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Herdenking in Vught. 
Ruim 500 mensen hadden zich de 5e September in

Vught verzameld om gehoor te geven aan de oproep
der G.A.C., de illegale werkers, die hier een jaar ge
leden gevallen waren te gedenken. De kampcomman
dant bracht het gezelschap eerst naar de beruchte
bunker, van waaruit in enkele dagen tijd, met als
hoogtepunt 5 September, groep na groep tot een totaal
van 560 mannen, naar het vuurpeleton gebracht wer
den. Op het binnenplein van de bunker gaf de kamp
commandant in sobere woorden weer, hoe hier de
vaak door willekeur aangewezen gevangenen in groep
jes van 8 hoogstens 16 personen in een vrachtauto
werden geladen om naar de plaats der terechtstefüng
te worden gereden. Daarna nam Dr. Brute! de l;,
Rivière het woord om namens de G.A.C. enkele
woorden ter herdenking te spreken. ,,Wij moeten onze
gedachten laten uitgaan naar hen die vielen. Hier
kunnen wij daàr beter aan denken, dan waar ook. Zij
die vielen gaven hun leven en wij moeten ons reken
schap geven van de betekenis van dit offer. Hun lot
als gevangene, was het gedoemd zijn tot niets doen,
de onmogelijkheid om actief verzet te plegen. Naast
om:ekerheic! over eigen lot was er de on'.:ekerheid over
vrienden. Zouden zij het werk doorzetten? Is het ver
zet het offer waard, wanneer de strijd niet wordt
voortgezet? Dat is geen theorie, maar het zijn de 
reële gedachten geweest van hen, die hier wachtten -
op de dood. Neen, het offer is niet tevergeefs ge
weest. Van Uw offer gaat een krachtige opwekking,
een bezieling uit tot het gebruiken van Uw erfenis,
een erfenis getypeerd door een geesteshouding en een
gezindheid.

In deze plechtige ure willen wij de belofte afleg
gen, dat wij hun werk zullen voortzetten."

Hierna nam Ir. H. van Riessen het woord. 
"5 September 1944 in Amster.dam gaf het beeld van

onzekere Duitsers en vluchtende N.S.B.-ers. Aan de
horizon werden reeds de vanen der vrijheid ontrold,
de nieuwe dageraad brak aan. Maar op diezelfde dag
ging in Vught de man met de zeis rond. Ruw ge
snauwde bevelen, een vuurpeleton. Helden traden aan
voor een laatste saluut. De zon ging hier onder over

het grauwe leven der martelaren.
En nu is het 5 September 1945. En in Nederland

heeft het leven gewonnen over de dood der slavernij.
Maar wij zijn hier om te gedenken, dat hier in Vught
de dood het won van het leven. En wat overblijft is
het spoor der herinnering, waarvoor de toekomst al
tijd weer een muur opricht.
-Er schijnt een kloof te gapen tussen vrijheid en

dood. Is dat zo? Toen de vijand onze geestelijke vrij
heid wilde roven traden mannen in slagorde om hun
kostbaarst bezit te verdedigen. Een nieuw leven begon
voor hen. De grens tussen dood en leven vervaagde.
Men ging er langs de rechte lijn.

En, die heeft altijd maar twee ei;dstations: de vrij
heid of de gevangenis en de dood. Leven is eerst echt,
als de zaak waarvoor men leeft ook waard is ervoor
te sterven. Die zaak was de vrijheid. In de harten
dier mannen is die nooit verloren gegaan. Ze namen
haar hier mee tot in de dood.

Zo heeft hun dood onze vrijheid betaald. Vrijheid
en dood zijn onlosmakelijk verbonden. En wij ge
denken hier, dat wij één zijn met hen die vielen.

Een jaar geleden hebben mannen als wij, hier op
hun weg van verzet en vrijheidsstrijd de dood ont
moet; op een ontstellend lichtzinnige en wrede wijze
is hen het leven ontnomen.

Een wonderschoon getuigenis kregen wij over. hen
van diegenen, die het leven er af brachten.

Met opgeheven hoofd, hand in hand dikwijls, en
zingend tezamen met heq, die in de cellen achterble
ven, stonden ze op deze binnenplaats en traden ze de
dood tegemoet. In hun gebeden voor onze vrijheid en
den vijand beide, toonden ze te weten, dat zijzelf een
betere vrijheid verwachten. Zo is er een diepere ver
binding tussen vrijheid en dood. Door de dood heen
verwierven onze vrienden de ware vrijheid waarvan
wij door Gods genade thans de schaduw �ogen be
leven. Alleen God komt de eer toe, dat onze vrien
den de kracht kregen tot in de dood toe trouw te
blijven. Vrouwen en meisjes van hen, die hier vielen,
als we hen gedenken, die door hun strijd hier geval
len zijn, moeten we zeker denken aan U, die voor

onze strijd zoveel geleden hebt. Het gedeeld oefenen
in de grootste spanningen, het lange wachten is veel
zwaarder te dragen, dan de actieve strijd. Wij bren
g�n U hulde voor de dappere steun, die gij in alle
eenvoud en stilte aan onze strijd gegeven hebt. Dat
juist gij dit offer moest brengen, zal nooit te verkla
ren zijn. Gods weg is in 1het verborgene, zijn voet
stappen worden niet bekend. En steeds weer zult gij
dit offer moeten brengen. Soms zal er de zekerheid in
Uw hart zijn, dat dit de weg was, die gij gaan moest
en dat gij niet anders zoudt willen, dan dat hij trouw
zou zijn tot in de dood. Dat zal U sterk maken.

Vrouwen zijn het hart van een volk, heeft iemand
gezegd. Gij zijt dat nu meer dan iemand anders. Gij
moet zeker. op de bres staan voor onze geestelijke
vrijheid, opdat het offer, dat gij gebracht hebt, niet
tevergeefs zal zijn.

God sterke U in Uw grote nood en Hij steune U
en ons allen om het kostbaar bezit der vrijheid, waar
voor Uw geliefden hun leven lieten, te bewaren en te
verzekeren."

Dan gaat de stoet de weg, die de gevalJenen een
jaar te voren per auto aflegden. Hun laatste weg. Een
verschrikkelijke gedachte, die nog geaccent'ueerd werd
door de schoonheid van de natuur om het kamp. Een
kilometer buiten het kamp begint de brede strook zand
en hei in het bosch, aan het eind waarvan de fusil
lering plaats had. Een eenvoudig kruis was daar op
gesteld. Hier zijn mannen de dood ingegaan met op de
lippen een laatste betuiging van trouw aan het Vors
tenhuis, aan het Vaderland, met een gebed, ofwel
psalmen zingçnd.

Toen het gezelschap zich da_ar verzameld had, sprak
de heer H. van Randwijk:

Deze ruwe plek is een opdracht: dat wij telkens op
nieuw de prijs van onze vrijheid on$ herinneren. Zij,
die vielen, hebben op deze plek nog de visioenen ge
had van betere tijden, van een grootsche vrijheid.
Ouderen en jongeren, eenvoudigen en geleerden, rijken
en armen, elk op hun wijze hebben zij die vrijheid ge
zien. Aan ons de taak om die visioenen tot werkelijk
heid te maken. 

Nadat namens de G.A.C. en de L.O. een krans ge
legd was, ging men merkbaar onder de indruk van de 
verschrikkelijke gebeurtenis, die hier herdacht was,
uiteen.
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Autobiographiën 
van KP-ers 

* 

Van ongeveer driekwart der KP'ers ontvingen wij 
tot nu toe een levensbeschrijving. De termijn van in
levering is ten behoeve van enkele leden en op ver
zoek van vele KP-lerders enige tijd verlengd en wel 
tot eind September. Op die datum is de termijn ook 
absoluut verstreken. 

Enkele leden vergaten 2 pasfoto's in te sluiten. Zij 
worden verzocht dit alsnog te doen. 

Op veler verzoek herplaatsen wij in dit nummer het 
laatst de eisen waaraan een autobiographie moet vol
doen. 

Voor de juiste registratie van alle KP'ers moet elke 
KP'er vóór 31 September a.s. bij zijn Provincialen 
KP-Leider, mede ondertekend door zijn rechtstreek
sen ploegleider of conunandant, hebben ingediend een 
EIGENHANDIG GESCHREVEN EN ONDERTE
KENDE levensbeschrijving. 

