en onderdrukking voortdurend in ver
zetsdaden zich uitte, - en hoe verzetsactie en ver
zetspropaganda (beide zèlf verzetsdaden die uit een 
bewusten verzetsgeest voortkwamen) zich daarbij 
voegden en van omstreeks Augustus 1940 tot in 1942-
'43 versterking en verdieping van verzetsgeest kweek
ten, die zoo noodig waren toen het terrein voor de 
verzetsactiviteit al breeder en gevarieerder werd, -
en hoe de verzetsgeest, verzetsdaden, verzetsactie en 
verzetspropaganda sinds begin 1943 in een verzets
organisatie samenwerkten, waarin dat alles voor ons 
Nederlandsch volksleven van eminente heteekenis 
werd en aan de geallieerde strijdmachten bij hun 
komst in Aug. '44 een hulp verschafte, die door het 
Opperbevel hier even hoog werd gewaardeerd als 
door de publieke opinie "over there", - van deze 
ontwikkeling der feiten eenige lijnen te doen zien, 
daartoe moet dit hoofdstuk dienen. 

Voor een machtsbegeerte, machtswil, machtsorga
nisatie en machtsstreven afs eeuwenlang in het duit
sche volk en zijn opvolgende heerschers aanwezig ·en 
ontwikkeld, zijn hier in Nederland geen gelijke ver
schijnselen historisch aanwijsbaar. Een der volgende 
hoofdstukken mag doen zien, hoe de Nederlandsche 
steden en gebieden (Provinciën kan men ze dan nog 
niet noemen) vóór 1568 juist een tegengestelde ont
wikkeling toonden, die buitenlands in den oorlog 
1568-1648, binnenlands in de politieke gebeur
tenissen 1648-1795 zich demonstreerden en verder 
vormden, - hoe het de noodzaak der buitenlandsche 
politiek w;io d;,. 1795-t!HS. ons "eénheidsrijk" de.
den ontstaan, - en hoe in 1815-1945 de zelf
standigheidszin, de vrijheidsgedachte, politiek is ont
wikkeld zóó, dat de prestatie van het eensgezinde 
Nederlandsche volksverzet der jaren 1940-1945 ge
leverd kon worden, ondanks de welbewuste verschei
denheid, die daarvóór aanwezig was en daarna niet 
verdwenen bleek, ja zóó eensgezind dat velen de aan
wezigheid der verscheidenheden vergaten, ondanks 
Groen's waarschuwing dat aller gezamenlijk "Oranje 
boven" van 1813 slechts een formuleering was voor 
het negatieve "weg met de Franschen". 

Niet dus een volledige beschrijving der geschiede
nis van de verzetsorganisaties, die n.b. zelf op dit 
oogenblik nog doende zijn de beschrijving dier ge
schiedenis voor te bereiden in haar documentatie
bureaux. 

Slechts eenige lijnen in de ontwikkeling der feiten, 
en aanduiding van sommige waardeverhoudingen in 
de verzetsontwikkeling en verzetsbeweging mag men 
hier thans verwachten." 

In Memoriam 

Hermanus Gerardus Schram 
illegaal Cobbenhagen 
rayonleider Z.H./D/Z. 

Wat leefde hij in de illegaliteit, omdat hij als Chris
ten de geestelijke achtergrond van de strijd zag. 

Door de spoorwegstaking werd zijn taak nog gro
ter. Op het bekende adres Laan van Meerdervoort 215 
nam de vijand hem 29 September 1944 gevangen. Op 
7 October 1944 werd hij met 9 anderen langs de spoor-
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Ons aller gezichtskring werd in Mei 1940, toen 
een deel van het duitsche leger was binnengevallen, 
een tijdlang beperkt door het uiterlijke militair ge
beuren; wij beleefden den strijd van een leger tegen 
een ander leger om de algemeene macht op het Ne
derlandsch grondgebied. 

Dat dit niet slechts een strijd van staat tegen 
staat, maar speciaal een strijd van het nazi-duitsch
land tegen den Nederlandschen staat èn het Neder
landsche volk was, zouden wij eerst later meer ten
volle gaan beleven en beseffen. 

De 5 dagen van 10-14 Mei 1945 zijn de dagen 
van het eerste militaire Nederiandsche verzet tegen 
het nazi-duitschland geweest, maar de 5 jaren van 
10 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 zijn 5 jaren geweest 
waarin het ware volksverzet tegen de combinatie der 
gedachten van de duitsche hegemonie over Europa, 
en de nazi-beheersching van deze duitsche hegemo
nie, in Nederland tenvolle tot ontplooiïng is gekomen. 
'.Het 7'Jederlandscb verzet is gegroeid. 

Allerlei typeering van dezen groei ligt ongesloten 
in de drie stakingen als uiting van dit verzet: eerst 
de staking van een deel van het Amsterdamsche ge
meente-personeel en op enkele andere plaatsen in 
'.Februari '41 als protest tegen de publieke jodenvervol
ging, - dan in :Maart-:Mei 1943 de spontane stakin
gen, over heel 't land verspreid, als protest tegen de 
rückführung in die kriegsgefangenschaft, naar de thans 
regelmatig _gebombardeerde duitsche kampen en 
gebieden, waarvan de toestanden hier door urlaub
gangers en gevluchten steeds beter bekend werden, 
- en ten slotte op 17 Septe111ber 1944 de plotselinge,
algeheele, georganiseerde, en tot 't eind toe gehand
haafde spoorwegstaking, door het personeel in alle
rangen en functies unaniem ingezet op 't moment dat
onze Regèering te Londen het spoorwegsignaal op 
,,stop" zette. 

Het begin van onze verzetsuitingen ligt uiteraard 
op 't moment van 't begin van den duitschen aanval 
en is van politieken en militairen aard. 

Dit eerste verzet is ingeluid door de houding van 
Koningin Wilhelmina jegens den duitschen gezant, 
toen deze na den inval der duitsche troepen Haar om 
audiënte had verzocht om de mededeelingen namens 
zijn regeering over te brengen. En in het protest van 
Koningin Wilhelmina, dienzelfden morgen in haar 
proclamatie tot haar volk en tot geheel de wereld ge
richt, tegen deze voorbeeldslooze schending van de 
goede trouw en aantasting van wat tusschen be
schaafde staten behoorlijk is. 

Haar oproep, dat ieder op de plaats, waarop hij 
was gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met 
die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein ge
weten in staat stelt, zijn plicht zou doen overal en in · 
alle omstandigheden, vond beantwoording in het ver
zet van onze mariniers in Rotterdam die als "de 
zwarte duivels" hun naam in de verdediging van de 
Maasbruggen tegen de duitschers hebben gevestigd, 
in het optreden van onze jachtvliegers die tot het 
laatste toestel verbruikten in hun strijd tegen de aan
vliegende, toen door ons overweldigend groot ge
achte, duitsche formaties, - door de manschappen 
van ons afweergeschut, - van onze marinestrijd
krachten in de Rotterdamsche havens, te den Helder 
en op het IJsselmeer, - door de troepen voor en ach-

baan te Rijswijk gefusilleerd. 
Het stoffelijk overschot is Zaterdag, 15 September 

1945, van Rijswijk overgebracht naar Vianen (Z.-H.). 
Het historische stedeke leefde met deze droeve plech
tigheid mede. 

Van de oude toren waaide. de driekleur halfstok. 
Bijna ieder huis rouwde met het nationale dundoek. 
De rouwdienst werd geleid door Ds. Kagenaar te 

Vianen. Op het kerkhof was een enorme belangstelling. 
Ds. Bax bepaalde zijn gehoor bij het aangrijpende van 
het gebeurde. 

Victor, de districtsleider, bracht het karakter der 
illegaliteit als een geestelijke worsteling helder naar 
voren. 

Verhoeven herdacht hem als organisator van zijn 
rayon. 

De wnd. burgemeester van Vianen liet in z'n toe
spraak uitkomen, welk een sympathie "Mans" in zijn 
geboorteplaats genoot. 

Het gemeentebestuur wil als herinnering een een
voudig monument oprichten. Twee coupletten van het 
Wilhelmus klonken eerbiedig over de dodenakker. 

De gemeentesecretaris van Lexmond bracht in her
innering de tijd, dat Cobbenhagen ambtenaar ter secre
tarie was. 

Namens de Directie der Nederlandse Spoorwegen 
voerde Mr. ltman Referendaris N.S. het woord. 

Hij getuigde van veel waardering voor het werk der 
L.O.

Het vuurpeleton onder commando van Luitenant v.

ter l)sel, Maas en Grebbelinie, - door de troepen 
die de vliegvelden Ockenburg en Ypenburg herover
den, - door de verdedigers van den Oostelijken toe
gang tot den afsluitdijk, - door de verdedigers van 
de Oostelijke toegangswegen naar Rotterdam, - en 
door de houding van geheel ons volk tegenover de 
duitsche stelselmatige bombardeering van Rotterdams 
binnenstad. 

Dat er na deze gebeurtenissen een enkeling was, 
die, ofschoon in het bezit van het Nederlandsche 
staatsburgerschap, een vreugdedronk met champagne 
tezamen met duitsche vrienden instelde na de capi
tulatie van het Nederlandsche leger, - en dat er een 
grooter aantal was van personen, in het bezit van het 
Nederlandsche staatsburgerschap, die reeds tevoren 
voor het verraad werkzaam waren geweest, en die 
toen en in de vol'gende jaren zich met de nazi-cultuur 
één verklaarden of haar ten dienste wilden staan, -
kan onmogelijk wegnemen, dat in het Nederlandsche 
volk een goede verzetsgeest leefde en op zijn tijd tot 
uiting zou komen. 
'.Niet terstond. 

Het ging ook niet terstond om een aanval tot het 
uiterste: hitler zelf en seys-inquart in zijn gevolg, 
kwamen met listig lokkende woorden: onder verhef
fing van de grossmut des führers werden de Neder
landsche krijgsgevangenen vrijgelaten; de instandhou
ding en bescherming der achtergebleven Nederland
sche administratieve en rechterlijke organen werd 
uitdrukkelijk beloofd; voor de .formuleering der, naar 
oorlogsgewoonte benoodigde, loyauteitsverklaring 
werd op betrekkelijk soepele wijze overleg gepleegd 
en aan de bezwaren tegen de aanvankelijk voorgestel
de formuleering (een der eerste "verzetsuitingen") 
werd tegemoet gekomen; uitdrukkelijk werd gener
zijds een beroep gedaan op het Germaansche bloed 
dat ook in ons dem deutschen volk blutsnahe Neder
landsche volk a, nwezig is; en het waren er velen, en 
niet slechts van de minsten, die, zoo zij al niet meen
nen dat wij aan de grens stonden van een nieuwe 
wereld met duitsche hegemonie, die wij slechts aan
vaarden moesten omdat het vast stond, dat duitsch
land den oorlog gewonnen had en dat Engeland on
mogelijk den oorlog kon winnen, - dan toch in elk 
gevdl leefden uit het besef, ,,dat het erg meeviel: het 
duitsche leger had. een voortreffelijke tucht, de duit
sche soldaten gedroegen zich volkomen ordelijk, de 
krijgsgevangen gemaakte Nederlandsche soldaten 
kwamen in hun gezinnen terug, rechtstreeksche aan
vallen en arrestatie van gijzelaars op groote schaal 
bleven uit, het viel toch erg mee". 

Maar onze Regeering te Londen, Koningin Wil
helmina en de ministers die haar steunden, vingen 
terstord aan, de beschikbare Nederlandsche hulp
krachten in Indië, Suriname, Curaçao en de buiten 
,,het gebiedsdeel in Europa" beschikbare hulpkrach
ten, te organiseeren, waarbij niet te vergeten: de oor
logs- en koopvaardijvloot, de laatste zoo gewichtig 
voor het transport der enorme voorraden naar Rus
land en naar Engeland, van de millioenen manschap
pen en voor de zeven ton scheepsruimte die per elke 
manschap vanaf 't oogenblik zijner landing beschik
baar moest zijn voor munitie en ammunitie, wapen
tuig, verbindingsgerei, enz. 

Wordt vervolgd. 

d. Giessen gaf 3 salvo's.
Na het lezen van het credo door Ds. Bax en het

zingen van het lievelingsgezang van den overledene 
werd een dankwoord gesproken voor de belangstel
ling en het betoonde medeleven. 

In Memoriam l 

6. W. M[IJER
Zaltbommel 

Op 2 October 1945 stierf als gevolg van een explo
sie de commandant van district X, gewest 8 der B.S., 
de heer G. Meijer. 

M�ijer was sinds jaar en dag het middelpunt van 
alle mogelijke acties. Waar vaderlander, met leiders
kwaliteiten begaafd, volbracht hij het verzetswerk op 



Het water stroomt binnen-
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WIJ niet vergeten .. 

Tegen hooge loonen leenden zich Nederlandsche arbeiders 

om de dijken door te steken ten behoeve van Duitschlands 

verdediging. 

Waar zijn de misdadige aannemers en uitvoerders, die 

kapitalen verdie11den aan de uitvoering van deze en andere 

voor Nederland vernietigende plannen? 

Het water stijgt 

Tot waf de door de JV.S.B.-ers gepropageerde "lotsverbondenheid" Nederland maakte. 

de hem eigen rustige, vastberaden wijze. Openbaarma
king van alle acties door hem ondernomen, zou Meijer 
in de laatste plaats gewenst hebben. 

Bij de capitulatie in Mei 1940 was hij commandant 
der Burgerwacht ter plaatse; de buit van dit instituut 
viel den vijand niet in handen. Scheveningen en Amers
foort openden hun poorten voor hem. Na verloop van 
tijd keerde Meijer terug. 

Zaltbommel verli�st in hem een figuur van ongewone 
grootte. De bevolking, beseffend, hoe machtig de in
vloed van mannen van zijn formaat is geweest in het 
bevrijdingswerk en de herrijzing van het vaderland, 
heeft bij zijn teraarde bestelling in grote massa blijk 
van medeleven getoond. 

Op 5 October is Meijer met militaire eer begraven. 
De baar gedekt met de nationale driekleur, waarop 

sabel en helm van den verscheiden officier, werd ge
dragen door zijn eigen mannen. Na familie en kennis
sen volgden deputaties van het Gewe·st, L.O., G.O.I.W., 
gemeentebestuur, Burgerwacht en P.C.'s, alsmede een 
groep der Marechaussee. Een aparte Compagnie 
vormde het sluitstuk. 

Onder het gebeier der kerkklok trok de stoet door 
de straten, waar de vlaggen halfstok gehesen waren. 
Aan het kerkhof stond een erehaag opgesteld van 
oud-illegalen, stoottroepen en burgerwachten. Meer
dere sprekers voerden aan de open groeve het woord. 
Voor Staf-gewest sprak de 1 e Luit. Bos en schetste 
vooral den soldaat in den overledene, Burgemeester 
Mr. Tutein Nolthenius den illegalen organisator, die 
de gemeente zo ontzettend grote diensten bewees 
voor haar vrijheid. Kapitein Jansen van het M.G. 
getuigde Meijers grote verdiensten voor de L.O. 
Meijer heeft hier de fakkel van het verzet brandende 
gehouden. Van de diverse overige sprekers noemen 
Wij nog Kapt. Roode, die beloofde -namens zeer velen, 
dat zij het leed der officiersweduwe zouden trachten 
te verzachten. En dan het woord van Ds. van Min-

nen, die als G.O.I.W.-er sprak en alle acties, door 
overledene ondernomen, terugleidde tot de ware 
oorzaak: Jezus Christus. Een broeder van den over
ledene dankte namens wederzijdse familie voor de 
laatste eer, die den overledene bewezen was. De 
geestelijke, die aan het sterfhuis de rouwdienst 
leidde, Ds. Oskamp bad aan de groeve het Onze 
Vader. 

./ 

G.O.I.W. NEDERLAND, 
afd. Bommelerwaard. 

Simon 

Roelof 

van Duin 

In de rij van hen die hun leven gaven voor de vrij
heid van ons Vade�land en een betere toekomst van 

ons Nederlandse Volk, nam ook Simon Roelof van 
Duin een ereplaats in. 

Hij werd op 12 Januari 1945 te Beverwijk, zijn woon
plaats gearresteerd en ongeveer 3 weken later op � 
Februari 1945 te Amersfoort door den vijand vermoord. 

Behalve dat hij in KP.-verband zijn medewerking 
verleende bij een overval op de arbeidsbeurs, bij diverse 
spooraanslagen, en het afhandig maken van wapens van 
den vijand en diens handlangers, hield hij zich voor 
zijn aansluiting bij de KP. bezig met L.0.-werk, ver
spreiding van illegale lectuur en diverse vervalsingen. 

Hoewel hij na zijn arrestatie bloedig mishandeld is, 
heeft hij als een groot held gezwegen over alles wat 
hij wist. Dit betekende, dat het verzetswerk te Bever
wijk, waarvan hij in alle schakeringen op de hoogte 
was, ongestoord voortgang kon vinden. 

Zijn offer is een beschamend voorbeeld voor vele 
Nederlanders. 