Deze levensbeschrijvingen moeten, na ballotage door 
een commissie van drie, door den Provincialen KP
Leider worden ondertekend en vóór 15 October a.s. 
ingediend zijn bij ons Afwikkelingsbureau te Amster
dam. 

Zij dienen, alhoewel zakelijk, toch zo uitvoerig mo
gelijk te zijn. 

Elke autobiographie moet bovendien vergezeld zijn 
van 2 pasfoto's, die moeten voldoen aan dezelfde eis 
als een pasfoto voor een persoonsbewijs. 

In ieder geval moeten de volgende gegevens ver-
meld worden: 

te. Naam; 
2e. Voornaam; 
3e. Geboortedatum; 
4e. Geboorteplaats; 
5e. Woonplaats; 
6e. Adres; 
7e. Schuilnaam; 
Se. Nummer P.B.; 
9e. Burgerlijke staat; 

10e. Aantal kinderen; 
11 e. Beroep; 
12e. Mil. dienst geweest? Zo ja, welke rang; 
13e. Genoten onderwijs; 
14e. Behaalde diploma's; 
15e. Werkzaamheden gedurende de periode van 15 

Mei 1940 tot het tijdstip, waarop deze levens
beschrijving wordt ingediend (hierbij o.m. ver
melden actie's, waaraan in KP-verband werd 
deelgenomen, duikadressen, eventuele gevangen
schap, enz.); 

16e. Richting welke bij voorkeur wordt verlangd. 
Hierbij vermelden of deze richting al dari niet 
op eigen gelegenheid kan worden bereikt. 

FRITS. 

S. T I C H T I N G 1 9 4· 0 - 1 9 4 5
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten, 

vooral wanneer verschillende belangstellenden zich met 
een zaak bezighouden. 

Begrijpelijkerwijze kunnen haastige naturen niet 
nalaten zich daarover op te winden. Hiertegenover 
zullen echter de bedachtzamen niet uit het oog ver
liezen, dat voor wat de Stichting betreft die verschei
denheid van belangstelling verklaarbaar is uit het feit, 
dat de Stichting is voortgeko�en niet uit de éénheid, 
maar uit de verscheidenheid van de illegaliteit. Een 
verscheitlenheid, waarbij verschil van persoonlijk in
zicht en gevoeligheid niet altijd even gemakkelijk bij 
het zakelijk belang wordt achter gesteld. 

Men constateert dit trouwens even goed bij instel
lingen als C.B.V.0.; N.V.H.; H.A.R:K: en andere, die 
toch ook tot doel hebben, elk op haar eigen wijze, 
getroffen Nederlanders te helpen. 

Waneer het erom gaat, inderdaad verdienstelijk 
werk te doen, is men geneigd aan te nemen, dat een 
ieder, - om aan die verdienstelijkheid geen afbreuk 
te doen - steeds zal trachten verschillen te voorko
men of met onderlinge tegemoetkomendheid op te los
sen. Dit is echter te idieel gedacht. 

Wie bijv. meent, dat het C.B.V.O. het zoo maar 
zonder meer aan de Stichting overlaat haar haak als 
omschreven in haar statuten, te vervullen en onder be
paalde garanties haar daarvoor door de regeering ge
fixeerde gelden te foumeeren, vergist zich. 

Dat het particulier initiatief i.c. de Stichting, zij het 
ook door subsidie gesteund, bij het werk, dat het tóch 
te doen heeft, als eigen verzorgend instituut, econo
mischer en beter kan werken dan de uit 's rijks kas 
puttende bureaux en ambtenaren, is voor het C.B. 
V.O. nog volstrekt geen uitgemaakte zaak.

Wat de prioriteit tusschen Stichting en N.V.H. be
treft, deze zal vanzelf in de practijk wel hoe langer 
hoe meer haar bevredigende oplossing vinden. 

De beperking van de taak van de H.A.R.K. tot de 
inzameling en de distributie van roerende goederen is 
nog lang niet overal doorgevoerd. Toch kan ook hier
tegenover de Stichting zich niet geheel afzijdig hou
den. 

Dat men over en weer elkanders taak waarneemt, 
waar en zoolang dit door bepaalde omstandigheden 
gewenscht is, kan uiteraard niet anders dan worden 
toegejuicht. Maar het terugtrekken op eigen terrein, 
zoodra dit kan, gaat in den regel niet zonder slag of 
stoot. 

Intusschen zijn of moeten ook worden opgelost de 
vragen, hoe eigen verzorgings-instituten, onderge
bracht in Landelijk Herstel, Stichting Friesland, Sectie 
IX Medisch Contact e.d. binnen het kader van de 
Stichting 1940-1945 kunnen worden opgenomen. 

Niet minder aandacht vrjagen de quaesties van 
scholing, herscholing en plaatsing van arbeidskrachten, 
rechtsherstel, de pensioen-normen, die het Rijk be
paalt, registreering, documentatie e.d. 

Een laat, hopelijk niet te laat aan de orde gestelde 
vraag is: zijn de herstellingsoorden, in nauwe ver
wantschap met de Stichting, financieel geheel te ver
antwoorden of krijgen zij gelijk, die het onderbrengen 
van eigen patiënten in andere eerste klas inrichtingen 
voor de Stichting meer passend vinden. 

Al deze aangelegenheden, waarbij ambtenarij en 
vervoersmoeilijkheden zich ook in niet geringe mate 
doen gelden, vragen veel tijd en arbeid van bestuur en 
bureau van de Stichting. Dat hi�rdoor hçt directe prac
tische werk herhaaldelijk meer in het gedrang komt 
dan wie ook wenscht, is niet te verwonderen. Maar 
evenmin mag het verwondering wekken, dat hiertegen 
,gekankerd" wordt door hen, die bij hun illegale werk 

gewoon waren dwars door alle gevoeligheden heen te 
s>aan, wanneer het erop aan kwam hen, die in moei
lijkheden verkeerden, te helpen. 

In elk geval heeft dit "gekanker" een nuttig effect. 
De Stichting wordt erdoor gestimuleerd haar aan-

dacht zeker niet op de laatste plaats aan het direct 
practische werk te wijden. En op haar beurt maakt zij 
dan den ontevrede1_1 oud-illegalen telkens weer opnieuw 
duidelijk, dat voor een snel en goed slagen van de 
Stichting hun intensieve medewerking niet kan wor
den gemist. 

Gelukkig deed op het juiste oogenblik Frits de 
Zwerver, die evengoed Jacobus de IJveraar zou kun
nen heeten, zijn stem in de vergadering van het 
hoofdbestuur "schallen" en stelde -hij voor een Stich
tings-week te houden. Mede hierdoor werd tot het or
ganiseeren van de Herdenkingsweek van 25 tot 31 . 
Augustus besloten. In deze week moest de Stichting in 
de pers, door de radio en in de kerken op zoodanige 
wijze worden besproken, dat aan geheel Nederland 
goed duidelijk werd, wat de Stichting 1940-1945 fei
telijk beteekent. 
. pit . resultaat is ongetwijfeld bereikt. Een belangrijk

fmanc1eel succes is stellig ook behaald, doch alle ge
gevens dienaangaande zijn nog niet door het bureau 
V<).n de Stichting ontvangen. 

Het is duidelijk, dat ook het slagen van deze Her
denkingsweek vooral heeft afgehangen van de mede
werking en activiteit van de oud-illegale werkers resp. 
van de plaatselijke Stichtingsbesturen en bureaux door 
hen gevormd. 

De eerste indruk is, dat op de kleinere plaatsen 
over het algemeen het succes grooter is geweest in 
verhouding dan op de grootere plaatsen. Vermoedelijk heeft de overijldheid, waarmede gewerkt moest worden, zich op de grootere plaatsen het sterkst doen 
gelden. 

De klaroenstoot, waarmede de Stichting zich aan 
het _Nederlandsche volk presenteerde, heeft geklonken 
en is gehoord. Maar een ieder begrijpt, dat er door
geblazen moet worden. Een telkens terugkeerende 
voorlichting zal aan de Stichting meerdere bekendheid moeten geven. Het is gebleken, dat degenen die zich daarvoor hebben ingezet, deze opgaaf verstaan. Het 
n_ioet zóó worden, dat voor een ieder het woord Stichtm� �!!een reeds de herinnering wakker roept aanVn1w1llig Verzet, dankbaarheid, schenking. 

Maar zelfs de beste algemeene bekendmaking heeft onvoldoend.� practisch effect, wanneer het werk vande plaatseltike organisaties te wenschen overlaat. De daad, welke de illegaliteit stelde door de Stichting_ 1940-'45 in het leven te roepen is van zoodamge aard, dat men hiertegenover niet de vraag moet stellen, wie .is de eerste of de grootste maarwel wie is de beste 
V??r �e Stichting moeten op iedere plaats de beste en tJvengste menschen worden aangewezen en de juiste man als leider worden gekozen. Aan het hoofd van de controle-bureaux zullen mannen moeten worden geplaatst, die organisatie-vermogen bezitten en 

zich geheel aan hun taak geven. Meer en meer wint 
o.i. terecht de gedachte veld, dat deze functionarissen,
waar gewenscht, behoorlijk moeten worden gehono-
reerd.

Alleen als in de gemeenschap der oud-illegale wer
kers een ieder naar vermogen medewerkt, zal het 
bureau van de Stichting binnen korten tijd gelijk 
noodzakelijk is, beschikken over de noodige gegevens 
(ingevulde enquête-formulieren!) en kan over het ge
heele land een apparaat tot stand komen, waardoor 
een nieuw en duurzaam contact met het Nederland
sche volk in stand gehouden kan worden, en behoeft 
niemand uit onze · verzetskringen, die hulp noodig 
heeft - in welken vorm ook - aan de aandacht van 
de Stichting te ontgaan. 

Met een kleine variatie moge hier aan Sallustius' 
woord herinnerd worden, dat zelfs de schoonste en 
sterkste zaak te gronde gaat, waar eendrachtig samen
werking ontbreekt. Niet zonder reden schrijven wij 
daarom tot slot hier neer: .'.Mane '.Jbekel Pbares.

N. 

Kan de ille;:aliteit 
reeds worden 
;:eliqmdeerd? 

Onmiddellijk na de capitulatie van het Nederland
sche leger in Mei 1940, hebben hier en daar in ons 
land individueele personen zich opgemaakt om tot ver
zet over te gaan. Pas langzamerhand werd gevoeld 
dat voor een werkelijk effectief verweer organisatie 
noodig was. Vooral ook door de steeds sterker wor
dende pogingen om onze instellingen te nazifigeeren, 
groeiden de organisaties in aantal maar tevens in de 
diepte. 

Wat een prachtige geest werd veelal aangetroffen. 
Ondanks velerlei moeilijkheden, die zich voordeden, 
werden vriendschapsbanden gelegd, die voor het leven 
zullen blijven bestaan. Groepen van de bevolking, die 
voor 1940 sterk afgesloten waren van de rest, ontdek
ten meer en meer de band, die allen bond: de liefde 
voor het vaderland. 

Ondanks de vele verzetsgroepen was het toch nog 
niet ideaal. Het bleek steeds meer noodig, dat die on
derscheidene groepen tot nauwere samenwerking wer
den gebracht. Na diverse mislukte pogingen werd de 
G.A.C. opgericht, waarin de illegale organisaties fede
ratief werden samengebundeld; voor de bevrijding 
werden alleen de grootere groepen toegelaten, daarna 
zijn alle belangrijke landelijk of interprovinciaal ge
werkt hebbende organisaties daarin vertegenwoordigd. 

Intusschen was het Zuiden bevrijd. Ook daar werd 
behoefte gevoeld aan nauwere samenwerking. Langs 
een geheel andere weg heeft men daar getracht dit 
doel te bereiken; de G.0.1.W. werd opgericht op basis 
van individueel lidmaatschap. 

Na de bevrijding van het Westen bleek, dat de 
G.O.I.W. ook in het Oosten en Noorden vasten voet 
aan de grond had gekregen en dat in Friesland de 
Vereeniging 1940-1945 was . ontstaan. Zoo was de 
situatie, toen de L.O. in Zwolle haar eerste Top-ver
gadering hield. 

Zooals bekend, heeft de L.O. daar eenige bezwa
ren ingebracht tegen de grondslag en tegen sommige 
doelstellingen der G.0.1.W., maar na diverse vriend
schappelijke samensprekingen, waarbij de G.O.I.W. 
groote tegemoetkomendheid heeft betracht, heeft de 
Top gemeend haar leden te kunnen adviseeren aller
wege aan de oprichting van plaatselijke afdeelingen 
mee te werken . 

Intuschen is gebleken, dat in het Westen de G.O. 
I.W. toch niet die invloed heeft gekregen welke aan-
vankelijk was verwacht. 

' 
De strijd om de individueele of federatieve bunde

ling is dientengevolge nog steeds niet ten einde. Ge
lukkig wordt van beide zijden alles gedaan om de 
eenheid naar buiten· te handhaven; in de G.A.C. zijn 
vertegenwoordigers van de provincies opgenomen en 
thans wordt ook door de G.O.I.W. de G.A.C. alge
meen als de landelijke vertegenwoordiging der illegali
teit erkend, al blijven er diverse wenschen over. 

De bevrijding van ons land ligt intusschen reeds 
weer enkele maanden achter ons en het is geen won
der d�t thans hier en daar de vraag gaat rijzen of de 
kwestie hoe de bundeling der illegaliteit dient te ge
schieden, nog wel van zoo primaire beteekenis is. Van 
meerdere zijden wordt thans gevraagd, of niet veeleer 
èi:t v?or ,de G.A.C. met de bij haar aangesloten orga
msaties en voor de G.0.1.W. het probleem dient te 
worden besproken, of de tijd niet dáár is om langza
me[.hand tot liquidatie van de geheele · illegaliteit over 
te �aan. 

Deze kwestie willen wij thans alleen vragender wijze 
aan de orde stellen. Een officieel standpunt van de 
L.O. is er dienomtrent niet, daarover kan uiteraard
alleen de Top beslissen. Maar het heeft zin die vraag
althans op te werpen, zoodat daarover allerwege kan 
worden nagedacht; ook alleen zoo kan straks de behan
deling van dit probleem meer doordacht geschieden. 

Waarom bundelden wij ons; hetzij federatief hetzij 
individueel? 

Het was in hoofdzaak om als illegaliteit een drietal 
practische doelstellingen gezamenlijk te bereiken; wij 
wilden het N.V.H. en de Stichting 1940-'45 orga
niseeren en voorts de Zuivering zoo goed mogelijk hel
pen doorvoeren. 

Willen wij nu de vraag beantwoorden, of de tijd 
reeds gekomen is om tot de definitieve liquidatie van 
de illegaliteit te geraken dan hebben wij o.i. na te 
gaan, of deze drie practische doelstelingen reeds vol
doende zijn gerealiseerd dan wel of deze kunnen wor
den overgelaten aan intusschen reeds opgerichte of nog 
samen te stellen organen. 

Wat het N.V.H. betreft meenen wij te mogen zeg
gen, dat dit lichaam langzamerhand overal in het land 
is opgericht en dat haar werkzaamheden - ondanks 
allerlei moeilijkheden, die een gevolg zijn van schaar
ste aan materialen en goederen - vrij gunstig loopen. 
De illegaliteit is in dit lichaam plaatselijk, provinciaal 
en landelijk sterk vertegenwoordigd en de geest kan 
over het algemeen niet onbevredigend worden ge
noemd. De Raad van Beheer van N.V.H. heeft onder 
meer in een circulaire de voorrangspositie van den 
principieelen onderduiker erkend en ook anderszinds 
is de situatie vrij hoopvol. 