V e r l o of d: 
A. B. RIEDSTRA 

en 
G. HOOGSTEEN (fheo)

24 OCTOBER 1945. 
Huizum, Borniastraat 39. 
Surhuizum, Rijslaan 69b. 

V e r l o of d: 
JO REININK 

en 
REIN HOGEBOOM 

RIJSWIJK, 12 October 1945. 
Rijswijk, Z.-H., Koninginnelaan 41. 
Soestdijk, van Weedestraat 9 D. 



VUGHT 
4 m 5 1',e,p,temiw,, 1944 

* 

Hun namen werden afgelezen, 
Zij traden aan, uit bunker en uit cel. 
Ze gingen saam en zonden hun gebeden 
Tot God, uit deze moffenhel. 
Als vrienden gingen zij, de hoofden opgeheven. 
Ze vreesden niet voor 's vijands macht, 
Moet dit het einde zijn van 't jonge schone leven? 
/\1aar God, hun Vader, gaf hun kracht. 
Zij baden voor hun vrouw en kind'ren 
Door hen zo sterk bemind, 
Voor vrijheid waar ze zo voor streden 
Die met hun dood begint. 
O God, neem onze zielen aan, 
En laat ons niet allene gaan. 
En velen zongen uit hun rijen 
Zij, de gevangenen, zij de bevrijden: 

,,Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God de bron van vreugd. 
Dan zal ik juichend stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren. 
Die na 't kortstondig ongeneugt'. 
Mij eindeloos verheugt. 

Daar waar de hoge dennen ruisen, 
En berk en hei te bloeien staan, 
Daar hebben zij hun strijd gestreden. 
Daar zijn ze moedig heengegaan. 
Onder 't knallen van de schoten, 
En het brallen van het beest, 
Zijn hun zielen opgevaren 
Naar het schone Hemelfeest. 

* 

f � fate;,, 4 m 5 1'� f 945 

Wij staan hier, waar zij vielen, 
Hun moeder, hun vrouw en hun kind. 
Aan onze voeten bloeit de heide, 
Door de bomen suiselt de wind. 
Wij denken aan onze liefsten 
Gevallen door moordenaars hand, 
Aan hun steun, aan 't geluk van ons leven, 
Aan hun strijd voor het Vaderland. 

Sterk waren zij in 't geloven, .. 
Belijdend hun leven met God. 
Sterk waren zîj in het strijden 
Bewogen met ieder z'n lot. 
Sterk waren zij in het lijden 
Verradend geen enkele vrind, 
Sterk waren zij in hun liefde 
Voor hun moeder, hun vrouw en hun kind. 

O God, wilt Gij ons schragen 
Om sterk te zijn als zij. 
Blijmoedig 't kruis te dragen, 
Al doet ons harte pijn. 
Hun kinderen te geven 
Om sterk te zijn als zij. 
Bewaar hun jonge leven 
Wilt Gij hun Vader zijn. 

Wij danken voor de vrijheid, Heer, 
Die Gij ons hebt gegeven. 
O leer ons vrije volk toch meer 
Naar Uwen wil te leven. 
Gij, die alleen de Sterke zijt 
Neem Gij, bei onze handen, 
En laat ons dappere vrouwen zijn 
Van onze dappere mannen. 

VROUW VAN EEN GEFUSILLEERDE 

DE OUDE AUTO 
Ondank is 's werelds loon! Het oude, afgewerkte 

paard is uiteindelijk bestemd voor den vilder. De glan
zende auto, die eens zijn trotse bezitter door weer 
en wind langs 's Heren wegen voerde, wordt tenslotte 
gesloopt en het oude karkas ergens op fen weiland 
gezet om daar de borstelige zwijnen tot een stinkend 
verblijf te dienen. Sic transit gloria mundi. Zo vergaat 
alle aardse glorie! 
Al ik tegenwoordig langs een ketk loop, moet ik al
door aan die vervallen, afgetakelde resten denken, 
van wat eens een glorieus, gevierd vervoermiddel was. 

Toen ons land nog zuchtte onder de druk van de 
Duitse soldatenlaars (vergeef me de hoofdletter, het 
is nog een overblijfsel van mijn burgerlijk fatsoen) 
.en de kerk haar woord sprak, luid en hoorbaar tot 
in alle hoeken, hoorde ik door mijn koptelefoon de 
meest waarderende woorden vanuit Londen to t mij 
komen. En het streelde mijn hart. Want als een goed 
kerkelijk chauffeur heb ik mijn wagen lief. 

Enkele weken na de bevrijding was ik op een ver
gadering van Plaatselijke Commandanten der B.S. te 
Groningen. En daar maakte ik een opmerking, waarop , 
mij door een hooggeplaatst iemand de verzekering 
werd gegeven, dat men de geestelijke arbeid zeer 
waardeerde, omdat men begreep, dat zij aan het ver
zet de nodige ruggegraat en achtergrond had ge
geven. Ook deze bazuin gaf geen onzeker geluid en 
ik was hoopvol gestemd. 

Nauwelijks een week na deze vergadering ontving 
ik van het Stafkwartier van Z.K.H. Prins Bernhard 
een verzoek mij te melden voor het veldprediker
schap. Als resultaat van de daarop gevolgde corres
pondentie kwam er, nauwelijks tien dagen later, een 
brief, waarin ik verzocht werd mij op een bestemde 
plaats en tijd te Eindhoven te melden, teneinde over 
uitzending enz. te komen spreken. Voor reisvergun
ning en reisgelegenheid moest ik mij wenden tot Mili
tair Gezag in mijn district. Mijn oud-veldpredikers
hart zwol op ! 

Edoch ik had buiten èlit waard gerekend. Op het 
bureau van het M.G. kon ik niet toegelaten worden, 
maar moest uit de mond van een padvinder-deur
wachter vernemen namens den kapitein-transportoffi
cier, dat ik geen reisvergunning kreeg en nog minder 
reisgelegenheid. 

Ik was verbluft. 
Evenwel ik begreep! U weet wel hoe zuinig het 

stond met de benzine! Hoe het was gesteld met de 
wagens. Hoe zwaar het werk! Wie na een morgen 
van ingespannen arbeîd op het bureau de klok twaalf 
uur hoorde slaan, was te machtig om de vier minuten 
afstand naar zijn eethuis te lopen. Hij nam ...... de 
auto. Toch heb ik in mijn onredelijke boosheid mij 
voorgenomen, dat het heel lang zou duren, voor er 
weer een initiatief in die richting van mij zou uit
gaan. En dat moet nu- een ander maar eens be
grijpen! 

De tijd verliep. De N.S.B.-ers werden samenge
bracht in de kampen. En van regeringswege èn van 
kerkelijke zijde, werd de noodzakelijkheid naar voren 
gebracht, dat deze mensen een gedegen geestelijke 
verzorging moesten ontvangen. Ik kreeg van kerke
lijke en militaire zijde een aanstelling om de geïnter
neerden geestelijk te bearbeiden. Een plan werd op-

Begin December 1944 waren door de SD te Meppel 
een zevental personen wegens actief illegaal werk in 
het politiebureau in Meppel ingesloten. Met groote on
rust volgden andere leden van de illeg;tliteit Meppel 't 
verloop der gebeurtenissen. Al spoedig bleek dat er 
genoeg bekend was om te verwachten, dat althans de 
voornaamste van hen de kogel zouden krijgen. Ver
der bleek uit gesmokkelde briefjes, dat de toestand 

gemaakt en ik kreeg van den transportofficier de toe· 
zegging, dat ik voor een dag in de week een auto 
zou mogen huren en een toewijzing voor de nodige 
benzine zou krijgen. Het meest dichtbijgelegen kamp 
ligt op tien kilometer van mijn woonplaats, ergens in 
de vlakke velden van Moab, waar wind en regen vrij 
spel hebben. 

Maar raadselachtige speling van het lot; ik werd 
ziek, ik werd geopereerd en het M.G. verdween. Nu 
heb ik mij gewend tot het bureau voor internering 
en inbewaringstelling, waar men zijn medewerking 
geeft, maar nu stuit ik weer op een andere machtige 
autoriteit, de Rijks-Verkeers-Inspectie, waar men niet 
schijnt te begrijpen, dat één keer rijden heen en één 
keer rijden terug de voordeligste manier is om met 
benzine om te gaan en dat een auto zonder chauf
feur onnodige wachturen uitspaart en mensen in hun 
werk laat, die anders uren met niets doen moeten 
verknoeien. Ik heb ervaren, dat het gemakkelijker is 
faciliteiten te verkrijgen voor een °clancfestiene snoep
reis van Groningen naar Holland dan medewerking 
aan de geestelijke arbeid op een afstand van 10 kilo
meter. Het loketje wordtt een arme dominee een
voudig voor de neus dichtgeslagen. Het is ook ver· 
velend, dat een ambtenaar van even twintig jaar voor 
dergelijke beuzelingen van zijn zitplaats moet op· 
staan. Ik zal hem er niet om lastig vallen en op de 
Rijks-Verkeers-Inspectie zien ze mij niet meer. Daar 
kan men gerust op wezen. Nu is er Classicale Ver
gadering geweest en daar heb ik horen klagen, dat 
een dominee, die vijf bezettingsjaren lang zijn ge· 
meente en kerk gediend heeft en soms de illegaliteit 
er nog bij, die al die jaren lang zo prachtig heeft 
meegeholpen aan dat gewaardeerde werk van de ver
steviging van ons verzet (U weet wel, die rugge
graat !) maar niet in aanmerking kan komen voor een 
paar nieuwe fretsbanden. 

En verder hoor ik, dat aan de brandstoff,encommissie 
de opmerking werd toegezonden, dat bij de vermel
ding van instellingen die voor de verstrekking van 
brandstoffen in aanmerking kwamen, sommige in· 
stellingen vergeten waren, b.v. catechiseerlokalen en 
bioscopen, hetgeen voor de brandstoffencommissie 
aanleiding is geweest, alsnog de bioscopen in het 
lijstje op te nemen. Blijkbaar is men van mening, dat 
een koud catechiseerlokaal, waar de jonge generatie 
en vaak ook nog de oudere de geestelijke munitie iint, 
ving om zich teweer te stellen tegen het bederf van 
het Nationaal-Socialisme en de destructie van de 
zedelijke volkskracht uitermate geschikt is om de 
gemoederen wat af te koelen, t�rwijl men in de bios
copen, die in de afgelopen jaren immers zo buitens 
gewoon veel gepresteerd hebben (om ons volk van 
de wijs te brengen) nodig wat opgewarmd dient te 
worden. Of onze jonge mensen nog niet genoeg vers 
hit zijn! 

Nederland in opbouw! Och! Men moet maar niet 
klagen, maar zeggen willen we het toch! Wanneer ik 
langs de kerken loop, dan denk ik toch weer altijd 
aan die oude auto, daar op dat weiland, terzijde ge· 
schoven, vergeten ...... en vult U de rest maar verder 
in. PH. JAC. GREEVEN. 

Vriescheloo, Ned. Herv. Pastorie. 
9 October 1945. 

voor de gevangenen onhoudbaar werd, zoodat wel 
spoedig bekentenissen zouden loskomen. Gelukkig had 
een der ambtenaren van het bureau zooveel moed zijn 
medewerking toe te zeggen bij een eventueele over
val. Hoewel vrij gevaarlijk leek er een goede kans 
van slagen. 

De KP-groep Meppel besloot de overval te plegen 
Op 24 December werd het politiebureau aangevallen. 
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Ondanks goede voorbereidingen, sLuittcn de KP-ers _op 
hevig verzet van de Meppeler politie. Het kwam tot 
een schietpartij van Stenguns tegen pistolen. Een 
politieman werd gedood en een ander zwaar gewond. 
Helaas viel ook aan KP-zijde een slachtoffer. Het 
was Willy, Gerrit de Boer, een van de leden van zijn 
ploeg, die het meest bemind was door zijn offer
vaardigheid en bescheiden optreden. 

De overval werd echter doorgezet en het gelukte 
nog de bedoelde gevangenen te bevrijden. Echter moest 
het lichaam van Willy worden achtergelaten. Er werd 
alarm gemaakt en Willy werd op de stoep van het1 gebouw aangetroffen. 

Tot zoover de inleiding van wat eigenlijk de clou 
van dit verhaal is. 

Als de volgende morgen de begrafenisondernemer 
komt om zich met de zorg voor het stoffelijk over
schot van Willy te belasten, is daar ook de agent 1Vie1-
drnayer aanwezig. Deze ontvangt den begrafenisonder
nemer met de woorden (men vergev'e mij de letterlijke 
citaten): ,,Moet die vent ook nog een kist hebben? 
Donder hem zoo maar in den grond." Als dan de be
gr.tfenisondernemer te k;nnen geeft Willy te willen ont· 
kleeden, voegt Wieldraayer hem toe: ,,Donder hem 
er zoo maar in, het is mooi genoeg, dat hij nog een 
kussen krijgt, waarop Rust Zacht." Terwijl de be
grafenisondernemer toch bezig is Willy te ontkleeden, 
stapt Wielclraayer er naar toe, scbopt het fijk van 
Willy opzij en smijt schoenen, polshorloge, hoed en 
bril in de kist onder de woorden: ,,Wij willen hier 
niets van die rotzak houden". 

Na de• bevrijding dient de begrafenisondernemer 
een aanklacht in tegen Wieldraayer. Tevens geeft hij 
twee help�rs op als getuigen. Overigens wordt er nog 
een aanklacht ingediend door een onderduiker, dien 
Wieldraayer heeft overgeleverd aan de Landwacht en 
die als gevolg daarva'n naar Duitschland werd ge
transporteerd. 
./ _Wieldra�yer wordt voor de Zuiveri�gscommissie van

de politie geroepen, voorloopig geschorscht (om de ge
moederen wat tot rust te laten komen?) maar cenigen
tijd geleden weer in eer hersteld......... Moet men 

-- :e..--_ .. __ -.J! -�' ___ .... . .;... ·- . 

hieruit niet concludeeren, dat Willy inderaaaá be::-

schouwd werd als een "rotzak", inderdaad geen recht 
had op een behoorlijke begrafenis en terecht aan de 
kant geschopt werd? De reactie bleef clan ook niet 
lang uit. Een poosje na zijn rehabilitatie vervoegden 
zich bij Wielclraayer eenige personen, die hem onder 
bedreiging met wapens zijn uniform en pistool afna
men. Het uniform werd den volgenden dag op ver
schillende plaatsen in Meppel teruggevonden, ver
gezeld van een voor W. onaangenaam briefje. 

Natuurlijk volgde ook op deze actie een reactie. 
In de Meppelercourant verscheen n.l. een arti'keltje 
onder het opschrift "Rare Manieren". 

Hierin wordt in het kort het voorgevallene bij Wiel
draayer beschreven. De schrijver voelde zich geroe
pen erbij te vertellen, dat de aanklachten tegen Wiel
draayer toch door de Zuivering�commissie van de 
politie waren onderzocht. Dat hierbij gebleken was, 
dat Wieldraayer volkomen politiek betrouwbaar was, 
dat dus dergelijke Wild-West manieren heelemaal niet 
op zijn plaats waren en dat er overigens bij even
tueele bezwaren andere wegen te bewandelen zijn ...... 

Evenwel lijkt het erop, dat Wieldraayer nu toch 
binnenkort definitief wordt geschorst. 

• 

Noot van de Redactie: 
Als de feiten liggen. zooals ze hierboven beschre

ven zijn, dan is er i·nderdaad alle reden deze agent 
uit het corps te stooten. 

We wijzen er echter met nadruk op, dat de hier 
gevolgde methode onjuist is en in haar consequentie 

- tot revolutie en anarchie zal leiden. Gelooft men in
de democratie, dan moet men geloovcn in tle wette
lijk� P itl<lelen om in zoo'n gev.:il recht te doen. ;\lcn
l•,-tl n dit gt:\ 11 .:e',cr niel alk \\ cttclijl,c m'd<lc-

Il t •U1011lt.:11. 

Monn111enten·chaos? 

Naar aanleiding van het op de laatste L.0.-top ter 
sprake komen van een dreigende chaos op het gebied 
van monumenten-oprichting, hebben wij ons licht eens 
opgestoken bij '.Het 'Nationaal 1nstituut - een der 
instanties, di.etrokken is bij de qrdening op dit 
terrein - omtrent het stadium, waarin deze aange
legenheid momenteel verkeert. 

Wie na de vorige oorlog Frankrijk of België bezocht, 
herinnert zich ongetwijfeld het indrukwekkend aantal 
grote, kleine, mooie e11 lelijke monumenten, dat daar 
uit de grond verrees, en zelfs in 1939 nog aan het 
verrijzen wás. 

Wij weten, dat ook in Nederland na de bevrijding, 
men allerwege behoefte gevoelde, hen, die voor ons 
land het hoogste offer brachten, te eren door de op· 
richting van een gedenkteken. 

Het Nationaal Instituut zag in, dat hier grote 
gevaren scholen, 1. nl. dat onwaardigen op deze wijze 
eer bewezen zou worden, maar ook, dat "zwarte 
Pieten" en andere verdachte personen zouden trachten 
zich ter rehabilftatie in comité's te dringen; om dan 
nog maar niet te spreken van geschorste beeldende 
kunstenaars, die, gebruik makend van onbekendheid 
met hun schorsing, op die manier zouden trachten, de 
tegen hen genomen maatregelen te ontduiken. 