Als georganiseerde illegaliteit hebben wij in dit 
lichaam dus eigenlijk geen taak meer; de zeer vele oud
illegale medewerkers aan het N.V.H. kunnen wel zor-



gen, dat onze geest daarin zooveel mogelijk blijft door
werken. . .De organisatie van de Stichting 1940-'45 is niet
zoo snel uitgegroeid. Over de oorzaken behoeven wij 
hier niet in den breede uit te wijden. In hoofdzaak lag 
dit wel aan de arrestatie van het grootste deel van het 
Hoofdbestuur, waardoor de voorbereiding in de ille
gale periode in het gedrang is gekomen. Thans con
stateeren wij gelukkig allerwegen een sterke activiteit: 
de Stichtingsweek is daar een bewijs voor. In diverse 
provincies is de Stichting reeds vanaf de plaatselijke 
afdeelingen op democratische wijze opgebouwd en wan
neer dit in alle provinciën voor elkaar is en het hoofd
bestuur dan kan worden samengesteld uit de vertegen
woordigers der provinciale afdeelingen, dan is naar 
onze meening de taak van de gebundelde illegaliteit 
ook in dit opzicht afgeloopen. Be Stichting 1940-'45 
zal dan evenals het N.V.H. geheel op eigen beenen 
kunnen staan en de verzorging van onze illegale wer
kers en hun nagelaten betrekkingen volledig op zich 
kunnen nemen. 

Met de zuivering staat het niet zoo eenvoudig. Ze
ker, er is wel wat bereikt, maar uit verschillende dee
len van ons land komen bij ons nog steeds klachten 
binnen, _ dat het hiermede niet gaat, zooals wij dit. 
gaarne wilden. Zelfs de bestuurszuivering laat nog 
heel wat te wenschen over. Wij zullen hier dan ook 
nog vöorloopig onze volle aandacht aan moeten blij
ven besteeden. 

Toch rijst ook hier de vraag of wij ook in dit op
zicht niet langzamerhand aan het eind van onze taak, 
zijn gekomen. Immers niet de illegaliteit zuivert, zij 
adviseert daarover alleen de betreffende autoriteiten. 
En nu constateeren wij eenerzijds, dat die autoriteiten 
onze adviezen maar al te vaak naast zich neerleggen, 
maar anderzijds ook dat er in dit opzicht een zekere 
matheid over ons is gekomen. 

Hoe dikwijls komt het in de laatste tijd voor, dat 
wij onze medewerkers hebben opgeroepen om rappor
ten met klachten in te zenden over bepaalde met name 
genoemde groepen van personen; slechts zelde11 komen 
die gevraagde rapporten evenwel binnen. Daar komt 
bij: als de iddegaliteit op alle mogelijke wijzen geadvi
seerd heeft om een bepaald persoon te schorsen of te 
staken en de betreffende autoriteiten gaan daarop niet 
in, ook niet na herhaalde aandrang, dan moeten wij 
ons langzamerhand afvragen of een verder aandringen 
nog wel zin heeft. De verantwoordelijkheid ligt uit
eindelijk bij de betreffende zuiveringsorganen en de 
laatsten moeten die verantwoordelijkheid en daarmede 
de consequenties ook maar dragen. 

Dit alles overwegende vragen wij ons af, of inder-

daad de illegaliteit, hoe dan ook georganiseerd, zich 
niet langzamerhand moet gaan afvragen hoe zij haar 
werkzaamheden zal beëindigen. Het is moeilijk daar
voor een nauwkeurig eindpunt aan te geven. Wij voor 
ons hebben de laatste tijd dikwijls gedacht, of het 
bijeenkomen van het nood-parlement daarvoor niet een 
geschikt tijdstip zou zijn. De regeering is dan weer 
verantwoording verschuldigd aan het parlement en 
daarmee aan het volk. In dit nood-parlement zullen na 
de zuivering bovendien ongetwijfeld ook een aantal 
illegalen worden opgenomen. 

Wanneer dan nog desiderata over de zuivering en 
over andere kwesties die de illegaliteit raken zijn over 
gebleven - dat zal zeker wel het geval zijn - dan 
zouden wij die kunnen overbrengen aan de kamer
leden en deze zouden na onderzoek die wenschen ter 
kennis kunnen brengen van de Regeering. Dan zijn 
wij eindelijk weer aangeland bij de meer normale 
wijze van samenspreken tusschen Regeering en Volk. 
Wellicht is dit de beste wijze om onze democratische 
instellingen in ons land weer zooveel mogelijk in oude 
luister te herstellen. 

Wij weten het wel: de liquidatie van de illegaliteit 
zal bij velen nog bezwaren ontmoetén; het valt niet 
mee om gegroeide vriendschapsverbanden op te hef
fen; het illegale werk is ons lief geweest, meer dan 
iemand ooit zal kunnen voelen, als hij die arbeid niet 
mee heeft verricht. Is het niet de liefde voor het Va
derland die ons de illegale strijd heeft doen strijden? 
En moet diezelfde liefde voor ons land ons er niet toe 
brengen, om ons als illegalen weer zoo snel mogelijk te 
voegen in het gareel? Daarvoor i� de liquidatie van de 
illegaliteit nu eenmaal noodzakelijk; laten wij er maar 
zorg voor dragen dat de onderscheidene organen zoo
veel mogelijk met onze sterk-vaderlandsche geest wor
den doordrenkt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. 

Afgezien van het bovenstaande, rijst de vraag of 
het niet gewenscht is, dat wij na de liquidatie van de 
illegaliteit en dus ook van onze eigen organisatie een 
soort reunistenorganisatie ván de L.O. in het leven 
roepen, welke alleen beoogt oude vriendschapsbanden 
in stand te houden. Die reunistenorganisatie zal dan 
ook zorg kunnen dragen voor het tot standkomen van 
ons Gedenkboek, - - zoolang dit nog noodig is voor 
het verschijnen van ons Mededeelingenblad. 

Wij beoogen met dit artikel er slechts toe bij te 
dragen om ons als L.O. op bovengenoemde vragen 
te bezinnen. Zooals reeds gezegd laten wij uiteraard 
aan onze Top over om die vragen in de naaste toe
komst te beantwoorden en zulks alleen nog maar 
voorzoover het onze eigen orgamisatie betreft. 

A. J. M. 

Verslag van de TOP-vergadering LKP. 
Van de op Dinsdag 6 September j.l. te Weert, in 

de kazerne van de Stoottroepen: 
De leiding van de vergadering berustte bij Bob. 
Door Max werd met gebed begonnen, terwijl Hans 

met dankzegging eindigde. 
De volgende onderwerp<ï1 werden behandeld: 

G.O.I.W.N. 

De meningen over de Qemeenscbap Oud-111ega1e
'Werkers, '.Nederland, lopen zeer uiteen. 

Van verschillende zijden wordt met sympathie over 
de G.0.1.W.N. gesproken, anderen staan er absoluut 
afwijzend tegenover. 

Er worden enkele voorbeelden genoemd van plaat
selijke afdelingen der G.0.1.W.N., waarin tientallen 
leden zouden zijn opgenomen, terwijl het algemeen be
kend is, dat er ter plaatse practisch geen illegaal werk 
is gedaan. 

Voorts wordt de vrees geuit, dat de G.0.1.W.N. 
zich zal gaan mengen in regeringszaken en zich zal 
gaan bemoeien met politiek. 

De vergadering is van mening, dat zij moeilijk haar 
leden kan binden aan een bepaald besluit t.a.v. het 
zich al of niet aansluiten bij de G.0.1.W.N. De 
omstandigheden in de verschillende provinciën zijn 
bovendien van zeer uiteenlopende aard. 

Een ieder is volkomen vrij in zijn doen en laten. 
Voor KP.-ers, die zich als lid der G.O.I.W.N. laten 
of hebben- laten inschrijven, geldt het advies, dat ze 
moeten trachten te bereiken, dat de G.0.1.W.N. zich 
niet bem�t met zaken, hierboven _besproken. 

In veróänd met enkele opmerkingen over de op
voedkundige taak van de illegaliteit, wordt opgemerkt, 
dat deze taak door de G.A.C. wordt behartigd. Voorts 
wordt aangedrongen op individuele houding en voor
dracht. 

Het geschiedenisboek, dat zal worden samengesteld, 
zal in dit opzicht ook veel goed werk doen. 
Propagandafilm/reunie. 

Op verschillende eerder gehouden vergaderingen is 
ter sprake gekomen, de wijze waarop men het onder
ling contact der leden :kan onderhouden. Op de vo
rige vergadering is een ogenblik stil gestaan bij de 
gedachte om periodiek een reunie te houden. Hier
over is men toen niet tot een beslissing gekomen. 