De medewerker van het N. I., die zo vriendelijk 
was, ons te woord te staan, vertelde ons verder, dat, 
waar dus dringend het optreden van een instantie 
nodig was, die in <lezen regelend kon optreden, het 
N. I. medio Juni een rondschrijven richtte tot de
gemeentebesturen, waarbij richtlijnen ingesloten wer
den, om te geraken tot een waardige gedachtenis. Wij
infonneerden hierop, of het N. I. de enige instantie
was, die een dergelijk initiatief had genomen, maar
dat blee·k niet zo te zijn: enige weken later richtte
nl. de G.A.C. zich door een oproep in de pers tot
de bela�ghebbendei;i, met het verzoe�, de . plannen

te hàrer kennis te brengen. Deze doublure werd ech
ter spoedig opgeheven, en de werkzaamheden -van het
N. I. en G.A.C. op elkaar ingeschakeld. Het N. 1.
nam een coördinerende en regelende taak op zich,
terwijl de G.A.C. op haar eigen terrein bleef en zich 
belastte met het onderzoek naar de waardighei<l van 
de betrokken initiatiefnemers, uitvoerders en te her· 
denken strijders. 

Al spoedig bleek echter in het algemeen de nood
zakelijkheid, nog een derde instantie te creëren voor 
de aesthetische beoordeling van de ingekome� ont
werpen, terwijl die dan zou moeten kunnen beschik
ken over bevoegdheid, van regeringswege verleend, 
om, wanneer nodig, de uitvoering van aesthetisch on
aanvaardbare plannen te verbieden. 

Medio Juli richtte het N. 1. zich met een desbetref-

fend voorstel tot den Minister van 0. K. en W., en 
maakte op diens verzoek de nominatie op voor een 
dergelijke veto-commissie, bestaande uit deskundige 
beeldhouwers en architecten. Bij K. B. zou een z.g.n. 
"monumenten-stop" afgekondigd worden, krachtens 
welke het plaatsen van een gedenkteken afhankelijk 
werd gesteld van de goedkeuring van deze veto-com
missie. Tot dusver is dit besluit echter nog niet af
gekondigd. Op een desbetreffende vraag deeld

0

e onze 
zegsman mede, dat inderdaad reeds zeer vele gemeen
ten met het N. 1. in verbinding traden en reeds veel 
gedaan kon worden, om de monumenten-stroom zoveel 
mogelijk in goede banen te leiden. Het uitblijven van 
de monumenten-stop werkt echter uittcraard zeer be
lemmerend. 

ln Friesland schijnt deze materie door het doel
treffend ingrijpen van het Mil. Gezag voorbeeldig ge
regeld te zijn, zo zelfs, dat landelijke ins�anties <laar 
in het geheel niet behoeven op te treden. 

Tenslotte vernamen wij nog, dat door instelling van 
keuze-commissies van de Fed. v. Beroepsver. v. Beel
dende Kunstenaars ook namen kunnen worden ver
strekt van ontwerpers, die voor een bepaalde opdracht 
in aanmerking komen. 

-�epartementale molens malen ook na de bevrijding
bliikbaar nog altijd langzaam. Zo langzaam, dat nu, 
3 maanden nadat dit voorstel werd ingediend, de 
monumenten-stop nog niet is afgekondigd. Hier en 
daar wordt, of is al, gebouwd. Wij zagen enkele ont· 
werpen. Heel mooie en waardige gedenktekenen soms, 
maar ook ettelijke gedrochten dreigen te verrijzen. 
Gedrochten, die wie weet hoeveel honderden jaren 
daar zullen staan. Beledigingen, - zij het dan niet 
zo bedoeld - voor onze gevallen vrienden, mhr ook 
voor de werkelijk bonafide Nederlandse kunstenaars. 
Het is niet aangenaam, te moeten bedenken dat dit alles voorkomen had kunnen worden, �annee� men in 

Den Haag eens wat vlugger had voortgemaakt. Wij 
begrijpen, dat men het daar druk heeft, maar geloven 
anderzijds toch ook, dat de herdenking van onze 
doden, en de schoonheid, van ons landschap aangele
genheden van niet gering belang zijn. 

Wij krijgen de indruk, dat alle voorbereidingen, die 
door particulier initiatief te treffen waren, getroffen 
zijn en dat het N.l., ondanks de handicap van het uit
blijven van de monumenten-stop, veef lofwaardig werk 
heeft gedaan. Door de vele correspondentie, die het 
N. 1. reeds over dit onderwerp heeft gevoerd, is het
tot de enige instantie geworden, die centraal. eniger
mate kan overzien, 'Yat in deze materie gaande is.

Het wachten is nu op Den Haag ...... 

X. 

,,BART" Pieter Veenendaal, geb. 20-12-1908 
overleden 15-2-1945, Neuengamme. 

Piet Veenendaal, landbouwer te de Glindhorst, was 
totdat de oorlog kwam en Nederland bezet werd door 
den Mof, een hard werker, die leefde voor zijn bedrijf, 
zijn vrouw en zoontje. 

Het onrecht ons Vaderland aangedaan, gaf aan zij11 
gevoelige natuur een harde klap. Zijn denken en· wè.r-·' 
ken waren van die tijd af erop gebaseerd, zoveel als 
hij kon hulp aan verdrukten te geven en zo mogelijk 
te saboteren. Niet tevergeefs werd een beroep op hem 
gedaan, om daadwerkelijk verzet te plegen. Veel onder
duikers zijn door hem verzorgd, veel bonkaarten en 
gelden zijn door zijn handen gegaan. 

Nauwgezet en plichtsgetrouw vervulde hij zijn werk, 
en bleef steèds op zijn post. Zijn moedig optreden 
was een lichtend voorbeeld voor de onder hem gestel
de groepen. 

In deze tijd werd ziin gelukki!! huwelijk gczegcnd 
<loOr d,• •d,oortc \·an een dicht rtj� .. n·r "eluk ,luurdc 
l e l'.11° 

Door verraad werd ook "Bart" gegrepen en wegge
sleurd. 

Zwaar lichamelijk lijden heeft hij terwille van zijn 
medestrijders moeten verduren. Doch hij heeft gezwe
gen, echter niet vaq zijn geloof in zijn Verlosser Jezus 
Christus. Zijn geloof was steeds de bron en de toets� 
steen van zijn verzet; ook in de gevang�nis was Jezus 
zijn troost. 

Eerst werd hij naar Apeldoorn vervoerd, daarna naar 
Amersfoort en vandaar weer naar Neuenoamme waar 
h'.j overleed tengevolge van dysenterie. Ee: lijde�sweg, 
die hem echter de overwinning gebracht heeft, die 
voor al Gods 'kinderen is weggelegd. 

Zijn voorbeeld is voor ons, die achterblijven een 
roepstem en aansporin? geweest te hlijven volharden 
in de str'jd te0,m onr..:cht �n ow;c!oof. 

f.. 



KOERIERSTER 
CONTRA MOF 

Onze koeriersters maakten soms vreemde dingen 
mee. 

Dat een koerierster en een mof elkaar sloegen met 
een geweer, terwijl Engelse vliegtuigen vlak boven . 
hun hoofden doken en bombardeerden, zal echter 
niet veel zijn voorgekomen. 

Een koerierster moest per fiets over de brug over 
de Noord, om het dringend verzoek van Den Haag 
om het bombardement te staken, naar Sliedrecht te 
brengen, vanwaar het dan naar de overkant geseind 
werd. 

De assistentie van een mof werd ingeroepen om 
de fiets de brug op te sjouwen. Waarom bewaakten 
de moffen anders de bruggen over onze grote rivie
ren, dan om onze medewerksters behulpzaam te zijn, 
wanneer ze alléén de brug niet op konden komen? 

Terwijl de Germaan op zijn manier een steentje 
bij droeg voor ons illegale werk, kwamen een paar 
Engelse vliegtuigen de brug onder handen nemen. De 
Tommie's doken en de mof gooide gillend de fiets 
neer en zocht dekking, de koerierster meesleurend. 
Een andere mof in de mening dat onze koerierster 
nog te zien was voor de vliegtuigen, en beschieting 
vrezend, sloeg haar in z'n zenuwachtigheid met de 
kolf van zijn geweer op het hoofd. Maar als hij dacht, 
hiermee een Hollands meisje te intimideren, was hij 
verkeerd; de koerierster nam hem zijn geweer af, en 
gaf hem de nodige tikken terug. Juist doken de vlieg
tuigen weer, en de Edelgermaan al half versuft door 
de slagen, dacht dat zijn laatste uur geslagen was. 
Maar gelukkig voor onze koerierster wierpen de 
Tommie's hun bommenlast aan de andere kant van 
de brug. Toen de aanval voorbij was, bracht de zoon 
van het helse rijk gedwee de fiets naar boven voor 
onze illegale werkster, en deze kon haar weg weer 
vervolgen ...... 

TONNY. 

O n d e r t r o u w d :
C. HUYKMAN-STRUBEL T (Puck)

en 
]. H. DE REUS (Johan) 

AMSTERDAM, 16 October 1945. 
Toekomstig adres: Joos Banckerweg 21 II. 

Wie kan inlichtingen geven over de bruin leren acte
tasch van mijn man, die na de arrestatie op 28 Nov. 
1943 door leden van de L.O. is weggebr�cht? Gaarne 
terugbezorging of bericht bij Mevr. Pannekoek, Eer· 
noulliplein 4 te Groningen. 

\. 

' 

•·

Met grote blijdschap geven wij U kennis van de ge
boorte van onzen Zoon 

ERIK GERARD SEP 
A. OMTA.
E. OMTA-BARTELS.

OLDÉHOVE, 10 October 1945. 
Tijdelijk adres: St. Jozef-Stichting, Sappemeer. 

GERRIT NEUTEBOOM 
en 

ALI VAN DOORNUM 

hebben het genoegen U kennis te geven van hun voor 
genomen huwelijk, dat D.V. voltrokken zal worden 
op Woensdag 24 Oct. a.s. des voormiddags om 11 uur. 

HATIUM, October 1945. 
Zuidwal, A 97. 
Kruisstraat, A 336 

Kerkelijke bevestiging om 11.30 uur in de Gerefor
meerde Kerk door den Weleerw. Heer Ds. J. 0. Mul
der. 

Gelegenheid tot feliciteren op den trouwdag van 3.30-
5 uur in Hotel de Beer. 

Toekomstig adres: Novalieweg C 269/1, Hattem. 

Principieel onderduiker, leeftijd 22 jaar, ioekt werk
kring (beroep slager). 
Brieven onder nr. 66 van ons blad. 

492. Gezal Weis:z: (journalist Amsterdam, toneelspe·
le�?), zijn vrouw, Selma, zijn zoontje Frans Ben
jamin Ander, oud 6 jaar. Laatst bekende adres
was: Kromme Mijdrechtstraat 36, A'dam-Zuid.

493. Machiel Jansen uit Vlissingen (Technisch student).
Met het Septembertransport van 1944 vervoerd
van Vught naar Dachau of Oranienburg. Sinds
dien niets meer vernomen.

494. Hendrik Wolf, adres: Middelhovenstraat 10, Die
ren, geb. 28 Nov. 1909 te Amsterdam. 22 Juni
1944 gearr. in Dieren, Huis van Bewaring Arn·
hem, 12 Juli 1944 Vught. Bij inval Engelsen naar
Duitsland vervoerd. Vermoedelijk Heinkelfabrie·
ken. In een buitencommando van Natsweiler over·
leden op 7 Febr. 1945.

495. Jacob Ary Verolme (Joop L.K.P.), geb. 19 Nov.
1918 te Nieuwe-Tonge, Z.-H., laatste adres: Leo
poldstraat 5 D, Rotterdam. Op 8 November 1944
door S.D. te Rotterdam gearr. Enkele dagen la
ter naar Scheveningen vervoerd. Nadien niets
meer van hem vernomen.

496. Pieter van Otten, geb. 10 Aug. 1908, gevangen
genomen 24 Juli 1944 te Den Haag en vervoerd
naar Scheveningen. 4 Aug. 1944 naar Vught ge
bracht. 6 September 1944 naar Duitsland (Sach·
senhausen). Daar in Januari 1945 nog gezien, zou
omstreeks Februari op transport gesteld zijn.

497. Otto Tichelaar, student uit Delft, gewerkt onder
de naam "Karel Karsten", woonde Helperbrink
15a, Groningen, werd 13 Nov. 1944 opgepakt, was
tot 15 Jan. 1945 in Huis van Bew. te Groningen;
nadien niets meer van hem vernomen.

498. Theo Alberts (schuilnaam Theo Middelkoop) ge
boren 6 April 1924 te Almelo. Gearr. door de S.D.
in de nacht van 31 Aug. op 1 September 1944 te
Amsterdam. Gebracht naar de Weteringschans,
sinds 4 Sept. niets meer gehoord. Is vermoedelijk
via Amersfoort naar Neuengamme vervoerd.

499. Namens den heer Schufftan, Hollywood, Califor
nia verzoekt de heer T. A. Deinum, E. 44 te Wor·
kum (Fr.) inlichtingen omtrent Gertrud Lin<len·
baum en Kurt, Eise en Robert (6 jaar) Mande!.
Allen van Joodse afkomst. Hun laatste adres was:
Haarlemmermeerstraat 97 te Amsterdam.

500. Rudolf Kar$ van den Bergh, geb. 29 September
1920, wonende: Stationsstraat 3 te Groningen. Ca.
25 Juni 1944 gearr. te Vught bij overval op een
buitencommando. Volgens Sterbebuch gefusilleerd
29 Juli 1944. Inl. over zijn verblijf in Vught.

Druk H. J. Koersen & Zn" A'dan> 
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Houding van de Intellectuelen 
en gezeten burgers in het verzet 

1l 'P;-e4 6Pij,R, u.eePden ! ! 

In Amsterdam en de Zaanstreek opereerden aan 
het eind van de bezetting ongeveer 200 actieve sa
boteurs van de BS. Het waren meest KP.-ers en 
RW-ers, meest arbeidsjongens, met een enkele stu
dent en politieman ertussen .Toch had ieder de kans 
om na een proeftijd te mogen deelnemen aan dit bij 
uitstek actieve ondergrondse soldatenwerk. Omdat je 
over 5 of 10 man door de verantwdordelijkheid van 
het werk (militair effect en in politieke zin: wat voor 
represaille? wat verdraagt de bevolking?) eigenlijk al 
een onderofficier of officier nodig had, is ook aan 
intellectuelen en andere burgers om medewerking ge
vraagd. Noch reserve-officieren in het algemeen, 
noch onder-officieren van de genie bijvoorbeeld, 
noch intelligente sporteive knapen uit de gezeten 
burgerij, bleken werkelijk bereid te zijn. Dit is een 
ernstig verschijnsel en het doet denken aan Frank
rijk gedurende de tste (en 2de?) weerldoorlog met 
:zijn "trahison des clercs", en wi j voegen daaraan toe: 
,,des bourgeois satisfaits". 

Ieder weet, dat bij de intellectuelen niet elke groep 
schd!d heeft, de studenten, de artsen en de geeste• 
lijkheid zeker niet, maar verder was het een alge
meen verschijnsel. 

Oorzaken. Leraren, ingenieurs, geschoolde ambte
naren, jonge advocaten enz. zaten te zeer vast aan 
de weelde en rust van hun milieu, daardoor hun taak 
en roeping tegeno�er onrecht miskennend. Hier komt 
nog bij het te verstandelijk staan tegenover de mo
gelijkheid om de vijand afbreuk te doen en het ge· 
brek aan gelovig enthousiasme, dat blind is voor da 
uitkomst, maar ziet op de plicht. Dit is vooral een 
:zaak van de kerk en de jeugdorganisatie. De eenzij
dige intellectuele opvoeding met zijn gebrek aan 
voortva_rendheid en dadendrang eist een andere aan· 
pak op school en universiteit. 

'Verbetering. De ouders en de minister van onder
wijs moeten dit terwille van een harmonische ont
wikkeling van individu en volk krachtig aanpakken 
en snel verbetering aanbrengen. Vroeger echter ver
dende de regering de intellectuelen. Zij kregen (be
halve de artsen!) vaak een aparte militaire opleiding 
en te vaak was bij functies hun bedje gespreid, waar
door een "struggle for better life" hun ontging. 

Het meest ontstellende was de houding van dege
nen, die door onwaarachtige argumentaties als "ik 
ben te kwetsbaar" eigen leven te goed vonden, maar 
door hun waardering met de mond voor het verzet 
anderen hier niet te goed voor achtten. 

Maar wat malen wij om deze lieden? Laten wij 

onze harten niet verbitteren met verwijten, al blijft 
het pijnlijk geen enkele "oude vriend" uit de begin
tijd overgehouden te hebben. 

Wij brengen dit naar voren om het de historici en 
leidslieden van ons volk te zeggen: meen niet, dat dit 
volk groot is en dat het sterk is, alvorens het zich 
bekeerd heeft van deze en andere dwalingen. Lieden 
met een onwerkelijke romantische-psychologische in
slag echter, zeggen dat het anders is. 

'Nog enkele feiten. Alleen de waarheid verandert 
er niet door. In een onderhoud tussen een medewer
ker yan "Herrijzend Nederland" en den Militairen 
Commissaris van Noord-Brabant, vertelde de eerst
genoemde functionaris destijds, dat me�st e�voudige 
mensen zich opgaven als vrijwilliger. Deze personen 
hadden een zodanig eenzijdige ontwikkeling, wat he
laas een sociale waarheid is, dat er bi jna niet vol
doende kader uit te vormen was .Voeg hierbij nog de 
houding van de Nederlandse rechterlijke macht en 
een pijnlijk scherp bewijs van de decadentie en futloos
heid van een deel van ons volk is geleverd. 

In tegenstelling tot het nationaal-socialisme achten 
wij intellectuelen van grote waarde voor een land en 
een flinke dosis intellect wordt door ons, bij niet aan
matigend gebruik, hoog gewaardeerd. 

De diepere oorzaken van dit ernstige verscbijnsel
in ons volksleven liggen in de geesteshouding van 
het liberalisme in de vorige eeuw en aan een ver
keerde houding van de christenen tegenover de licha· 
melijke opvoeding. Wanneer twee zo belangrijke stro
mingen in ons land éénzelfde foutieve houding aan
nemen, dan is hetgeen wonder, dat die verschi jnse
len, die we hier signaleren, ernstige vt>rmen aanna
men. 

Waar het voor ons allen nu op aankomt is: de 
geestelijke bereidheid de fouten te erkennen en be
tere principen en methoden te willen volgen. De 
cbristenen hebben te ze'èr eenzijdig de nadruk gelegd 
op het geestelijke, het individualistiscb-liberalisme te 
veel op het verstandelijke.

Oplossing. Wat gevraagd wordt is de barmoniscbe
ontplooiïng van de gebele mens, geestelijk, verstan
delijk en lichamelijk. 

Het blijft een belangrijke en urgente opgave voor 
ons volk, de kernachtige mening van Denis de Rou
ge�ont in practijk te brengen: penser avec les mains, 
denken en daarbij je handen weten te gebruiken. 

Velen bleven te ver van ons volk staan door een 
te individualistische instelling. De liefde tot dit volk 
ontbrak, en hun noden en vreugden werden niet ge
deeld. Op grond van onze beginselverklaring moeten 

en mogen we zeggen, dat ons volk ernst moet maken 
met de Bijbelse gewetensvolle spanning tussen indi
vidu en gemeenschap, die wij in pra.ctijk moeten bren
gen. 

En dan zullen we ook moeten zorgen, dat er ge
lijke kansen komen, zoodat alle krachten die God 
in ons volk heeft gegeven, tot ontplooiing komen. Dan 
zullen we onze taak en roeping tegenover ons zelf en 
andere volken beter kunnen volbrengen. 

Op zichzelf is dit een sociaal onderwijs vraagstuk, 
dat zo opgelost moet worden, dat alle intellectuele

�racbten in ons volk gemobiliseerd worden. 

KP.-ers pak aan! Omdat dit bij het merendeel van 
de KP-ers niet zo was, zullen vele KP-ers hun tekort 
in moeten halen door hard te studeren. Zorg, dat er 
evenwicht komt tussen je daadkracht en je intellec
tuele kracht. Dan geven we je een goede kans, dat 
je leven harmonisch en rijk zal ontplooien. En blijf 
op die wijze doorvechten. De KP-ers hebben in hun 
geloof en hoop schone dromen gedroomd van recht, 
en betere toekomst voor dit volk en eigen levensont
plooiïng. Dat was goed, maar blijf dan ook volhar
den om ze te verwerkelijken ! 

ANDREE L.K.P. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALLERZI.ELEN 
Zwijgende mensen over de straat, 
't Is of ze peinzen, 
Wellicht komt er een lief gelaat 
In hun gedachten rijzen. 

't Is Allerzielen en over de blaan, 
Langs dode kanten 
Heb ik daar straks een vrouw zien gaan, 
Heur armen vol crysanten. 

(Uit de Belgische vrije pers). 

--······························ 



HET CONFL][CT ][N ONS VOLK 
11Ik geloof, dat we thans langzamerhand tot de 

kern van het conflict tussen U en mij komen", ver
volgt mijnheer Jansen, terwijl de trein door het Hol
landse landschap snelt. 11Zou he twerkelijk niet mo
gelijk zijn, dat wij elkaar beter lèren verstaan? U 
wenst de consequer.ities te trekken uit de bezettings
tijd. Als ik het goed begrijp, betekent dat niet alleen, 
dat U wilt zien dat er recht gedaan wordt, maar ook 
de illegaliteit daarin een belangrijke stem zal hebben; 
niet alleen, dat ons volk een nieuwe weg moet gaan 
bewandelen, één waarop de oorzaken van het schrik
bewind, waaronder we vijf jaren zuchtten, weggeno
men worden, maar dat die nieuwe weg betreden moet 
worden, mede onder leiding van de illegaliteit". 

11Ik geloof", zegt mijnheer Storm, ,,dat zoiets niet 
wel mogelijk zal zijn, zonder de illegaliteit". 

"Ik meen, dat het zeer gevaarlijk is de illegaliteit 
in dit opzicht vrij spel te laten. Nog even daargelaten 
de vraag, wat eigenlijk onder die nieuwe wegen ver
staan moet worden. De illegaliteit mist n.l. over het 
algemeen de binding aan de historie van ons land". 

"Was het niet juist die binding aan de historische 
rechten van een vrij volk, die de illegaliteit tot ver
zet riep?" 

11Juist maar dit is één zijde. Er zijn ook plichten
t.a.v. het volksbestaan van een vrij volk. Want vrij
heid is niet absoluut, niet "inconditional".

Ware vrijheid onderstelt ook binding, anders wordt 
ze revolutionair.

III. 

Binding aan het frame, waarbinnen de vrijheid be
staat. Het frame in de historie van ons volk opge
trokken als grondwet en wet. Wie de vrijheid daar
van losmaakt is revolutionair en dat komt in de prac
tijk nog niet direct neer op wapengekletter, maar wel 
op ondermijning van het gezag en op de vervreem
ding van de rechten van andersdenkende medebur
gers. Deze binding kan de grote massa der illegaliteit, 
bij gebrek aan kortsluiting met de constitutionele de
mocratie van vóór 1940 niet voldoende in haar pro
gram 

.
verwerken". 

Ik erken dit bezwaar en ik begrijp ook, dat dit 
aanleiding voor de politici is, om dit punt steeds weer 
bij het volk, bij de illegaliteit erin te hameren. De 

September 1944. 
Landingen bij Arnhem. 
Zuid-Nederland wordt bevrijd. 
We zitten in de telefoonpost, waar tevens een op

slagplaats van wapens, munitie en springstoffen is. 
We zijn al weken achtereen in actie. Elke nacht 

,,droppings" of sabotage op spoorlijnen. Overdag ver
voer van wapens, zorg voor levensmiddelen voor de 
jongens in de bossen, berichtgeving via de radio en 
overval werk. 

We zitten in het hartje van de Veluwe: Apeldoorn. 
Dertig kilometer van ons af woedt een der felste 

slagen uit de oorlog. De slag om Arnhem, Reeds Zon
dag kwam de eerste order tot sabotage op de Duitse 
verbindingslijnen binnen. 

Niet minder dan vijf spoorlijnen, waaronder twee 
dubbelspoors, moesten onder controle, gehouden wor
den. Bovendien viel de belangrijke weg Apeldoom
Amhem onder ons rayon. Speciale sabotageploegen 
deden het 11wegwerk". Wij, de drie �P's te Apel
doorn verzorgden de spoorlijnen. 

En het had geknald, die nacht. Overdag werd alles 
weer hersteld, maar taai hadden we het spelletje ge
speeld. Elke nacht vlogen de lijnen de lucht in, elke 
dag werden ze weer gemaakt. Te groot mocht de 
schade nooit zijn, want steeds luidde de opdracht: 
vernieling, doch zodanig, dat spoedige reparatie mo
gelijk is. En zo zitten we daar, wachtend op nieuwe 
orders. 

Hoewel we weten, dat de slag om Arnhem verlo
ren is, hopen we toch op een spoedige bevrijding. 

Wij zijn klaar, onze uniformen zijn "gedropt" en 
onze 11stenguns", mitrailleurs en karabijnen liggen ge-
poetst. 

- ' 

De telefoon rinkelt. Ik luister. 
11

Bij nieuwe sabotage door terroristen zullen vijftig 
burgers _gefusilleerd worden". 

gevaren voor een deraillement zijn groter dan ooit. 
Ik zie ook in dat de illegalen de routine missen, om 
onmiddellijk practisch effect te geven in de politiek. 
Maar er is één ding, waarin de oude politieke sfeer, 
die zo ernstig heenwijst naar wat geworden is, de ont
wikkeling in de weg staat. Dat is het probleem van 
wat worden zal.

Aangenomen, dat er nieuwe wegen bewandeld moe
ten worden, nieuwe inzichten de toon aan moeten ge
ven, is er reden om, te veronderstellen, dat deze 
kring juist door haar realtie met de ontwikkeling van 
voor '40, minder geneigd zal zijn de beproefde paden 
te verlaten. Men maakt het d!inken en handelen zo 
moeilijk los uit de continue baan, waarin men ge
wend was te denken en te handelen". 

11Er moet toch reden zijn die baan te verlaten? 
En men moet toch aanwijzen, welke nieuwe weg ge
volgd moet worden?" 

"Dat werpt men ons steeds voor de voeten en ik 
moet toegeven, dat het een sterk wapen is, maar niet 
afdoende". 

In de eerste plaats is daarvoor geen éénstemmig
heid, bij de jongeren. Daar blijkt duidelijk, dat geeen 
opvatting los staat van onze levensbeschouwing. Maar 
vervolgens mag van de oppositie niet onder alle om, 
standigheden geëist worden, dat een positieve concre
te oplossing geboden wordt in geval van critiek op 
de bestaande situatie. 

11Hoe bedoel U dat? Mag ik van U vergen, dat U 
mij zegt hoe het dan wel moet, als U beweert dat de 
politiek verkeerd gevoerd wordt?" 

11Ik wil niet beweren, dat de politieke organisatie 
in Nederland niet in orde is. B.v. dat het systeem van 
partijpolitiek niet deugt. Ik meen, dat het hier om de 
vóórvragen van de politiek gaat, om levensbeschou
wingen. En wanneer ik die aan de orde stel, mag 
niet onmiddellijk geëist worden, de uiteenzetting, hoe 
de practische politiek dan wel gevoerd moet worden, 
volgens mijn opvattingen. Of daarbij dus het politieke 
systeem in het geding is, zal wel blijken. Maar eerst 
is aan de orde de sfeer, waarin de politiek bedreven 
wordt". 

11Dat zal altijd een sfeer zijn, van streven naar 

Het is onze luisterpost bij den Ortskommandant. 
Hij kan vrij praten, want we gebruiken eigen lijnen. 
Ik leg de hoorn n�er en we bespreken dat het er niet 
mooi uit zal zien voor Apeldoorn, als er nu een order 
komt. 

Toch blijft die niet uit, want 11ls even later opnieuw 
de telefoon ratelt, komt het bevel door: 

,,Lijn Apeldoorn-Deventer moet eruit vannacht". 
Wat nu? Wat telt het zwaarst? 
Als ik den commandant opbel en hem inlicht over 

de toestand legt hij de beslissing in onze handen. 
Lang wordt er dan gedacht. Voor en tegen bespro

ken en dan wordt er een plari geopperd, dat niet mis
lukken kàn. 

Op het bureau van politie beidt een dienstdoend 
agent, dat hij een parachute heeft gevonden buiten 
de kom der gemeente. Ook heeft hij daar een baret 
ontdekt. De rand is vettig van echte Engelse bril
lantine. De inspecteur vindt het de moeite waard om 
door te geven en spoedig weet de Ortscommandant, 
dat er parachutisten geland zijn. 

Langs de spoorlijn loopt een landweg. 
Op 9ngeveer twee honderd meter afstand parallel 

met de hoofdweg Apeldoorn-Deventer, fietsen drie 
jonge mannen, omstreeks zes uur 's middags. Een is 
gekleed in een overall en heeft een actetas onder de 
arm. Er wordt weinig gesproken. 

De KP is op stap. 
- Waar de weg de spoorlijn kruist, duik ik in

mijn overall weg achter de spoordijk, leg mijn fiets 
neer en doe de overall uit. Daar sta ik compleet in 

macht en invloed, van afwegen van belangen, van 
compromissen, spijts alle idealen, mits onder die com
promissen niet verstaan wordt, dat men het met zijn 
beginselen op een accoordje kan gooien. Dat laatste 
is geen politiek meer". 

11Deze sfeer van het streven naar macht en invloed, 
van het afwegen van belangen, het leven in compro
missen heeft de politiek in discrediet gebracht. Be
doelt Burckhardt daarvan niet, dat in de geschiedenis 
het gemene zegeviert en alleen het gemene? Het ge
ïntrigeer, hêt zoeken van machtscombinaties, het 
marchanderen om de sleutelposities, de propaganda, 
die door het accentueren van een aspect der waar
heid, de waarheid zelve geweld aandoet, dat alles 
laat weinig ruimte over voor een radicale, waarachti
ge levenshouding. In deze sfeer moet men .op een la
ger niveau leven". 

11Toch is dit nog niet het gemene, waarvan Burck
hardt spreekt. Ik kan zeer wel inzien, dat de politiek 
niet het tehuis biedt voor 'n rustige en verheven levens
ontplooiïng zoals de wetenschap, een klooster, de 
preekstoel, en de ziekenverzorging deze bieden. Maar 
men moet zich ook weer niet vergissen. In het leven 
is overal strijd en de strijd vraagt het stellen der slag
orde, eist tactiek. Dat is niet alleen in de politiek 
zo, a !staat het daar in het cenrum. Zelfs op de ter
reinen, die ik zojuist noemde, is die strijd er en dik
wijls is het daar nog een kleine menselijke strijd om 
persoonlijke zaken. 

Nu is de eis aan de tactiek in de strijd te stellen, 
dat ze verrassend is, dat ze geheim is. Hierin is ech
ter niets gemeens en hierin is ook geen onwaarachtig
heid. Onwaarachtig is, dat men niet staat voor wat 
men zegt, belijdt, dat leer en leven niet ·kloppen". 

11Er is op alle terreinen van het leven strijd. Helaas 
't is een gevolg der zonde. En de strijd is zelfs een 
eis, die aan het feit der zonde ontspruit. De vraag is 
maar, hoe die strijd gevoerd wordt. En dat is een 
vraag, die naar twee zijden, naar binnen en naar 
buiten beantwoord moet worden. 

Daar is eerst de strijd om het leven met d'e ware 
leer in overeenstemming te brengen. Dat is een strijd 
naar binnen. En in de tweede plaats met welke mid
delen strijd ik. Dat is de strijd naar buiten". 

H. v. R.

('Wordt vervolgd). 

Engels uniform. Uit mijn tas haal ik de baret en 
stengun. Even in elkaar schroeven en omhangen. 
Dan, met de springlading onder de arm klim ik de 
dijk op. 

Langs de weg staan mijn beide vrienden. Ik weet, 
dat ik onder hun hoede ben. Hun revolvers liggen 
vast in hun hand en bovendien heb ik, met twee 
reservehouders 84 schoten op mijn sten. 

Doodkalm tijg ik aan het werk. Het is al routine 
geworden en waar anders de duisternis hinderde, is 
het nu volop dag. 

Twintig minuten heb ik _nodig. 
Ondertussen worden de voorbijgangers opgevan· 

gen. Rustig wordt hen aangeraden te wachten, tot al· 
les klaar is .Ongeveer dertig toeschouwers krijg ik 
zodoende en ik merk het eigenlijk zelf niet. 

,,Wat doet die vent daar? Is dat een Tommy?", 
zo wordt er gevraagd. 

"Ja, dat is een Canadese parachutist, die de lijn 
opblaast", is het nuchtere antwoord en enthousiast 
roept er één: ,,Hoera, ik heb de eerste Tommy ge
zien!" 

De Tommy krijgt echter genoeg van zijn toneel
spel en daarom duik ik spoedig weer achter de dijk. 

Nu voel ik mijn zenuwen. Snel schiet ik in de 
overall. Baret ·af. Sten in de tas. Op de fiets en weg, 
als een pijl uit de !;,oog. De toeschouwers mogen al
leen maar de andere kant op en zij gaan graag, uit 
vrees voor de ontploffing. Mijn vrienden volgen en 
als we op de post terugkeren branden de ladingen 
fos. 

De volgende dag weten we, dat we geslaagd zijn. 
Niemand werd gearresteerd. 

"Wir können die Bevölkerung nicht ansprächlich 
stellen für die Tätigkeiten der Engländer", vond de 
Ortskommandant en gelijk had hij. 

A. H. 



NADERT. 

Het was maar een doodgewone dropping .. 
Ons district had haar eerste afwerpterrein opge

geven. Het was goedgekeurd en er zouden wapens 
komen. De slagzin was: ,,Wanneer kwam de grote 

Français aan". Reeds waren we er enige nachten op 
uit geweest, doch zonder resultaat. De weersomstan· 
digheden schenen de afgooi te belemmeren. 

Het was kou lijden; het regende pijpestelen, zodat 
wij in de ochtend uren met een stemming van 40 
graden onder nul op huis aan trokken. 

's Middags werd de radio (een onderduiker van 
een kennis, die hem zelf niet in huis dorst te hou
den) uit de schuilplaats te voorschijn gehaald en luis
terden wij of de slagzin doorkwam. 