Op deze vergadering wordt in verband hiermede 
een voorstel ingediend om KP.-avonden te organise
ren, waarop, naast enkele voordrachten over het KP.
werk, een film zal worden vertoond over het KP.
werk. De bedoeling van deze avonden · is, daf zij' 
dienen om: 

te het onderling contact van KP.-ers te onderhou
den c.q. te verstevigen. 

2e om het Ned. volk over het KP-werk van juiste 
voorlichting te dienen. 

3e het stichtingswerk te activeren en stimuleren; en 
4e bezoekers te winnen, en contacten te maken, 

voor het sociale werk van het Afwikkelingsbureau. 
De avonden zullen min of meer hetzelfde karakter 

dragen als die van de LO., waar Frits de Zwerver 
over de geestelijke achtergrond van het verzetswerk 
spreekt. 

De bedoeling is op deze wijze tevens gelden te ver
zamelen voor het Afwikkelingswerk. 

De vergadering gaat accoord met dit voorstel. De 
organisatie zal door enkele heren van het Afwikke
lingsbureau verder ter hand worden genomen. Een 
beoordelings- en controle-commissie wordt gevormd 
waarin zitting nemen: André, Bob, Charles Cor e� 
�� 

Op de eerstvolgende vergadering zal nader rapport 
door Frits worden uitgebracht. 
Stichting 

Be�loten wordt in de plaats van Max, die met een 
batalion Stoottroepen naar Indië hoopt te vertrekken 
tante Wien te Amersfoort voor te stellen als lid va� 
het hoofdbestuur van de Stichting. Het is bekend, dat 
het hoofdbestuur dit voorstel zal toejuichen. 

Er worden enkele vragen gesteld over de herstel
lingsoorden. 

Max zegt, dat ook medewerkers hiervoor in aan
merking kunnen komen; bovendien komen de kosten 
van verpleging enz., van medewerkers ook ten laste 
van de Stichting. 
Stoottroepen. 

Op alle mogelijke TOP- en andere vergaderingen 
der LKP. is reeds gesproken over de vorming van een 
keurregiment stoottroepen. 

Max herhaalt de volgende mededelingen en richt 
een laatste oproep tot alle KP .-ers: 

1n bet Regiment Stoottroepen kunnen alleen worden 
opgenomen zij, die aan de volgende voorwaarden 
voldoen, 
le voortkomen uit 't Strijdend Gedeelte der BS; 
2e in enig_erlei vorm daadwerkelijk aan het 
verzet hebben deel genomen; 
3e · de lange verbandacte tekenen. (Naar ver
wacht wordt, zal dit ongeveer l of l ''2 jaar 
dienst betekenen), hoogstens duurt de dienst"',
tijd. 3 jaar. • · ., · ' .,, 

Met als achtergrond de verzetsdaden in de 

bezettingstijd, is hier een keurregiment, dat 
uit zijn geschiedenis kracht put voor de toe· 
komst. 

Midden September vertrekken twee batal· 
jons Stoottroepen naar Ned. Oost-Indië, terwijl 
begin October een derde bataljon zal volgen. 

Zij, die momenteel in een L.I.B. zitten, kun
nen, indien zij aan bovengenoemde voorwaar· 
den voldoen, alsnog naar het Regiment Stoot· 
troepen overgaan. Men moet daartoe een ver· 
zoek bij zijn commandant indienen. Deze zal 
zich dan met den commandant van het Regi· 
ment Stoottroepen te Den Bosch in verbinding 
stellen. 

Onze KP.-ers, die als militair naar Indië wil· 
len, horen in dit onderdeel, dat door eigen 
mensen wordt gecommandeerd, thuis. 

Jlfwikkelingswerk. 

Frits doet enkele mededelingen over het werk van 
he1; Afwikkelingsbureau. 

1. KP.-ers, die onmogelijk een beroepskeuze kun
nen maken, kunnen· op kosten van onze organisatie, 
zich psychotechnisch laten testen. De provinciale 
KP.-leiding beoordeelt, op voordracht van zijn com
missie van drie, wie hiervoor in aanmerking kunnen 
komen. 

2. Reeds meerdere malen is den provincialen ver
tegenwoordigers gevraagd, verslag- uit te brengen over 
de financiële stand van zaken. 

Enkelen hebben hieraa11 nog steed.s geen gehoor ge
geven. 

Nogmaals wordt er op aangedrongen ten spoedigste 
aan dit verzoek te voldoen. · 

Het is vrijwel onmogelijk om een contributieregeling 
te treff�n en een begroting te maken zonder een over
zicht te hebben over alle provinciale kosten. 

Vastgesteld wordt, dat alle provinciale vertegen-· 
woordigers vóór 20 September e.k. verslag zullen uit-
brengen. 

Onder de aandacht wordt gebracht, dat het van veel belang is, dat er gelden worden ingezameld;voor het Afwikkelingsbureau. 
3. Abonné's voor de mededelingenbladen moeten

vóór 1 October e.k. zijn opgegeven; de verzending 
zal anders worden geregeld. 

Uit verschillende brieven, die op het Afwikkelings
bureau binnen komen blijkt, dat sommige leden nog 
nooit een mededelingenblad ontvangen hebben. De 
provinciale vertegenwoordigers zijn ervoor verantwoorc 
delijk, dat de bladen onder alle leden en medewerkers 
worden gedistribueerd. 

De provinciale mededelingen kunnen ook in het 
mededelingenblad worden gepubliceerd. De copy hier
voor moet vóór Vrijdags worden ingediend. 

4. '.Fr�ts vestigt er nog eens de aandacbt op, dat,
zolang de registratie van de leden nog niet voltooid 
is, bet contact van den XP.-er met het Aftvikkelin_(/s
bureau voor a 1 1  e XP.-zaken, via den provincialen 
XP.-leider moet lopen. Sollicitaties, autobiograpbiën, 
enz., kunnen, zonder bandtekening en stempel van den 
provincialen vertegenwoordiger, n i et worden aan
genomen. 

Rondvraag. 

Er blijken nog steeds op allerlei terrein wantoestan
den in ons land te bestaan t.o.v. bijv. benoemingen, 
zuiveringen, bevorderingen, e.d. 

Een voorbeeld wordt genoemd van enkele KP.-ers 
uit de Marechaussee! die eertijds principieel gewei
gerd hebben een Dmtse maatregel uit te voeren en 
daarna - gedoken zijnde - regelmatig KP.-werk 
hebben gedaan. Deze heren moeten thans een ver
zoekschrift bij den Min. van Justitie indienen om weer 
b!) de Mareschaussee te;U� te mogen komen, terwijl 
b1Jv. de marechaussee, die m Schalklaar in nationaal
socialistische zin is opgevoed, vol glorie gehandhaafd 
blijft. 

Bovendien zijn op last van het M.G. alle rangsver
schuivingen ongeldig verklaard, zodat vele wacht
meesters weer zijn teruggesteld in hun oude rang. 
�ierbij i� echter voor de Groepscommandanten een 
mtzondermg gemaakt, terwijl deze Groepscommandan� 
t�n in bezettingstijd een mondelinge loyaliteits-verkla
nng hebbe? afgelegd, toen zij als zodanig werden aan
gesteld. Hierover heerst zeer grote ontevredenheid. 

Bob dringt erop aan van deze en dergelijke toestan
den uitvoergie rapporten op te maken. Deze kunnen 
dan naar de G.A.C. worden gezonden, waar serieuze 
behandeling gewaarborgd is . 

Van de op 31 Augustus j.l. gehouden openlucht
voorstelling van het Ned. Verzetswerk in het Stadion 
te Amsterdam, was geen onzer op de hoogte gesteld. 
Vele. KP.-ers hebben tevergeefs moeite gedaan een 
toegangsbewijs te bemachtigen. 

Bij de G.A.C. zal er op worden aangedrongen 
voortaan bijtijds de illegale organisaties op de hoogte 
te stellen en toegangsbewijzen te reserveren. 

Enkele vertegenwoordigers van de TOP zullen 
dezer dagen een vergadering hebben met de advies
commissie voor de LKP. te Den Haag. 