Ja, daar had je hem: ,,Wanneer kwam de grote 
Français aan?" 

Direct moesten de jongens gewaarschuwd. Enigen 
van ons luisterden, die op hun beurt de anderen 
waarschuwden. Om 8 uur verzamelen op het afge
sproken punt. Dit moest bijtijds geschieden, want op 
de hoge brug stonden Duitse wachtposten en het was 
8 uur kinder bedtijd. (,,Sperrtijd"). 

Het was dus zaak om voor die tijd over het kanaal 
te zijn. 

Ik zou die avond met W., S. ophalen, om bij dezen 
naar de herhaling van de slagzin te luisteren, welke 
in de uitzending van kwart over acht weer moest 
voorkomen. Gebeurde dit niet dan moesten we die 
nacht op het verzamelpunt bivakkeren. We sliepen 
dan in de hooiberg, want dan waren wij er zeker 
van, dat de wapens niet kwamen. Maar ja hoor, de 
slagzin kwam door met de mededeling: ,,De deelne
mers worden verzocht op tijd op het bal te verschij
nen". Het begon al goed. S. had vergeten een deel 
van onze verdedigingswapens daags te voren over het 
kanaal te vervoeren, zodat wij die nog over het !<_a
naal moesten zien te krijgen. We gingen het land 
door, het was uitkijken, moffen met meisjes op de 
Kanaaldijk! S. ging er op uit om de boot van de 
overhaal op te pikken. W. en ik kwamen op de Ka-

Vergadering van de G.A.C. van lî-10-1945
D, hoofdpunten der agenda waren: 
1. Benoeming leden voor een financiële commissie 

uit de G.A.C.
2. Het herstellen van de Hoge Raad in haar oude 

functie.
3. Voordracht voor nieuw te benoemen leden voor

het bureau der G.A.C. en verhouding van de 

G.O.I.W. t.o.v. de G.A.C.
Punt 1 van de agenda: 
De voorzitter deelt mede, dat op voorstel van het 

Ministerie van Financiën en het N.S.F. een commissie 

uit de G.A.C. zal worden benoemd, welke tot taak 
zal krijgen het beoordelen van aanvrage11 tot deblok
kering van rekeningen van de ex-illegale organisaties 
en alles wat hiermede verband houdt. Voorgedragen 
werden de heren Bosch Ridder van Rosenthal, Hangel
broek, van Peski en een lid aan te wijzen door het 
N. S.F. Dit voorstel werd aanvaard, terwijl de heer 
Andre Wiltens door de vergadering als vijfde lid der 
commissie werd aangewezen. 

Punt 2 van de agenda: 
De voorzitter deelt mede,. dat de staking van de 

Hoge Raad, welke door de vorige regering was uit· 
gesproken, was opgeheven, met de motivering, dat de 
leden der Hoge. Raad voor het leven worden benoemd 
en onafzetbaar zijn. Wel werd medegedeeld, dat het 
in de bedoeling lag de Hoge Raad een zuiverings
commissie voor de rechterlijke macht te laten benoe
men. Door het feit dat de· Hoge nu niét bepaald een 
voorbeeldige houding heeft aangenomen tijdens de 
bezetting, is de · G.A.C. van mening, dat bovenge-

naaldijk aangekropen, W. met een buks, en ik met 
een oud jachtgeweer in aanslag. Ja, hoor, riemgeplas, 
daar had je S. Gauw de boot in; 't ging goed. De 
meisjes waren zeker buitengewoon lief op dat moment 
want last hadden we van de moffen niet. Even uitkij
ken aan de overkant. Alles veilig. Toen het dorp M. 
in naar het verzamelpunt, waar de hele ploeg al stond 

te kankeren, waar we. bleven. De Commandant was 
in politieuniform na spertijd de hoge brug overgeko
men en had al verteld, dat de slagzin weer was door· 
gekomen. Deze keer was er geen politie aanwezig als 
voorhoede, zeker verhinderd. De Commandant ging 
dus maar vooruit. We stapten op en gingen ramme
lend op slechte fietsen met massieve banden, het me
rendeel met halfgevulde magen, gewapend met aller
lei soorten vuurwapens, maar met goede moed, naar 
A. 

De voorrijder seinde met een rode lamp "onraad". 
We doken de bermkant in. Iemand naderde, lopend, 
en aan de andere kant naderde een boot. Was het 
een mof? Dan ere zij zijn nagedachtenis. Ik hoorde 

iemand klappertanden. Angst? Neen, ik geloofde 
het niet. 't Zou wel zoiets als plankenkoorts geweest 
zijn. We hadden er . een bij, die dien avond voor het 
eerst een illegale stap deed. Daar was hij, neen, niet 
schieten jongens. Het was een schipper, die aan de 
loopband een schuit voorttrok. Hij liep zeker diep in 
gedachten, want hij merkte ons niet op. De andere 
boot, een Duitse mijnenveger, naderde ook. Liggen 
blijven jongens, want als ze een zoeklicht op je zet
ten ben je de sigaar, riep er een. Even later stapten 
we weer op, en bereikten zonder verdere hindernis
sen A. 

Daar onze ploeg destijds het best bewapend was, 
kregen we het hoofdveld. Even later kwamen de dis
tricts-commandant van B., plaatsvervangend districts· 
commandant B., en onze veldcommandant v. M. De 
lampen werden uitgezet. De posten alle nog gecontro
leerd nu maar wachten, wachten. 

Ja, een vliegtuig naderde. Een mof, niet seinen, 
kaffers. Wachten, weer een vliegtuig. Het naderde 

onze richting. Ze seinden, verrek, uit die lampen, 
weer een mof. Gelukkig zit-ie boven zeker te slapen. 
Wachten, wachten. De stemming zakte weer. Hier 
en daar klonk nog wel eens een mop, maar ze wer
den al minder. De bakken werden sarcastischer en 
golden meer "de man met het rode snorretje" (de be
titeling van den vliegenier van het toestel, dat komen 
moet.) Nog enige vliegtuigen vliegen over, zeker ge
allieerden voor een bezoek aan mofrika. 

noemde gang van zaken nu niet erg aanbevelens
waardig is. 

Het Bureau van de G.A.C. zal dan ook een schrij
ven doen uitgaan aan den minister van Justitie 

waarin zij haar afkeuring over een en ander uitspreekt 
en tevens de suggestie doet, dat wanneer er een zui
verings commissie zal worden bepoemd door de rech
terlijke macht zelve, dit dan zeker niet dqor de Hoge 

Raad moet geschieden, maar zij er zich wel mee zou 
kunnen verenigen, wanneer dit zou plaats vinden 
door de verschillende Presidenten der Gerechtshoven. 

Punt 3 van de agenda: 
In de vorige G.A.C. vergadering was besloten, het 

bureau uitgebreide volmachten te verlenen om de 

voorkomende zaken af te doen, alleen in zeer bijzon
dere kwesties zou dan de G.A.C. in pleno of hare 

secties bijeen komen, terwijl de samenstelling van het 
bureau een wijziging zou ondergaan. 

Door het feit echter, dat de G.O.I.W., in strijd met 
de afspraak, zich zelfstandig tot de regering had ge
wend over de Indische politieke vraagstukken en te
vens de leden van de C.P.N. had uitgesloten van haar 
lidmaatschap, kwam de vraag naar voren of de 

G.O.I.W. zich hiermede niet op politiek terr�in had 

begeven en of zij nog wel als vertegenwoordigster der 
· individuele bundeling kan worden beschouwd, omdat 
zij een bepaalde categorie ex-illegale werkers uitsluit.
Men kwam tot het besluit om alvorens tot reorgani
satie van de G.A.C. over te gaan, de G.0.I.W. om
opheldering te vragen over bovengenoemde gang van
zaken, . temeer omdat naar het scheen in de boezem
der G.0.1.W. zelve over een en ander onenigheid
schijnt te bestaan.

We lieten de moed zakken, maar hoor! Geluid, een 
vliegtuig. Al draaiend naderde het ons terrein. We 
zagen het, een· groot transportvliegtuig. Het vloog 
over het terrein. ,,Seinen, seinen, aan de lampen, 
mannen". Goed zo jongens, laat je licht maar zien. 
Het vliegtuig seinde terug, maar ging door. Wat nu? 
We begonnen te razen, maar hoor, het kwam terug. 
Hij moest zeker verkennen of hij goed was. Hij na
derde, hoog. Plots witte wolkjes, gelijk bij een motor. 
Ze ontplooiden, het waren parachutes. Hoera, we 
dansten en schreeuwden, vergaten dat we in het vij· 
andelijk gebied waren en elk ogenblik moffenpatrouil
les konden naderen. 

Ja, wapens, actie, meer verzst. We voelden, dat 
de vrijheid naderde. We mochten meedoen. Daar de 
eerste tastbare en voor ons zichtbare bewijzen dat ze 
met ons meeleefden en op ons rekenden. 

Het vliegtuig, ging door. Hoe graag, hadden we 
,,die vent met het rode snorretje" een poot willert ge
ven. Maar opletten, lopen jongens. De wind dreef de 
parachutes te ver weg. Zoeken, ja daar wat wits. Een 
grote koker uit elkaar gevallen. We aaiden de mo
derne wapens, die overal verspreid lagen. Dat kostte 

veel tijd, de commandanten sjouwden even hard mee. 
Een bus was ontplç,ft. Zoeken, rapen, de praam in, 
weg met die boel. We moesten voortmaken. Hè, wat 
lag daar half in de sloot, en op de kant in diggelen? 
Jongens, hier eten, mout, stukjes verpulverde choco· 
lade. We aten allerlei voor ons vreemde hapjes. Eén 
van de jongens meende een rol meelspijs te eten. Jo, 
laat eens zien, vraagt van B. Hevig gelach, het was 
springstof. De patiënt stond te spuwen als een bezo
pen kater. Het begon te schemeren, we moesten 
voortmaken. Feestelijk klonk het "tot kijk, jongens". 

We fietsten hard, het werd lichter, waardoor het 
gevaar groter was. Het viel niet mee, met die slechte 
fietsen en hongerige magen, maar we dachten er niet 
om. De ploeg was stil. Zouden ze allen voelen, wat 
ik voelde? ,,De vrijheid naderde". 

Zou het nog vele offers kosten? Zou het nog lang 
duren? We lieten onze mengelmoes van wapens bij 
het verzamelpunt en reden om beurt naar huis, te
vreden, en vastberaden vol te houden tot de vrijheid 
of de dood. 

Wij moesten zo ,dikwijls, vooral in het begin hopen 
tegen 4ope in. De vrijheid was zo ver en daarom, 
laat ons allen meewerken aan een maatschappij waar 
gerechtigheid heerst, opdat de offers van onze mak
kers, en van de vele gevallenen niet tevergeefs mogen 
zijn. DE JAGER. 

Sectie Berechting der

Grote Advies Commissie 

In overleg met de Centrale Adviescommissie, (die 
het M.G. namens de illegaliteit adviseert) meent de 
sectie berechting de toestand van de bewaking en be
waring der concentratiekampen dringend onder de 

aandacht van den minister te moeten brengen. 
Niet alleen, dat_ herhaaldelijk gevangenen ontsnap· 

"en, maar ook in verband daarmede, blijkt, dat ved 
al de afstand tussen gevangenen en \,ewaking slecht 
bewaard wordt. Soms komt het voor, dat men tezamen 
een biertje gaat drinken, dan weer blijkt van een ver
trouwelijke omgang met vrouwelijke gedetineerden 
van omkoperij enz. 

Een gezagsdrager, en dat is de bewaker toch, moet 
weten dat te zijn. Zoals ze dikwijls in vodden gekleed 
zijn, is er in dat opzicht weinig aanleiding voor hen 
zich bewust te zijn van hun waardigheid. Discipline 

is er verder over 't algemeen maar weinig. Er is een 
scherpe scheiding tussen de bewakingsafdeling ressor
terende onder het leger en de bewaringsafdeling met 
den commandant ressorterende onder het M.G. Dik
wijls zijn de kampbewakers gerecruteerd uit de om· 
geving, wat de vertrouwelijke omgang met de kamp 
bewoners en het vervullen van hun wensen in de na· 
burige stad of dorp vergemakk�lijkt. 

In het kort is het nodig het kamp onder éénhoof
dige leiding te brengen, de manschappen in unifor· 
men te steken, ze te trainen, lichamelijk en geestelijk, 
daartoe de directe leiding te sorteren en zo nodig 
een spoedopleiding te geven. 

Het kweken van discipline, een goede teamgeest en 
verantwoordelijkheidsbesef en vooral het veiligstellen 
van de maatschappelijke positie, ziedaar het a. b. c 
van de juiste bewaking en bewaring in en om de kam
pen. C. B. 



UIT DE PROVINCIE 

van de Provinciale K.P.-vergadering Zuid· 

Holland gehouden bij Piet-1 te Vlaardingen 

Aanwezig waren: Piet 1, Oom Piet, Paul, Trees, 
Peter-Noord, Charles, Hans en Jos. 

De urgentie werd besproken van een spoedige op
lossing van het tekort in het wagenpark. De KP 
moet eenige wagens toegewezen krijgen, welke in 
eerste instantie ten behoeve van de afwikkeling moe
ten rijden en in tweede instantie gebruikt moeten 
worden voor het werk van Sectie IX, hetwelk in 
Z.H.-Zuid door dezelfde personen wordt gedaan.

De punten der laatste TOP-vergadering te Amers
foort worden behandeld. 

1. Met de jongste besprekingen gevoerd door eenige
KP-ers en RVV-ers, betreffende onderscheidings
teekenen, gaat de vergadering accoord, d.w.z. bui
tenlandsche onderscheidingen worden alleen aan·
vaard, indien er pressie wordt uitgeoefend en
vooraf bekend is aan de KP, welke menschen de
eereteekenen zullen ontvangen.
Speciaal de posthume gevallen zullen naar voren
gebracht worden.

2. Ten aanzien van Sectie IX wordt evenals op de
TOP-vergadering de belangrijkheid der enquete
boekjes besproken.
Besloten wordt over te gaan tot het plaatsen van
advertenties, districtsgewijze op eenzelfden datum
om de snelle afwerking te stimuleeren.

3. De vergadering spreekt zich uit voor het over
gaan tot een reunisten-veree�iging van oud-KP
ers.

4. De Gewestelijke Commandant B.S. v. d. Hoeven,
bewerkstelligt momenteel een plaatselijke reunisten·
vereeniging, welke een eigen periodiek zal uit
geven. Verschillende menschen juichen dit zeer toe
en menen, dat hier geen sprake is van een achter
bakschen aanval op L WC of GAC. Men besluit
om op de eerstvolgende vergadering, waar de ont
wikkeling van dit apparaat besproken zal worden,
zoo voltallig mogelijk aanwezig te zijn.

5. Een 20-tal wagens moeten in den lande opgegeven
worden voor de afwikkeling 

0

der LKP, met een
advies der illegaliteit om de noodige papieren te
verkrijgen.

6. Men spreekt zijn ontevredenheid uit over het feit,
dat de vroegere Gewestelijke Commandant B.T.
Rodenburg bij de overname van heele onder
deelen van het SG in het corps Gezagstroepen,
de in het SG bevelvoerende officieren overslaat en 
vervangt door officieren der B.T. Dit zijn prak
tijken, die niet stroken met de eerlijkheid, dié een
goed militair moet betrachten.

Secretaris Provincie Z.H. 

ONDERZOEK 

,,illegale overtredingen" 
Het is nu zo ver, dat de vóór 5 Mei 1945 gepleegde 

vergrijpen van "illegalen", zoals het clandestien ge
bruiken van stroom, eerst nader onderzocht zullen 
worden. Er zal rekening gehouden worden met het 
feit, dat het er in deze gevallen om ging de zaak 
der illegaliteit te dienen, zodat er op lichte gevallen 
geen straf zal volgen. Deze straf zal wel opgelegd 
worden, indien blijkt, dat er grove fouten begaan zijn, 
of dat er lichtvaardig opgetreden werd. 

Aldus de aanwijzing, die van den Minister van 
Justitie aan de parketten is uitgegaan. 

ONZE GESCHIEDENIS 

Het wordt a.h.w. een afgezaagde geschiedenis. Niet 
onze geschiedenis zelf, doch het schrijven over de 
geschiedeins. 

Dat wij er nogmaals op terugkomen, vindt in twee
erlei zijn oo,rzaak. 

In de eerste plaats moeten wij een jammerlijk feit 
constateeren. Meerdere malen hebben wij in onze 
"Mededelingen" oproepen geplaatst om verhalen over 
onze illegale ervaringen. Zelfs hebben wij prijzen uit
geloofd voor hen, die het mooiste verhaal zouden in
dienen. Als resultaat zien wij een bedroevend resul
taat. Ondanks vele beloften, is het aantal ontvangen 
verhalen ontstellend gering. Verontschuldigingen als: 
"Ik kan niet schrijven", of "Daar heb ik geen tijd 
voor", moeten wij absoluut van de hand wijzen. Een 
bekend spreekwoord zegt: ,,Waar een wil is, is een 
weg". Met dit veelzeggende woord voor oogen, is 
m.i. ieder onzer in staat eens iets over zijn ervaringen
op papier te stellen. Dit wil heusch niet zeggen, dat 
elk verhaal litterair verantwoord moet zijn. Zooals 
ook reeds herhaaldelijk eerder opgemerkt, zijn er ver
schillende groote schrijvers bereid gevonden om van 
onze verhalen een keurig geschiedenisboek samen te 
stellen. Deze schrijvers corrigeeren de binnenkomende 
verhalen wel, daarvoor behoeft niemand onzer be
zorgd te zijn. 

In de tweede plaats - en dit is wel het ergste -
moeten wij tot onze verbazing en tevens tot onze 
groote teleurstelling constateeren, dat verschillende 
onzer menschen, zoogenaamd dan wel niet schrijven 
kunnen, doch steeds weer copy over hun illegale 
werk ter beschikking van andere dag- en weekbladen 
stellen. 

Niemand onzer misgunt een ander blad iets. Het 

Nogmaals moet ik terugkomen op deze materie. 
Door een jammerlijke vergissing zijn in No. 63 van 
de "Mededelingen" enkele advertenties opgenomen 
over verschillende werkmogelijkheden, die niet opge
nomen hadden mogen worden. 

Ik ben door eenigen tijd afwezigheid hiervan te 
laat op de hoogte gesteld om dit te kunnen voor
komen. Teneinde teleurstellingen te voorkomen, plaat
ste ik daarom in No. 64 een artikel onder hetzelfde 
opschrift als hierboven, waarin ik m.i. duidelijk heb 
uiteengezet de wijze, waarop op een werkmogelijkheîd 
moet worden gesolliciteerd. 

Het blijkt echter, dat sommige KP-ers nog steeds 
niet begrijpen welke werkwijze moet worden gevolgd. 
Ik wil daarom in dit nummer nogmaals nadrukkelijk 
op enkele dingen wijzen. 
· Hierbij moet ik een waarschijnlijk zeer teleurstel
lende mededeeling doen, n.l. dat alle sollicitanten op
nieuw moeten solliciteeren, doch nu op die wijze
als hieronder wordt aangegeven. Daarbij zijn enkele
voorwaarden, die stipt moeten worden opgevolgd.

Een zeer bedroevend feit moet ik. hierbij opmerken. 
Van de pl.m. 150 sollicitanten zijn er slechts... . . .  6, 
die hun enqueteforrnulier op de juiste wijze -hebben 
ingevuld en ingediend. 

Velen vergaten b.v. het formulier door den pro
vincialen vertegenwoordiger te doen onderteekenen of 
lieten dit door een eigen ploegleider of gewestelijken 
KP-leider doen. Weer anderen solliciteerden, zonder 
dat zij een autobiographie hadden ingediend. 

Ook waren er sollicitanten, die absoluut niet in 
KP-verband zijn werkzaam geweest, terwijl er boven
dien vele KP-ers solliciteerden, die niet zonder werk 
zijn. Daarom alsnog de volgende opmerkingen: 

Alle prov. vertegenwoordigers ontvangen 

opnieuw een aantal enquêteformulieren, die zij 

alleen mogen uitreiken aan hen, die absoluut 

zonder werk zijn. Wanneer een K.P.-er, die geen 

werk heeft, geen formulier ontvangt, .dan kan 

spreekt vanzelf, dat ook de redacties van andere dag
bladen of periodieken alles in het werk stellen om 
over praktijkeri van de KP of LO, uit de oorlogstijd 
iets te kunnen schrijven. 

Doch KP-ers en LO-ers, het is toch wel erg teleur
stellend als op onze herhaaldelijke oproepingen hoe
genaamd niets wordt ingeleverd, terwijl we vrijwel 
dagelijks in andere bladen de mooiste verhalen kun
nen lezen. 

Dat moet anders worden! 
Dat kan ook anders worden! 
Hiervoor is maar één ding noodig ! 
Hoezeer wij ook anderen gunnen met opzienbarende 

onthullingen over de verzetsactie voor den dag te 
kunnen komen, in de eerste plaats hebben wij er recht 
op. Binnen 14 dagen na het verschijnen van dit 
nummer, levert iedere KP-er en iedere LO-er een 
verhaal in. Het geeft niet, dat er op deze manier mis
schien dubbele verhalen binnenkomen. Het is dus 
ook niet erg, als het niet zoo mooi is gesteld. 

Denk nu niet, dat als alle lezers een verhaal in
dienen, het door U niet behoeft te worden gedaan. 
leder ander zou ook zoo kunnen denken en dan ont
vangen wij nog niets. 

Neem allemaal papier en pen. En nu maar schrij
ven. 

Wij zullen zorgen, dat we een speciale kracht aan
stellen om de groote hoeveelheden post op te kunnen 
vangen. 

Wij zullen de posterijen waarschuwen en een bak
fiets bestellen om alle post van het postkantoor naar 
ons bureau te transporteeren. 

Denk er om, dat we geen figuur slaan! 
Succes! 

FRITS 

.I 

hij bij zijn prov. vertegenwoordiger een ver· 

zoek tot het ontvangen daarvan indienen. 

Alleen aan de hand van deze ingekomen 

formulieren worden de mogelijkheden, die wij 

beschikbaar hebben verdeeld, terwijl voor 

hen, die hun wenschen voor een ander beroep 

kenbaar maken, alles in het werk zal worden 

gesteld om dit te bereiken. 

De enquêteformulieren moeten door een 

prov. vertegenwoordiger worden ondertekend 

en afgestempeld en door hem bij het Afwikke· 

lingsbureau worden ingediend. 

Aanbevelingsbrieven moeten achterwege 

blijven. De ondertekening van den prov. ver· 

tegenwoordiger is voldoende. 

Alleen zij, die hun autobiographie hebben 

ingediend, kunnen voor hulp onzerzijds in 

aanmerking komen. Alle vorige formulieren 

zijn hiermede vervallen. 

Alleen sollicitaties van leden onzer K.P. 

worden in behandeling genomen. Hierop kun

nen geen uitzondering worden gemaakt. 

Hieronder nogmaals de adressen van de provin
ciale vertegenwoordigers. 

Groningen: P. Dijkema - van Hamelstraat 15 -
Groningen. 

Friesland: P. Oberman - Woudpoort E - Dokkum. 
Drente: J. Gunning - Zuideinde 59 - Meppel. 
Overijssel: C. Hilbrink - Spoorstraat 29 - Olden-

zaal. 
Gelderland: C. van 't Land - B 2 - Epe. 
Utrecht: C. A. Stoové - Maliebaan 15, kamer 9a 

- Utrecht.
Noord-Holland: P. Colaris - Koninginneweg 140b

- Amsterdam Z.
Zuid-Holland: W. Kooimans - Kralingscheplas

laan 156 - Rotterdam. 
Noord-Brabant: St. Feyen - Nachtegaalstraat 86 

- Tegelen.
Limburg: W. Houwen - Oranjehof - Valkenburg.
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Het is algemeen bekend, dat de KP in de be
zettingtijd door overvallen op gevangenissen, tal van 
gevangenen heeft bevrijd. 

Verschillende artikelen heeft U daarover reeds ge
lezen in ons Mededelingenblad. 

Meermalen trachtte de KP dit te doen door een 
list, zonder gebruik te maken van wapens. Maar 
wanneer dit niet lukte, was men steeds gereed en 
bereid tot wapengeweld. Minder bekend is het, dat 
door het optreden van LO-ers eveneens dikwijls ge
vangenen zijn bevrijd. 

Een der manieren daarvan, willen wij hier in het 
kort vertellen. 

Het is in 'het voorjaar van 1944. - Er is alarm 
geslagen in een van onze LO-districten. 

Onze medewerker G. is bij een razzia, in het kader 
van de arbeidsinzet, opgepakt. 

Er is één gelukkige omstandigheid. De SD weet 
gelukig niet, dat G. gepakt is en met tal van an
deren naar het Durchgangslager te Amersfoort is 
overgebracht om, overeenkomstig de gewoonte, na een 
week of vijf naar Duitsland te worden getranspor
teerd. 

Had de SD dit geweten, dan zou zij gelachen 
hebben. 

De buit was niet mis. 
Maar" G. zit tussen de "contractbrekers", de men

sen, die na hun verlof niet naar Duitsland zijn terug
gekeerd, en tussen de personen van "de gevaarlijke 
leeftijd". 

De kans, om onmiddellijk te worden doodgeschoten 

is er weliswaar niet, maar ook de positie van de 
gevangen genomen onderduikers is allerminst be
gerenswaardig. 

In het bedoelde LO-district worden conferenties op 
conferenties gehouden. Zou onze medestrijder nog 
niet te redden zijn? 

Men is het er over eens, dat een overval door de 
KP in dit geval niets geeft. Wel is er tweemaal een 
overval op het kamp te Amersfoort beraamd, maar 
tot daden is het nimmer gekomen. Daarvoor - men 
weet het - is de bewaking veel te sterk. Er moet 
dus iets anders verzonnen worden. 

Het is bekend, dat G. op zijn vals persoonsbewijs 
het beroep landbouwersknecht heeft aangenomen. 

Daarom stelden wij ons in verbinding met een 
relatie, dîe als administrateur op het Bureau van den 
Plaatselijken Bureauhouder werkzaam is, want het is 
immers bekend, dat deze Bureauhouder de zgn. 
,,Landbouw-Ausweise" uitreikt. 

Deze administrateur bleek bereid een dergelijke 
A!sweis voor G., uiteraard ge-anti-dateerd, uit te 
schrijven. 

Officieel hebben de Duitsers steeds volgehouden, 
dat de namen van hen wie een dergelijk stuk was 
gegeven, precies op het Arbeidsbureau bekend waren, 
maar volgens ons verstrekte inlichtingen, bleek daar 
in de praktijk weinig van te kloppen. 

Een der plaatselijke medewerkers, L., trok de 
stoute schoenen aan en ging, gewapend met het valse 
,,Landbouw-Ausweis" naar het betreffende Arbeids
bureau. Hij werd daar gebracht naar den "Fach
berater'' in hoogst eigen persoon. 

Het zijn spannende momenten, die volgen. 
L. doet zijn verhaal. Hij begrijpt wel, dat de Duit

sers arbeiders nodig hebben en hij wil ook zeker niet 
voor iedereen komen pleiten, maar hij veronderstelt 
toch, dat de Duitsers de landbouw in Nederland niet 
in de war willen laten lopen en daarom de houders 
van een "Landbouw-Ausweis" van de arbeidsinzet 
hebben vrijgesteld. En nu is toch de landbouwknecht 
G. opgepakt en vastgehouden; dit moet toch zeker
een misverstand zijn.

De "Fachberater" antwoordt, dat het heel wat 
moeite gekost heeft om een goede regeling voor de 
arbeidsinzet te vinden. 

De Spoorwe;:stakin;: 
De redactie van de "Mededelingen" van C.B., L.O. 

en Afwikkelingsbureau ontving het volgend schrij
ven: 

Mijne '.Heren, 

.Aanvankelijk was ik niet van plan op bet door 
'U in no. 61 van de "Mededelingen" geplaatste ar· 
tikel over de spoorwegstaking critie'k te leveren. Men 
leert tegenwoordig wel om aan alles te wennen, al
boewel dit voor principiële verzetsmensen, die kosten 
nocb moeite hebben gespaard en dag en nacht met 
hart en ziel in touw zijn geweest om te strijden tegen 
den bezeMer en . . . . . . tegen een groot karakterloos 
deel van ons volk, wel eens vreselijk moeilijk valt. 
Ook zijn vele mensen tegenwoordig zo nu en dan 
wel eens te "strijdensmoe·· om op een soms opduiken
de verkeerde geest in de gelederen van de verzets
beweging te reageren. 

'.Het zou mij geloof ik niet meer verwonderen, wan
neer er vandaag of morg'en, bet:z:ij in woord of ge
schrift, opgemerkt zou worden, dat bet gebele 'Neder
landse volk zich toch zo goed beeft gedragen ge
durende de Duitse bezetting en dat bet verzet a.h.w. 
een volkskarakter is geweest. 

'k Çieloof, dat wij op de duur daar be eng aan. 
De talloze "vaderlanders", die radio's, koper, 

dekens, kleding etc. bebben ingeleverd, de duizenden 
die zicb voor arbeidsinzet of krijgsgevangenschap 
hebben gemeld of om het bardst liepen om een ".Aus
weis", de duizenden, die bebben gespit of op an· 
dere wijze colJaboreerden met de vijand, de ..... mil-

lioenen, die weigerden Joden en of andere slacbtoffers 
van de Duitse terreur te buisvesten, zijn zo gauw 
weer vergeten. 

'Neen, zoals ik reeds scbreef, bet 'Nederlandse volk 
zal straks boe langer boe meer aan verzet "gedaan" 
hebben. Steeds meer begint het daarop te gelijken . 
('Vergis ik mij niet, dan is dit ook de grootste oor
zaak van de slechte zuivering. '.Het 'Nederlandse volk 

is in zijn geheel te slecht geweest. '.Hoe valt er dan 
te zuiveren 7 'Waar zulten we de "zuiveren" vinden 
om te kunnen zuiveren 7) Docb terzake: 

Zoals ik in bet begin van dit schrijven reeds beb 
opgemerkt, was ik aanvankelijk daarom niet van plan 
op bet betreffende artikel critiek te leveren, alhoewel 

het mij ontzettend bedroefde, dat zelfs in een "Mede
delingenblad" van de E..O. en E..X.P. (nota bene) de 
lof wordt bezongen over de spoorwegmannen. Zelfs dus 
door twee organisaties, die zicb in bezettingstijd zo 
buitengewoon bebben onderscbeiden. 

Doch nu ik in een volgend nummer een beel klein 
artikeltje lees over, ,, De 'Nederlandse Joden", waar
in wordt gezegd, dat een honderd en zeventien dui
zend Joden in concentratiekampen werden vermoord, 
kan . . . . . ja mag ik mijn pen niet rustig meer laten 
liggen. 

'Weet de scbrijver van dit artikel niet, dat deze 
Nederlandse Joden door de "Nederlandse" Spoor
wegen naar '11lesterbork en of andere concentratie
kampen zijn vervoerd7 

'Weet deze schrijver niet, dat, bebalve bet t,rans
porteren van Joden, de "Nederlandse" Spoorwegen 

Duitsland heeft nu eenmaal veel arbeiders nodig, 
maar het economische leven mag hier niet in de ·ar 
lopen. Daarom moeten de Ausweise, die uitgereikt =ijn, 
hun kracht behouden, tenzij bij een nadere regeling 
bepaalde categorieën alsnog voor Duitsland nodig 
zijn en worden aangewezen. 

Nadrukkelijk wordt gevraagd, of G. geen "con
tractbreker" is; L. moet er maar niet om heen praten, 
want de administratie wijst het toch precies uit. 

Na de verzekering van L., dat het geval G. rond
om in orde was, gaat de "Fachberater" met veel bra
vour staan en zegt de administratie even te zullen 
naslaan, of G. hierin voorkomt. 

De "Fachberater" gaat heen. 
L. krijgt het wel benauwd. Als de administratie toch
eens klopte!

Ieder ogenblik denkt L. dat de "Fachberater'' zal 
binnenkomen met de nodige handlangers om hem, 
wegens poging tot misleiding, weg te voeren. 

De "Fachberater" blijft tien minuten weg; voor 
iemand, die in spanning verkeert, evenwel een lange 
tijd. 

Het loopt echter goed af. De "Fachberater" komt 
terug en zegt, dat alles in orde is en dat G. vrij
gelaten dient te worden. L. krijgt een verklaring mede, 
die moet worden afgegeven aan het Bureau \ler SD 
op het Plein te Den Haag. 

Dit laatste wordt gedaan en na vijf dagen komt 
G. uit Amersfoort terug.

Tot diens grote verbazing is hij op een morgen op
het bureau in het kamp ontboden. Met een ·kloppend 
hart is hij gegaan. Zou men ontdekt hebben, wie hij 
was en wat hij deed? 

G. wordt echter slechts uitgemaakt voor "<lumme
Holländer". Wie draagt nu een Ausweis, door de 
Duitsers uitgereikt, niet bij zich? 

Die qualificatie ondergaat G. evenwel gelaten. Hij 
is vrij! 

Wij hebben als LO-ers nog veel plezier van G. 
beleefd. Hij moest natuurlijk precies weten, hoe hij 
de vrijheid had herkregen. 

G. heeft niet gerust, vóórdat hij dezelfde methode
op later gearresteerde onderduikers toegepast had. 

A. J. M. 

ook nog duizenden andere goede vaderlanders naar 
concentratiekampen en naar bet vijandelijk land beeft 
getransporteerd, om nu verder over de overige on
vaderlandslievende praktijken van de "Nederlandse" 
Spoorwegen maar te zwijgen 7 

,,'.Hulde aan de Spoorwegmannen/" 
,,Een daad van grote betekenis." 
Dit staat in een orgaan van een organisatie voor 

hulp aan onderduikers. 
De 'Nederlandse Spoorwegen bebben bun vijande-

lijk werk eindelijk in September 1944 gestaakt. 
,,Een daad van grote betekenis." 
,,'.Hulde aan de Spoorwegmannen/" 
Xunnen we nu ook nog niet een parallel trekken 

door te zeggen: 
De Duitse "Weermacbt beeft baar vi1andelijk werk 

eindelijk in Mei 1945 gestaakt. 
,,Een daad van grote betekenis." 
,,'.Hulde aan de moffen 7" 
1k ben verstomd/ '.Het ontbreekt mij aan woorden. 