De vergadering besluit deze heren het erelidmaat
schap aan te bieden als blijk van waardering voor 
hun medewerking en adviezen, gedurende de bezet
tingstijd. 

Verschillende onderwerpen, onze- organisatie, onze 
leden en onze afwikkelingswerkzaamheden betreffende, 
zullen tegelijkertijd besproken worden. 

FRITS. 



In Memoriam 
,,NICO" 
Evert Hendrik Jan Boven 

,,Het is onnoemelijk groot en zwaar, 
Om hierin te berusten, Heer, 
Zijn dood schijnt enkel willekeur 
Van menschen, maar Uw hand stond klaar 
Om hem te voeren naar Uw rijk, 
Zoo is hij moedig heengegaan, 
Maar o, de leegte die hier is ontstaan." 

Dit is het laatste gedeelte van het gedicht, dat ge
maakt is voor onzen vriend Nico. Te vroeg gemaakt, 
en naar wij hoopten, na de bevrijding, voor niets ge
maakt. En toch nog werkelijkheid geworden. De slag 
is gevallen en het is onnoemelijk groot en zwaar o� 
hierin te berusten. Wie Nico gekend heeft kan dit 
begrijpen. Die weet wat dit sterven beteekent voor 
Gelderland. Wie hier in Gelderland L.O. zegt, zegt 
Nico. 

Hij is het geweest, die met Tante Riek de L.O. 
heeft groot gemaakt. Die met zijn groote talenten en 
onvermoeide werklust, een groep werkers in Gelder
lan<;l heeft verzameld, die met hem geworden zijn de. 
dragers van het verzet. 

Hoe kwam het toch, dat die naam Nico zoo'n bij
zondere klank had voor ons? Waarom hielden we 
toch zooveel van hem? Wie zal het zeggen? 

Wie zal onder woorden kunnen brengen de warme 
toegenegenheid en vriendschap, die allen zonder on
derscheid voor hem hadden? Kwam dit door zijn 
organisatorische talenten; waardoor hij in eiken kring 
een overwicht had? Was het zijn rustige persoonlijk
heid, waardoor hij velen, die met hem in aanraking 
kwamen, wist te overtuigen, dat het geen avontuur 
was, waarvoor hij streed, maar' een heilige plicht? 
Was het zijn onvermoeibare ijver, zijn gedegen ken
nis, zijn kalme houding in de moeilijkste omstandig
heden, zijn warme vriendschap? 

Eén ding weet ik: hij was een werker en leider van 
groot formaat. Eén met groote gaven en bijzondere 
talenten. Met een geloofsovertuiging, die hem in de 
grootste gevaren deed zeggqn: ,,De Heer is mijn Her
der, mij zal niets ontbreken. Hij voert mij zachtkens 
naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.". 

17 Aug. 1944. De dag waarop hij werd gearres
teerd. 

De avond voor zijn arrestatie waren we nog tesa
men, en we voelden beiden het groote gevaar, dat hem 
omringde. We besloten dan ook, de volgende dag weg 
te gaan uit de plaats waar we vertoefden. Hij zou 
een groot deel van zijn werk overdoen. Dat was voor 
Nico een groote strijd, want dat werk had de liefde 
van zijn hart. En het werk moest doorgaan. 

Hij was met het L.O:-werk samengegroeid. En nu 
moest hij zich van wat hijzelf met de grootste moei
ten en gevaren had opgebouwd, los maken. Dat was 
moeilijk. Maar het moest, dat voelde hij ook. 

Zijn broer Chris was een week tevoren reeds in 
handen der S.D. gevallen, en wij wisten, dat die S.D. 
reeds meer dan een jaar ijverig naar "Nico" zocht. 

Wij wisten die avond niet, dat er van onze plannen 

niets meer zou komen. Dezelfde nacht deed de S.D. 
een inval op de boerderij, waar Nico vertoefde. Die 
nacht hebben ze hem niet kunnen vinden. Hij sliep 
met enkele onderduikers in een schuilplaats onder een 
hooimijt op het erf. De S.D. bleef echter tot 's mor
gens op de boerderij en plaatste een wacht tegen
over de hooimijt. Doordat één te vroeg de schuilplaats 
wilde verlaten, werd ook Nico gearresteerd en wegge
voerd, naar Arnhem. De S.D. juichte. Bij ons heerschte 
diepe verslagenheid. Want we vreesden terecht het 
ergste. Zwaar en moeilijk heeft hij het gehad. In 
Arnhem, daarna in de bunker van Vught, en later in 
het concentratiekamp in Duitschland. 

Maar hij was strijder, hij was soldaat van het ille
gale front. 

Met de wegvoering naar Duitschland begon onze 
hoop te herleven. Misschien komt hij terug. Er was 
hoop. De schoten waren nog niet op hem losgebrand, 
en zijn naam en vonnis stonden nog niet in de krant. 

Onze gebeden liebben zich vermenigvuldigd. On�e 
hoop werd de bodem ingeslagen. En hoewel het eerste 
gedeelte van het gedicht "de vrouw van den gefusil
leerde" (dat na zijn arrestatie speciaal over hem ge
maakt is) niet letterlijk is uitgekomen, wat betreft het 
middel tot zijn dood, helaas zijn onze sombere voor
gevoelens bewaarheid. 

Met hem is weer één van Neerlartds grootste zonen 
heengegaan. Wat zullen we zeggen? Waarom, o God, 
moest dit veelbelovende jonge leven worden we·ggeno
men? De vriend, die wij zoo noode missen. 

Op 4 Nov. 1944, de dag vóór zijn 25ste verjaar
dag, heeft de Heere hem weggenomen, vanuit het con
centratiekamp te Schwesing. 

Op de iaatste dag van zijn 2-lste levensjaar is hij 
heengegaan, opdat hij de dag van zijn nieuwe levens
jaar, mocht zijn bij hem, die gezegd heeft: ,,Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw". 

Wij zullen Code zwijgen en met omfloerste blik ge
denken wij onze Prov. Leider "Nico". En de vraag 
naar het "waarom" maakt plaats voor berusting, en 
ook voor dank, voor wat God in hem aan ons schonk, 
en hem zulke rijke gaven en talenten gaf. Trotsch 
zijn we, dat God Nederland zulke helden gaf, wier 
leven stond in het teeken van het offer. 

Zijn offer is niet tevergeefs geweest. Nico is in het 
huis des Heeren tot in eeuwigheid, want God heeft 
hem geleid in gerechtigheid. Wij weten dat dit de 
troost is van zijn verloofde, ouders, broers en zusters, 
moge dit ook onze troost zijn. Leer ons allen hierin te 
berusten. 

"Want o, de leegte die hier is ontstaan.u 
Gelderland, Aug. '45. JAN S. 

NEDERLANDSVOLKSHERSTEL 

Op 29 Augustus 1945 is in de Rolzaal te 's Graven
hage de Bestuursraad van het N.V.H. officieel door 
den Regeeringsgemachtigde Mr. E. E. MENTEN. ge
ïnstalleerd. 

Zooals bekend voert deze Raad het oppertoezicht 
over N.V.H.; zij bestäat uit ten minste veertig leden 
onder Voorzitterschap van HARE KONINKLIJKE 
HOOGHEID PRINSES JULIANA; de leden worden 
benoemd door diverse kerkelijke en sociale insteU;n
gen. Volgens de Stichtingsacte worden door den Groe
ten Raad der Illegaliteit ten minste vijf\ leden in de 
Bestuursraad aangewezen; daarvoor zijn benoemd een 
vertegenwoordiger van L.O., N.S.F., M.C., Stichting 
1940-'45 en van de Vrije Groepen. 

In de installatierede zette Mr. MENTEN uiteen, 
hoe N. V.H. historisch is gegroeid door samenwerking 
van de illegaliteit en diverse vooroorlogsche sociale 
organen, terwijl hij tevens mededeelde, dat hij thans als 
Regeeringsgevolmachtigde en daarmede tev�ns als 
Voorzitter van den Bestuursraad aftreedt. 

Daarna werd de vergadering geopend door H.K.H. 
Prinses JULIANA. ZIJ wees in het bijzonder op den 
groeten nood van ons Vaderland en sprak de hoop 
uit, dat N.V.H. in staat zal ziin door eendrachtig sa
men te werken die nood zooveel mogelijk te lenigen. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door Zijne Ex
cellentie W. DREES, Minister van Sociale Zaken. 
O.m. werd door hem gewezen op de moeilijkheden, die

zich nog steeds voordoen bij de terreinafbakening van 
N.V.H., H.A.R.K., C.B :V :0 :, en Stichting 1940-
1945. Door de diverse Departementen worden onder
handelingen gevoerd om uit de irnpane te geraken. Wij
zullen hopen, dat thans met spoed, in dezen klaren
wijn zal worden geschonken. Veel te veel tijd gaat ver
loren bij het zoeken naar oplossingen voor alle com
petentie-vragen, die hier rijzen.

Op voorstel van H.K.H. Prinses JULIANA werd 
vervolgens den voorloopigen Raad van Beheer van 
N.V.H. definitief als zoodanig aangewezen met dien
verstande, dat daarin ook zitting zal nemen Mr. MEN
TEN, die tevens als Vice-Voorzitter van den Bestuurs
raad zal optreden.

Zooals bekend mag worden verondersteld, vormt den 
Raad van Beheer het dagelijksch Bestuur van N.V.H. 
en hij bestaat uit tenminste zeven door en uit den Be
stuursraad aan te wijzen leden. Het L.O. en het 
N.S.F. zijn in dien Raad van Beheer vertegenwoordigd. 

Als Voorzitter van den Raad van Beheer is aange
wezen Mr. in 't VELD, Burgemeester van Zaandam, 
die deze benoeming aanvaardde. 

Als Algemeen Secretaresse van de- Raad van Be
heer en tevens als Directrice van het Landelijk Bureau 
is benoemd Mejuffrouw Mr. M. TJEENK WILLINK 
Wij kunnen dit niet anders dan toejuichen, daar ons 
gebleken is, dat Mej. Tjeenk Willink haar arbeid in 
N.V.H. steeds met groote kennis van zaken en met veel
enthousiasme heeft verricht.

Aangenomen werd nog een voorstel om een advies 
aan den Ministerraad te zenden betreffende de coör
dinatie van collectes en propaganda-acties. 

Een hoogtepunt van de vergadering werd de toe
spraak van een vertegenwoordiger van "AMERICAN 
WAR FUND"; deze sprak namens het Amerikaan
sche volk een woord van sympathie voor ons zoo 
zwaar getroffen Vaderland, terwijl deze tevens er op, 
wees, dat zijn instelling alle krachten zal inspannen 
om ons in materieel opzicht zooveel mogelijk te hel
pen; 

Besloten werd, dat de Bestuursraad over ongeveer 
veertien dagen weer bijeen zal komen om uitvoerig van 
gedachten te wisselen over allerlei vraagstukken, waar-
mede N.V.H. te maken heeft. ·, 

A.}. M. 

Er bestaan hiervan twee soorten en dus moet ter 
verduidelijking opgemerkt worden, dat het hier de 
N.S.B.'ers etc. betreft. 

Veel is daarover te doen geweest de laatste weken 
in de pers, in regeeringskringen en bij het M.G. Wij 
krijgen zoo den indruk dat het hele geval een zeepbel 
was, die op het oogenblik alweer uit elkaar gespat is. 
"Veel lawaai voor niets" zou het onderschrift van dit 
artikel kunnen zijn. Het lust ons niet de historie hier
over volledig na te pluizen. Wie zich daarin verdiept 
komt fouten tegen, beleidssalto's, politiek effectbejag en, 
hopelijk ook veel misverstanden. Wel is het noodzake 
lijk duidelijke uitspraken te doen, wanneer bepaalde 
instanties ten onrechte de zondebok worden. En daar
over een enkel woord. 

Het ging hier over de vraag of er voldoende acco
modatie zou zijn dezen winter voor de politieke ge
vangenen. (80000 en 30000 nog te arresteeren). De 
regeering betwijfelde dit en overwoog nieuwe nom1en 
voor de vrijlating waardoor men sneller en op grooter 
schaal de kampen zou kunnen ontruimen to ongeveer 
40.000. 

Hiertegen is de Groote Advies Commissie opi!ek•
men met de volgende motie: 

1. De G.A.C. acht onaanvaardbaar, dat zonder
eenigerlei vorm van proces een aantal of percentaee 
redetineerden zou worden vrijgelaten. 

2. Zij meent, dat voor die vrijlating geen ali:emee
ne normen zijn te stellen. 

f Zij is van oordeel, dat ten spoedigste voorlee
pige beslisingen over al of niet vrijlating moeten wor
den genomen door voor elk kampement in te stellen 
commissiën van niet meer dan drie personen. 

4. De commissiën mogen zich niet laten leiden
door de al of niet mogelijkheid van behoorlijke onder
brenging der gevangenen - dat is een zaak van Re
geeringszorgen - doch louter en alleen door de meer 
of mindere ernst van de voorshands bewezen geachte 
ten laste gelegde feiten. 
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Ook de Centrale Advies Commissie, die het M.G. 
in deze zaken vanwege de illegaliteit adviseert, kwam 
tot een advies, waarin het standpunt der regeemig be
streden werd. Het zeer uitgebreide rapport der com· 
missie is uiteraard niet voor publicatie bestemd. 

De N.A.C., zulks in tegenspraak met de pers, heeft 
zich niet in dien geest uitgelaten. De beschikbare tijd 
was daar te kort om tot een nauwkeurig advies te 
komen. 

Onlangs is vanwege het M.G. medegedeeld, dat in 
de kampen boven 1000 personen in totaal plaats ge
maakt zal kunnen worden voor 93000 personen. Daar
mee valt het argument der regeering dus weg. 

Intusschen heeft de regeering een uitspraak gedaan, 
die er op neer komt, dat geen massale vrijlating in 
haar bedoeling ligt. 

Tot zoover de feiten. 
Thans doet men het echter voorkomen of dit ge

heele standje uit de koker van het M.G. komt. In "De 
Waarheid" van 5 September, wordt in dit verband 
zelfs gesproken van een "yerlos ons van het M.G.u 

Het zij dan opgemerkt, dat het standpunt van het 
M.G. in deze kwestie in groote trekken in overeen· 
stemming was met dat der G.A.C. en C.A.C. en niet 
met dat der regeering. Het M.G. meent nog steeds aan 
de bestaande normen voor vrijlating van 27 Januari
1945 te moeten vasthouden. 

De meening van Prof. van B'emmelen werd door het 
M.G. niet gedeeld. Het verwijt van "De Waarheidn 

is dus onjuist en moet berusten op verkeerde gevolg
trekkingen.

Ook overigens, maar dit tusschen haakjes, deelen 
wij het inzicht niet, dat het M.G. het er zoo slecht 
heeft afgebracht en daar� zoo snel mogelijk moet 
verdwijnen. Onze ervaring is, dat het M.G., hoewel 
het met middelen en menschen moest werken, die n.iet 
altijd berekend waren voor hun taak, met veel begrip 
voor de situatie, met veel takt en met enthousiasme zijn 
plicht gedaan heeft. Er was over het algemeen een 
open oor voor klachten en een sympathiek optreden 
van dit lichaam. Mocht dit in het Zuiden an<ler\ gc
w.eest zijn, in het N00Hlt11 hrdt .lr tllr,11l1tr11 wrl 
waardeerint-t voor het M l,. 

Na dit intcnnczzo is het goed te hl•,luttcn rnct o.,,, 
standpunt over de zaak der politieke gevangenen. 

Men moet de machine smeren, waar ze vastloopt w'rl 
niet elders met wringen en geweld ingrijpen. Welnu de 
z�ak zit vast op de bcrecbting. En ze zit niet alleen 
vast op de huisvesting, ze 111a4 er ook niet op vast 
zitten. 

In het Zuiden zijn duizenden rcl'ds hijna een j:iar 
opgesloten. Dat is geen voorarrest meer. Velen zullen 
hun straftijd al uitgezeten hebben en wellicht zijn er 
daar nog, maar zeker hier in hel Noorden. die heéle
maal niet in het kamp thuishooren. Dat alles is on· 
recht. 