'Wat moet ik van zo'n artikel nog zeggen7 1k doe 
er verder bet zwijgen aan toe, doch ik kan onmoge
lijk nalaten 'U op deze wijze van mijn grote teleur
stelling en verbittering in kennis te brengen. 

Hoogachtend, 

EEN ABONNEE 

In een volgend nummer zullen we hier nader op 
terugkomen. 

Redactie. 
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8� ua Piet BUITENLAND 
De onderstaande brief ontvangen wij van een KP

er in Engeland. 

Er mag niemand achterblijven om zijn eraringen Vrienden,
MAL�ERN WELLS, October '45. 

mede te delen". . In dank jullie schrijven 441 VD d.d. 25-9-'45 aan 
In de afgelopen vijf jaren heb ik véél (Varmgen 

mij gericht ontvangen ; tevens mijn hartelijke dank
d k I .. k de meeste zijn wii vergeten. 

geha , maar wer e IJ , . voor de ontvangen L.O. kranten. 
f d . Siebe .eet 1 e nog 

Ja, als een o an er zou zeggen· 11 ' • Jullie begrijpen wel, dat wij hier in Engeland in 

d f d . dan zouden de Jde dmgen 
van at o at ...... , Ja een Hollands kamp, groot plm. 3300 man, hunkerend

k het leven g.t voort ...... 
weer boven omen, maar.·· .. · naar enig nieuws uit ons kleine schone Holland, uit-

d ··k b Id ·tle buurt van 
Op een morgen wer 1 opge e m . zien. De meeste militairen zijn onze trouwe mede-

k d. t k en .rrouw ernstig 
Lemmer Kunt 0e oo irec om I werkers ti1"dens de Duitse bezetting geweest en 1"ul-. " . " h d · . het bleek dat 
ziek." Ging direct naar et orpJe e !ie begrijpen dan ook, dat ze met zulk nieuws uit 

. . t 1tn omgekomen 
er een vliegtuig was neergestor , P1 ' Holland zeer blijde zijn en het nieuws uit de krantjes 
maar honderden en nog eens hot

r
!::e

"
!:�

v

a
e
;� verslinden. Ik heb ogenblikkelijk de couranten over 

winden" waren verzameld. Ik pa de verschillende cantines in het kamp verdeeld en · 
G' t ,1 autobus en nam 

lectuur in twee dozen. mg me . ,, daar liggen ze nu op de leestafels. 1 
d h t b k uit·1tend W.M. ' tus-

V 1 H Il d I h bb h z plaats oo e ac ters e an , ,, . .. ee o an se ectuur e en wij ier niet. o nu
\ . Id · d-'aki es voor m11 op 

sen twee Duitse so aten m, 
I CCD All k f- en dan een Hollands krantje, dat iemand bereidwillig 

de grond. Plotseling halte, co,? e · .. 
e �, 

afstaat. Ik ga er direct mede accoord, dat jullie mij 
f kk d h ndtasi'e enz. enz. B11 de een 

I b , h bi d h bb 
. h ers pa en, ozen, a a s a onne op et a e en mgesc reven. 

vonden ze wol, bij de andeiveer
.k

andere :'�rboden Vanuit Engeland mogen wij nog geen postwissels 
l"k ant 1 zou m1Jn twee 

waar. Ik zat erg gevaar IJ , naar Nederland zenden, niet eerder dan wanneer het 
'-k k moeten r'en en dan zouden de Nederlandse geld gestabiliseerd is. Ik zend i"ullie dan pa"' en o

f
o
f 

open

!
. 

der c mij afrekenen. Goede 
twee mo en we ver . ;. een postwissel groter dan het bedrag, de rest als stor-

d - d Ik h !den foto mt m1Jn zak waar 
raa was uur. aa d ting aan de "Stichting 1940-1945". Ik zal hier 

" k' d OP" 
en en vertelde hen dat 

m11 n twee m eren 1_ . abonné's werven en gelden zien te innen. 
. . ,nu1s lagen wegens onder-t-wee ervan m een zie De dagelijkse gesprekken lopen natuurlijk veel over 

_,. d .k !t eten had opgehaald. Dit 
d ll d h b · "oea.mg n at I nu .. . Hollan en wij weten a en, at et eerste egm een

geloofden ze grif. Ik �i\\,, hen, of ZIJ die dozen 
lastig begin is, maar de algehele opinie is deze: Jul-

'Id b h �- CCD-mannen. Toen 
w1 en esc ermen voor de tweè "-·· !ie staan voor een zware taak, laat je niet het kaas
d k 1 .. . · twee dozen 

b d I · · 1 k h eze ere s m11 vroegen wat er m d1� van je roo eten, aten w1J gezamen ij onze se ou-.k . . . 'r<1,ag het zat, wees 1 op de m1hta1ren en zei . . \, ders onder het werk zetten; vereend en aaneengeslo-
hen, die zijn niet van mij." De Duitser� knikte��

n ten werken voor de wederopbouw van Nederland en 

ja en zeiden dat de CCD niets aan hen had te vra- :....Jnnesië. Wij in Holland hebben dit getoond tijdens 
gen. lriu._,tse bezetting, zij in Indonesië tijdens de be-

Ik kwam behouden met mijn vracht in Leeuwarden de Du,,n den Jap. Vele Indonesiërs hebben ge-
' . 

maar...... de mensen in wiens huizen ik 's avonds zettmg v�erland, het hunne hiervoor gegeven, ve-
met mijn vrouw de "Wervelwinden" door de bus werkt in Ne1..,:n Indonesië. 
deed, hebben geen vermoeden gehad, dat iedere 

Ie Nederlanders 1,,11 naar een hechtere band tus-
"Wervelwind" menig druppeltje angstzweet had ge- Laten wij strevt'_::mesië; steunt daarom de pas 
kost. De piloten hadden hun leven ervoor gegeven, sen �ederland en lnein Holland: ,,Nederland-
maar hun "Wervelwinden" zijn gekomen op de plaats opgenchte vereniging 1. 
van bestemming. Indonesië". npeaan en vele mijner 

S. T. H. Broeders, ik als Indo-Eur Nederland en als 
landgenoten, die als vaderland''ij, die zowel Wes
moederland Indonesië hebben. \\veten, dat de tijd 
terse als Oosterse ideën hebb

1

en, P.!kaar te zoeken. 
nu is aangebroken om contact met,�te houden van 

Gaarne wil ik U daarom op de hoó,zult van mij 
onze jongens die buitengaats gaan. U ::ior het blad 
en vele andere jongens spoedig stukjes 11ier in het 
opgezonden krijgen, van de opleiding 1t en ver
Woodfarm Camp, de uitzending, aankonide weder 
dere belevenissen in Indonesië. Wij zijn bi. 
een taak te kunnen opnemen. ·: 945, de 

Ons eerste stukje zal zijn : 31 Augustus parade 
viering van onze Koninginnedag, gehoude1 in het 
etc .en foto's genomen tijdens deze parad< 

MEDEDELING VAN DE ADMINISTRATIE. Woodfarm Camp voor Uw blad. 

In beperkte mate zijn nog oude nummers verkrijg
baar op het Centr. Bureau der L.O., Westermarkt 2, 
te étage, Amsterdam-C. 

Hartelijke groeten van jullie vriend, UUG. 

IN 

MEMORIAM 

Karel 

JACOBUS JOHANN'ES BOOMSMA 

Het L.O. District Sneek is tijdens de bezetting uit
gegroeia tot een sterk geheel met een eigen karakter. 

Het begin werd gelegd in Joure; het werd, na de 
arrestatie van Boonstra uitgebouwd door Karel als 
Districtsleider. Karel heeft daarbij zijn persoonlijk 
stempel op het werk gezet. Steeds ging hij van de ge· 
<lachte uit, dat wij als vrije individuele werkers te· 
zamen met eigen initiatief en eigen activiteit het werk 
droegen. 

Karel decreteerde niet. Hij keek zijn medewerkers 
in de ogen en stelde dan een diagnose. Als hij voelde, 
dat er aarzeling was, wees hij met een paar simpele 
woorden op de mogelijkheden of op de plicht. Als 
hij overmoed constateerde, dan vertrok zo heel even 
zijn mond en lachten zijn ogen en met een gemoede
lijk: ,,Kerel, wees nou es even verstandig" was de pa· 
tiënt genezen. 

Karel bouwde het District door sterke rayons te 
vormen met contacten bij bevolkingsregisters en dis· 
tributiekantoren. Verder werkte hij mee aan de op· 
bouw van K.P. groepen in het District, waardoor het 
mogelijk werd, aan de grote vraag naar officiële be
scheiden steeds te voldoen. 

In de morgen van de 6e Juni, de dag van de inva· 
sie, stond hij te springen bij zijn miniatuur radio
toestelletje : ,,Ze zijn er, ze zijn er !" 

Dadelijk volgde een bespreking tot het vormen van 
gevechtsgroepen, om ook op dit terrein paraat te zijn. 

De bevrijding, die hij op zo krachtdadige wijze mee 
voorbereidde, heeft hij echter niet mogen beleven. 

6 November 1944 ging hij een huis binnen in Sneek 
om telefonisch te informeren naar het lot van drie 
medewerkers, die gevangen zaten. Het pand was be
zet door de Duitsers, die hem sommeerden binnen te 
komen. Karel trachtte te vluchten, doch werd neer· 
geschoten; vriendentrouw, die met het offer van zijn 
leven werd betaald. 

Wat was de kracht van dezen groten organisator 
op het gevechtsterrein van het verzet? - Zijn geloof 
in Christus, dat hem deed strijden in volkomen ge· 
hoorzaamheid en overgave de strijd voor zijn God 
en voor zijn vaderland. Wij weten, dat Karel voor 
eeuwig is bevrijd. 

PETER. 

VAN DE REDACTIE. Arie" en 
Frits" begraven 

De foto's van de herdenkingsplechtigheid te Leeu
warden, opgenomen in ons vorig nummer, zijn van 
den "illegalen" fotograaf der L.O. Centrale Friesland, 
den heer Brokken, Leeuwarden. 

OPROEP. 

De K.P.-er, die indertijd een nieuw 'Waltber-pistool

kaliber 6.35 m.m. in bruikleen heeft ontvangen van 
één van de leden van de landelijke organisatie te 

Andijk-Oost (N.-H.) wordt beleefd verzocht via ons 
Bureau bericht te zenden aan den eigenaar van dit 
pistool. 

Il ' �graaf-
Onder enorme belangstelling vond op de l"Arie" 

plaats te Zeist de teraardebestelling plaats van choten 
en "Frits" (Stramrood en Smid), die doodg,an Be
werden na hun mislukte overval op het Huis 
waring te Amsterdam. rewacht 

Een peleton gezagstroepen vormde een kransen 
en het vuurpeleton. Een enorme hoeveelheifr de ba
en bloemstukken werden meegedragen acht 
ren, die gedekt waren met de driekleur. ,stellenden 

Uit alle delen van het land waren belan' 
aanwezig. e voorma-

Aan de open groeve voerden als eerste r het woord 
lig Gewestelijk commandant der B.S. ,,Siem' 

en daarna sprak "Bart" als afgevaardigde der KP 
,,Oom Jan" vertegenwoordigde de LO. te Zeist. 

Hij memoreerde het Bijbelwoord: ,,Niemand heeft 
groter liefde, dan hij die zijn leven geeft voor zijn 
vrienden". 

Ook een predikant uit Friesland memoreerde aan 
het graf het werk der gevallenen. 

Nadat "Michel", de aalmoezenier van de KP., in 
welker verband "Arie" en "Frits" waren gevallen, 
met de aanwezigen het "Onze Vader" had gebeden, 
sprak Ds. H. Post uit Rijnsburg namens de familie 
een troostvol dankwoord. 



"Jan 

de Groot" 

Rouwdienst voor 

f REERK POSTMUS 

Daar, het een droeve zekerheid geworden was, dat 
Freerk Postmus, onder zijn illegale medestrijders be
kend onder de naam "Jan de Groot" of "Sietze", in 
het concentratiekamp Neuengamme op 21 November 
1944 is omgekomen, werd een dezer dagen een plech
tige rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk 
te Oosternijkerk. 

Jan de Groot was een der eerste mensen, die prac
tisch KP-werk verrichtte in de vorm van distributie
kraken. Hij heeft bovendien deel genomen aan de 
,,kraak" van de "Koepel van Arnhem" en . de bevrij,; dings poging van gevangenen in de "Wetenngschans 
te Amsterdam. 

De rouwdienst werd geleid door Ds. van Andel, 
Geref. Predikant te Oosternijkerk naar aanleiding 
van Jesaja 53, het laatste vers. Verschillende andere 
sprekers schetsten de dank, die het Nederlandse volk 
verschuldigt behoort te zijn aan de verzetters, waar-
van Jan een der eersten was. 

Namens àe verzetsorganisaties uit de provincie 
Utrecht, sprak Luitenant A. Bos Jr. (,,Oom Jan"). 
Voorts spraken nog de burgemeester van Oostdonge
radeel de voorzitter van de plaatselijke Jongelings
vereniging Óp G.G., en een afgevaardigde van de 
landbouworganisatie ter plaatse. Ds. van Andel sloot 
de dienst met dankgebed. 

Uit de provincie Utrecht, waar Jan hoofdzakelijk 
zijn werkterrein vond, woonden vele belangstellenden 
de plechtigheid bij. Als afgevaardigde van de L.K.P. 
was de provinciale vertegenwoordiger· Utrecht, ,,Gro
te Kees" aanwezig. 

L.K.P.

De Falsificatie Opsporingsdienst, gevestigd Kei· 
zersgracht 182 te Amsterdam, bestaande uit leden der 
illegaliteit, stelt zich ten doel het optreden van ver
valsingen zoveel mogelijk te bestrijden en te voorko
men. Ter instructie van opsporingspersoneel is het 
noodzakelijk, dat deze dienst beschikt over materiaal, 
ontleend aan het illegale werk tijdens de bezettings
tijd. Hij verzoekt dan ook allen, die in het bezit zijn 
van valse (vervalste) legitimaties, ,,Ausweise", D.S.K.'s 
T.D.'s enz. enz. deze af te staan voor de karthotheek
van de Falsificatie Opsporingsdienst, liefst met bij
gevoegd origineel.

De dienst rekent op hulp van alle oud-collega's en 
zegt hun hiervoor bij voorbaat dank. Eventuele kos· 
ten, bijv. voor fotocopieën, zijn voor rekening van 
de Falsificatie Opsporingsdienst. 

Regeling voor Sociale verzorging 

van militairen 

in voorbereiding 
* 

De Regering is van oordeel, dat de bestaande rege-
ling voor de sociale verzorging van de in het tijd
vak April 1939 tot Mei 1940 invalide geworden 
militairen en de nabestaanden van gesneuvelden, zich 
niet voldoende aanpast aan de sinds 1940 gewijzigde 
omstandigheden. Dit geld tevens voor de leden der 
B.S. In afwachting van een herziening der pensioen· 
wetten is volgens mededeling bij KB. bepaald, dat 
over 1945 aan alle gepensionneerden een uitkeering 
gelijk aan 25 % van het jaarlijkse pensioenbedrag 
tot een maximum van f 500.- zal worden verstrekt. 
Men is bezig met een wetsontwerp inzake verplichte 
tewerkstelling door overheidsinstellingen van militaire 
oorlogsinvaliden. Tussen de Departementen van Oor
log en Sociale Zaken wordt nog overleg gepleegd be
treffende een soortgelijke verplichting voor particuliere 
bedrijven. 

Ter 
nagedachtenis 
van 

Gerard 
Veldman 

Gesneuveld op 
11 Oct. 1944 
te Ursem (NH) 

Het is nu een jaar geleden, dat Gerard sneuvelde. 
Zijn leven en dood moge hier door zijn vrienden wor· 
den herdacht in een enkel woord. 

Gerard (ook genaamd Landman) was een hoog· 
staande, principiële kerel. In 1942 begon hij op eigen 
houtje Joden onder te brengen in de Wieringermeer. 
De voortschrijdende bonnennood bracht hem in con· 
tact met de L.O. 

Met hart en ziel gaf hij zich sindsdien aan het 
ondergrondse werk, kwam al spoedig bij de KP.
groep van Frits Conijn, en nam aan bijna alle ge
vaarlijke acties deel. Hij was o.a. van de partij bij de 
acties te Haarlem, Heiloo, Noord-Scharwoude, Am· 
sterdam-Corellistraat. 

In het beruchte "gevecht bij Ursem" kwam hij om 
het leven. Op die Octobernacht kwam nabij Ursem 
(N.-H.) een auto, die wapens transporteerde na een 
dropping, in contact met een patrouille van de land
wacht. In een gevecht, dat daarop ontstond, trachtte 
Gerard dekking te zoeken achter de vrachtauto waar· 
op hij reed, doch een kogel trof hem in het hoofd. 

Hij was op slag dood. Men liet zijn lijk een dag 
op het bruggetje liggen, daar de Duitsers, door de 
verklaring van een gevangene misleid, meenden, dat 
hij een ondergedoken Engelse piloot was. 

Gerard werd de volgende dag te Ursem begraven, 
doch is na de bevrijding overgebracht naar Alkmaar, 
waar hij op 28 Mei 1945 plechtig ter· aarde is be'· 
steld op het Katholieke kerkhof, onder overgrote be· 
langstelling van BS, illegaliteit en vrienden. 

Zijn karakter was beginselvast en glashard. Achter 
een schijnbare nervositeit verborg hij een besliste 
eigen overtuiging, door de groeps-discipline soms op 
de proef gesteld. Doch hij stond dag en nacht voor 
ieder bevel klaar en men kon speciaal staat op hem 
maken indien penibele opdrachten uitgevoerd moes
ten worden. 

Wij zijn grote dank aan hem verschuldigd en eren 
zijn nagedachtenis, God trooste zijn achtergebleven 

· ouders, wier enige zoon hii was.
LKP. 

Afkortingen 
Verschillende lezers van ons blad zien zich nogal 

dikwijls voor puzzles geplaatst, wat betreft de di
verse afkortingen, die thans erg in zwang zijn. 

Ter verduidelijking volgt hier onder een verklaring 
van de afkortingen, die in onze nummers veel voor
komen: 

L.O.: Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onder-
duikers.

C.B.-L.O. :Centraal Bureau der Land. Org.
L.KP.: Landelijke Kraak (knok) ploeg.
G.0.1.W.: Gemeenschap Oud-Illegale Werkers.
G.A.C.: Grote Advies Commissie der Illegaliteit.
N.A.C.: Nationale Advies-Commissie.
F.C.: Falsificatie-Club der L.O.
P.B.C.: Persoons-Bewijs Centrale.
P.B.S.: Persoons-Bewijs Sectie der L.O.
C.D.K.: Centraal Distributiekantoor der L.O. en K.P.
C.I.D.: Centrale Inlichtingen-Dienst.
N.S.F.: Nationaal Steunfonds.
N.V.H.: Nederlands Volksherstel.
L.H.: Landelijk Herstel der G.0.1.W.
N.B.S.: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.
H.A.R.K.: Hulp Actie Rode Kruis.
O.D.: Orde Dienst.
R.V.V.: Raad van Verzet.
V.N.: Vrij Nederland.
J.M.: Je Maintiendrai.
M.G.: Militair Gezag.
N.l.: Nationaal Instituut.
C.B.V.O.: Centraal Bureau voor Oorlogslachtoffers.
B.N.V.: Bureau Nationale Veiligheid.
P.O.D.: Politieke Opsporingsdienst.
KB.: Koninklijk Besluit.
C.A.C.: Centrale Advies Commissie voor het M.G.

Des daags scheen zonlicht in de cel, 
twee decimeter op de muur, 
dan stond te middag voor één tel 
een zin gekrast in laaiend vuur. 
Wie had de woorden ingekerfd? 
- Merkteeken van ons diepst begeeren.
Een heeft ze met zijn bloed geverfd:

"GERECHTIGHEID 
ZAL 

WEDERKEEREN". 
Een hand, die weinig had geschreven, 
de letters kinderlijk en krom, 
hij schreef het beter met zijn leven, 
de laatste maal voor 't peleton. 
Een ieder, tl.ie hier met ons is, 
die heeft het met zichzelf bewezen, 
dat wat daar staat de waarheid is. 
't Is bloed! En wat zóó is geschreven, 
kan nimmer worden uitgewischt ! 
En elke cel in Nederland 
draagt deze woorden op zijn wanden 
en wat de vijand nederbrandt, 
dit heimwee l�gt geen mensch aan banden, 
God Zelf heeft het er in· geplant, 
in 't vrije volk der Nederlanden! 
Terwijl il< op mijn stroozak zit, 
zie plots de nacht van zon doorloopen, 
hoe worden weer de woorden wit 

en alle celdeuren gaan open 
en ergens buiten roept een kind, 
nu gaan de witte woorden leven 
als witte vogels in den wind 
wegwaaiend en weer saamgedreven. 
,,- Gerechtigheid, o hemelsch merk, 
roep nu de droeve slapers wakker, 
wij treden aan voor 't nieuwe werk, 
geen vreemden meer, maar broer en makker ..... . " 

501. Hendrik Meijers, geb. 22 Juli 1896 te Noordwijk
a. Zee, wonende Columbusstraat 269 te Den
Haag, die op 10 Juli 1944 is gearresteerd en naar
Vught vervoerd; in September 1944 op trans·
port gesteld naar Duitsland, waarna ieder spoor
ontbreekt.

502. Leonard Eduard Bloemendal, geb. 11-1-1922 te
Utrecht, laatste woonplaats Hillegersberg, ill. ge
werkt te Epe, daar gearr. door de S.D. 26-8-1943

1 

vervoerd naar Scheveningen, in Nov. 1943 naar 
Westerbork en Maart 1944 naar Auswitz. 

503. Emst Bloemendal, geb. 19-2-1924 te Utrecht,
woonplaats Hillegersberg, gearr. door S.D. 26-
8-1943 te Epe, vervoerd in Sept. naar Wester
bork en November 1943 naar Auswitz.

504. Gerhardus Richters, geb. 8 September 1910,
gearr. op 5 Jan. 1945, op 16 Jan. naar Neuen·
gamme, en aldaar op 7 Febr. overleden. Begraven
op het kerkhof Hamburg-Ochsdorf. Inlichtingen
over verblijf en laatste levensdagen.

505. Gustaaf Slingerland, geb. 7-12-1922, scholier.
Gearr. in Den Haag bp 5 Juli 1944. Naar Vught
overgebracht. Begin Sept. 1944 overgebracht
naar een kamp bij Berlijn. Verder niets bekend.

506. Nicolaas Bruin, proc. houder Twentse Bank te
Alkmaar. Begin Sept. 1944 van Vught naar
Sachsenhausen en vandaar begin Februari 194 5
naar Buchenwald vervoerd.

507. Cornelis de Jong (Kees), geb. 27 April 1918,
vriend van Paul (S. Esmeyer), die in Apeldoorn
met Frank is doodgeschoten. 13 Juli 1944 bij een
overval in de Trompstraat gearresteerd. Een
week Scl1eveningen, daarna Vught. 6 Sept. 1944
naar Oranienburg, waar hij in de kwekerijen van
,,Klinker" werkte. Begin Febr. 1945 getranspor·
teerd naar Bergen-Belsen. Eind Febr. nog gezond.

508. S. I. Oppenheim, geb. 7-4-1893 te Schenklengs
feld, gearr. 14-4-'44 te Amsterdam, vandaar
overgebracht naar Scheveningen, daarna Wester
bork en d.d. 19 Mei 1944 naar Auswitz. Verder
niets meer van hem vernomen.



et is Zaterdag en bitter koud. 
Droefgeestig huilt de wind door de ontbladerde tak

ken van de boom, welke voor mijn huisdeur staat. 
Hoe lang zal hij er nog staan? 
Er wordt door de huren angstvallig over dezen 

boom gewaakt. Reeds meerdere malen heeft men ge
probeerd hem om te zagen, maar de toeleg mislukte 
steeds. Hij is dan ook zoo langzamerhand ons troetel
kind geworden. 

Ik moet opschieten want er moet dezen avond nog 
geplakt en verspreid worden. Zelf kan ik dezen keer 
niet mee, daar mijn vrouw ziek is. Ik begin dus met 
het vouwen van de biljetten, daarna plaksel _aan
gemaakt. Als ik er mee klaar ben, is het de tijd dat 
de beide plakploegen zich kunnen komen melden en 
niet lang daarna gaat de eerste ploeg de deur uit. 
Ze zullen terugkomen om de biljetjes op te halen 
welke nog verspreid moeten worden. 

De tweede ploeg laat lang op zich wachten en als 
ten slotte ook deze op pad gaat, merk ik, dat de 
eerste al haast weer terug kan zijn. 

A Of GAOINffl• 

w • 

Niet lang daarna wordt er gebeld, het is echter 
iemand van de tweede ploeg die komt vertellen, ·dat 
ze "geschaakt zijn door de groenen". Hij zelf is goed 
wegge1rnmen, hoe het met de anderen gegaan is weet 
hij niet. Ik raad hem aan, niet naar huis te gaan, 
doch ergensj wachten op nader bericht. 

Nu is hel oppassen. 
Eerst alles wat niet van belang is verbranden, de 

rest goed opbergen en als ik eindelijk in bed stap, 
is het middernachtelijk uur al ver overschreden. Doch 

1'.üeAtiru; ileAuellin<JM>o.Jukn 
rwM 0.ud-9Jle<;ale W..et� 

Reeds gedurende enige tijd werden de mogelijk· 
heden onderzocht om tuberculose-patiënten naar Zwit
serland te kunnen uitzenden. Op het ogenblik heeft 
de Stichting de beschikking gekregen over voorlopig 
een honderdtal bedden in Zwitserland en Denemarken 
voor tuberculose-patiënten. 

De uitzending van deze patiënten zal binnen zeer 
korte tijd plaats vinden, waarschijnlijk reeds in de 
eerste helft van November. 

De beschikbare plaatsen zijn bestemd voor oud
illegale werkers hetgeen echter niet wil zeggen, dat 
elke aan t.b.c. lijdende oud-illegale werker in aan
merking komt voor uitzending. De patiënten zullen 
daartoe nauwkeurig onderzocht moeten worden op 
het Consultatie-bureau in het district hunner woning. 
De Consultatie-bureau arts zal in de eerste instantie 
en voor Zwitserland zal de leider van het Nederlands 
Sanatorium in Davos, Dr. Gugelot, in de laatste in
stantie over uitzending beslissen. 

Het ligt in de bedoeling, dat uiterlijk 15 November 
een transport van minstens 50 oud-illegale werkers 
per trein naar Zwitserland zal gaan. 

Het Deense transport werd ons aangeboden door 
het Nederlandse Rode Kruis; de kosten hiervan zijn 
een geschenk van Denemarken. 

Ook dit transport zal in November plaats vinden. 
In tegenstelling tot het Zwitserse, dat per trein zal 
gaan, zal dit transport plaats vinden met ons door de 
Denen ter beschikking gestelde, verwarmde autobus
sen. 

dit staat vast, dat, als er huiszoeking komt, ze niets 
zullen vinden. 

Zoo komt de Zondag. 
's Morgens om 5 uur word ik gewekt door een 

hevig gebons op de deur. 
Dus toch . ..... 
Mijn eerste impuls is meteen, achteruit, weg zien te 

komen, doch mijn nieuwsgierigheid wint het. Behoed
zaam gluur ik door het gordijn op straat. Vaag zie 
ik de schimmen van een aantal menschen bij mij 
voor de deur; kan verder niets onderscheiden. Ook 
is er een gegons van stemmen waar te nemen, doch 
wat er gesproken wordt is niet te verstaan. Het is 
echter om mij te doen, daar is geen twijfel moge· 
lijk want het kloppen herhaalt zich, heviger en drin
gender. 

Even aarzel ik nog, ga dan naar de deur, welke 
ik nog gesloten laat en roep: Wie is daar? 

En dan komt het onverwachte antwoord: Buurman, 
komt U er eens bij, �e willen onzen boom omzagerl. 

KOOIMANS 

llffl'WOIID : 

Herdenkingen e.d. 
De Redactie heeft een ,,journalist" aan zich ver

bonden. 
Onder de aandacht van al onze leden wordt ge

bracht, dat voor het maken van een verslag over 
begrafenissen, herdenkingen, kransleggingen, uitvoe
ringen, voordracht- en feestavonden, vergaderingen, 
etc. deze journalist steeds beschikbaar is, mits tijdig 
tevoren, d.i. op zijn minst 24 uur voor den tijd, 
waarop een en ander plaats vindt, bericht wordt ge
zonden aan ons bureau te Amsterdam. 

Laat geen gelegenheid voorbij gaan! 

Voorts kan ieder, die meent zulks .zelf absoluut 
niet te kunnen, een schriftelijk verzoek bij ons in-
dienen om zich over zijn werkzaamheden in de LO 
of KP te laten interviewen. 

Wij rekenen op aller medewerking. 
Er moet voorkomen worden, dat de geschiedenis 

van het Nederlandsche verzet, straks in een verkeerd 
daglicht wordt gesteld. Wij hebben dit zelf nog in 
handen. Een ieder drage er zorg voor, dat dit in 
onze handen blijft. 

FRITS 

Op 27 October a.s. hopen 
B. VAN WA�DERVEEN (Bart)

en 
]. VAN WALDERVEEN-ZWART 

de dag te herdenken, dat ze vóór 121/2 jaar in het hu
welijk traden. 
Gelegenheid tot feliciteren Zaterdag 27 October van 

3-5 uur. Tienhoven (U).

V e r l o o f d
RIET BOVENBERG 

en 
H. JONG

(Jan van Loo, Jan Peters) 
8 NOVEMBER 1945. 

Schiedam, Lange Haven 89. 
Amsterdam, American Hotel. 

Receptie te Schiedam, Lange Haven 89 van 
14.30-17 uur. 

G e t r o u w d
H. W. ]. ENSERINK 

en 
F. M. VAN HULZEN

die hartelijk dank zeggen voor alle blijken van be· 
langstelling. 
DORDRECHT, 18 October 1945. 

M. EDELMAN (Dolf)
en

DINY KARSSEN
delen U hierbij namens wederzijdse ouders mede, dat 
D.V. Woensdag 7 November 1945 's middags om 2
uur hun huwelijk voltrokken zal worden. De kerke·
lijke bevestiging vindt plaats in de Geref. Kerk te
Bodegraven 's namiddags half 3 door den Weleerw.
Heer Ds. F. Slomp uit Heemse.
17 OCTOBER 1945. 

Bodegraven, Wilhelminastraat 1. 
Zeist, Slotlaan 79. 

Gelegenheid tot feliciteren te Zeist, Slotlaan 79, 
Woensdag 31 October 's namiddags van 7.30-9 uur, 
en na afloop van de kerkdienst in de consistorie. 

Toekomstig adres: Nassajlaan 23 te Driebergen. 

Hiermede berichten wij U, dat onze lieve man, 
vader, zoon en broeder 

FREDERIK HENDRIK SOMSEN 
niet meer in leven is. 

Volgens ontvangen berichten zou hij reeds begin 
September 1944 in het kamp Vught als leider van een 
K.P. groep door de Duitsers zijn doodgeschoten. 
Hoewel wij van zijn dood geen enkel tastbaar bewijs 
hebben, moeten wij dit nu, aan de hand van deze 
mededelingen, als vaststaand aap.nemen. 

Al onze moeite om zijn leven te redden heeft niet 
gebaat, wijl God de tijd gekomen achtte hem op te 
nemen in Zijn Heerlijken Hemel. De wetenschap dat 
hij nu daar is, en het vaste vertrouwen, dat de Heere 
hem in zijn laatste moeilijkste dagen zal hebben ge· 
steund, troosten ons bij dit zware verlies. 
DIEREN, October 1945. 

Wilhelminaweg 112. 
Dieren: ]. W. SOMSEN-BEEK 

Wim en Freddy 
Doesburg: D. ]. Somsen en Familie. 

Liever geen bezoek. 

Jongeman, N.-H., zoekt plaatsing op een bloemis· 
terij. Volledig met het vak bekend. Ook met tuin· 
architectuur op de hoogte. Brieven onder nr. 71 van 
dit blad. 

Nette Jongeman, goed ontw. zoekt betrekking. 
Interesse voor het zakenleven (ex-N.B.S.-er). Brieven 
onder nr. 67 van dit blad. 

Wij zoeken een vertegenwoordiger voor de provin· 
cie Zeeland, leeftijd 20-25 jaar. Bekendheid met 
etaleren strekt tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties 
met duidelijk omschreven levensloop, opleiding en 
informatieadressen aan Zeepfabriek "De Klok" te 
Heerde. 

Levensmiddelenfabriek te Amsterdam vraagt jon· 
geman van ca. 20 jaar voor eenvoudige fabrieksar• 
beid. Loon naar bekwaamheid. Brieven onder nr. 68 

I van dit blad. 

Groot gezin (6 kinderen en inval. vrouw) van ill. 
werker doet een beroep op een flink Nederlands meis· 
je, om in de huishouding te helpen. Er is hulp voor 
zwaar werk; het loon is behoorlijk en de omgang 
met elkander prettig. Zou er werkelijk nog een Ne· 
derlands meisje zijn dat deze taak op zich wil ne• 
men? Deze bede om hulp wordt zonder veel ver· 
wachting gedaan. Brieven onder nr. 69 van dit blad. 

Oud-medewerker van L.O. en K.P. heeft werk ge· 
vonden in Utrecht; zit nu dringend verlegen om een 
kosthuis. Wie helpt? Brieven onder nr. 70 van dit 
blad. 

Wie verschaft inlichtingen over inventaris, schrijf
machines, geldkisten enz., die na het bombardement 
van de Euterpestraat zijn overgebracht naar het S.D.
gebouw in de Apollolaan en toebehoorden aan den 
heer Kool, gewoond hebbende te Hilversum. 

Wie heeft na de bevrijding de inventarisatie ver
richt van de door de S.D. gestolen goederen, aanwe· 
zig in het gebouw Lydia, op de Apollolaan enz. 

Druk H. J. Koersen & Zn" A'dam 
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