Het M.G. stelt voor kamprecherches in te stellen, 
die zorgen, dat de dossiers sneller compleet worden. 
Dal is al heel veel gewonnen. Dan moet veel meer be
kendheid worden gegeven aan de vrijlatingsnormen van 
het M G. Daaraan hapert het nogal. Het M.G. zal 
verder overal per district P.O. vrijlatingscommissies 
instellen (in veel gevallen dus ter vervanging der A.C. 
M.C.'s) voorzoover die nog niet aanwezig is. Het is
o.i. de plicht van iedere Nederlander, die daarvoor ge
vraagd wordt, zitting er in te nemen. Hoe sneller be·
gaan onrecht hersteld wordt, hoe beter.

En dan zal als de tribunalen er toch moeten komen, 
deze instelling met de grootste spoed overal in wer· 
king dienen te treden en de wetgeving daarover moe· 
ten worden gecompleteerd. 

Versnelling van het onderzoek, snelle en duidelijke 
rechtspraak, dat is het eerste. 

En het tweede is, dat wij ons goed bewust moeten 
zijn, dat voorzoover deze gevangenen eens in de maat· 
schappij terug zullen komen, zij geen paria's mogen 
worden. Daartoe moet thans reeds aandacht besteed 
worden aan de wijze van intemeering, de reclassee
ring en de inschakeling in de maatschappij. 

In 't algemeen is deze zaak der politieke gevange
nen reeds aardig op weg een ziekelijk abces van onze 
samenleving te worden. Dat komt mede omdat de 
doorsnee Nederlander er te gemakkelijk mee klaar is 
in zijn denken en praten: ,,Ze zitten nu, straks krij
gen ze straf en 't is van ons af. Desnoods later naar 
Nieuw-Guinea." Maar zoo eenvoudig is het niet. 
Dit is geen oplossing maar struisvogelpolitiek. En als 
enopgelost probleem zal het ons als een spook blij
ven vervolgen. 

Eerst moet ons denken en spreken over deze poli
tieke gevangenen verhelderd worden. Dat dit nog niet 
zoo is, moge blijken uit het feit, dat men over het al
gemeen over deze lieden spreekt als over veroordeel
den. Maar er is nog practisch geen vonnis uitgespro· 
ken. De cisch van deze lieden, dat hen recht gedaan 
zal worden is dan ook juridisch heel wat gegronder, 
dan de zoo algemeen onder ons uitgesproken eisch om 
niemand vrij te laten. 

Het is bovenal noodig, dat ons denken hierover wer
kelijk rechtvaardig wordt, d.w.z. vrij van wraakge
voelens en verder dat wij dóór het uitgeoefend recht 
heen, barmhartig gaan denken over deze mcdemen·

schen. Bannhartig denken beteekent hier: verantwoor
delijkheid voelen voor hen wie recht is gedaan. De 
weg terug voor de N.S.B.'ers enz. moet door ons ge
plaveid worden. Dat vraagt het Vaderland evengoed 
van ons, als het van ons vroeg ze te bestrijden. 

Dat vraagt boven alles Christus van ons. 
H. v. R.

Dringende Oproep 

De belangrijkste taak van de Oud-ilJegaliteit is het 
werk van de Stichting 1940-1945. Ontzaglijk veel 
moet nog worden geregeld. Daarvoor is noodig dat de 
hoofdbestuursleden beschikken over een snelle ver
voersmogelijkheid. Wij doen met klem een beroep op 
aller medewerking. Wie stelt een auto beschikbaar 
voor het Stichtingswerk? 

Nogmaals 

,, Verweesde J ode1akinderen" 

In verband met mijn artikel over "Verweesde Jo
denkinderen" zijn verschillende stemmen opgegaan, 
die het noodig maken thans wat duidelijker te zijn, dan 
ik, volgens die �temmen was. 

Mijn bezwaar rees niet tegen een streven van dt> 
Joodsche geloofsgemeenschap om kinderen uit haar 
kring weer in dien kring terug te cischen. Integendeel, 
dat is een goed recht, dat voor iedere geloofsgemeen
schap bepleit mag worden. Wel is het onjuist als de 
gemeenschap of breeder een Joodsche volksgroep, dat 
recht op zou eischen voor Joodsche kinderen, die naar 
afkomst niet tot die geloofsgemeenschap behooren. Wie 
mijn arti-kel goed Jeest zal er ook niet meer dan dit in 
vinden. 

Wellicht is door de kortheid van het bewuste artikel, 
de zaak wat scherp gesteld. Dat is onnoodig en zelfs 
gevaarlijk. Niets is mij liever, dan dat het residu van 
het Nationaalsocialisme inzake de Joodsche kwestie in 
onze volksopvatting zoo snel mogelijk verdwijnt. Wij 
moeten binnen de Nederlandsche j?renzen, met inacht 
name van de karakteristieke eigenschappen door her
komst gegeven, hartelijk samen kunnen werken aan 
de zaak van ons geteisterd Vaderland. 

Daartoe is het noodig elkaar de waarheid te blijven 
zeggen, :zooals ik meende te moeten doen, maar niet 
zoo schero. dat men tegenover elkaar komt te staan. 
En voorzoover dat laatste dan het geval was: mijn 
excuses. 

H. v. R.
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Bleek bij nadere kennismaking de Nederlandsche industrie niet slechts, zoo
als men aanvankelijk zei, voor halffabrikanten maar evenzeer voor eindproduc
ten bruikbaar, ook hiervoor maakte men zich de Nederlandsche arbeidskracht 
en -organisatie ten nutte, vooral toen de duitsche industrie wegens bombarde
ments-gevaar en personeel-beperking minder paraat werd, door het instituut 
der verlagerungsorder. 

Rooven en wegvoeren van belangrijke machines, voorraden en personeel 
kwam aan de orde, reeds toen men het in 1941 en 1942 bezette Russische ge
bied wilde benutten van Noord tot Zuid voor visscberij op 't Peipusmeer, in
dustrie en andere bedrijven in Kiev, Dnjepropetovsk, en vele ander veroverde 
steden, landbouw in Oekraïne, Krim enz. 

De vanouds in alle moderne oorlogen als uitbuitingsobject begeerde mijnen 
en bosschen werden, tezamen met andere bedrijven, aan een roofbouwsysteem 
enderworpen; niet toevallig is, dat in de jaren 1940-'45 de helft der toch reeds 
schaarsche Nederlandsche boschbebouwing is verloren gegaan. 

Niets van Nederlandsch eigendom en bezit was voor de duitsche begeerte 
veilig: via een speciaal hiervoor gevormde organisatie verdwenen onze textiel· 
voorraden "en massa" naar duitschland (200 millioen punten!) waar men thans 

nog daarmee beter gekleed -gaat dan wij hier. In "kleinere" massa werd linnen 
en textie1 plaatselijk bijeen gegaard door heele of halve wehrmacht-instanties. 
Ten slotte waren zelfs kinderwagens en autopeds het voorwerp van individu
eelen' roof, begeerd om de privé-qorlogsbuit gemakkelijker naar de ,heimath 
mee te kunnen voeren. En wat ze ten slotte niet mee konden voeren, trachtten 
ze zoo grondig mogelijk te vernietigen, getuige de Wieringermeerpolder! 

Naast de greep naar het nederlandsch bezit staat als tweede groep de ver
volging der 'Nederlandscbe persone1i.

Zelfs wanneer de Nederlandsche zwarte handelaren en dergelijk of nog erger 
gespuis door duitsthe instanties vervolgd werden, was dat een onrecht, eens
deels omdat ware berechting zelfs van misdadige onmenschelijke bewakers met 
Nederlandsch staatsburgerschap niet van duitschers te verwachten was, al 
scholden ze hen voor ganz gemeine gauner enz., - anderzijds sterk getypeerd 
in de houding van hef nederlandsche meisje dat wegens successieven diefstal 
van circa 20 japonnetjes en blousjes te Amsterdam terechtstónd voor den vor
sitzer van het landesgericht, tezamen met den staatsanwalt zittend als schnell
gericht, en dat alle opmerkingen en betoogen van die beide representanten 
der bezettende macht, zelfs hun inderdaad goed gemeende raadgevingen, be
jegende met permanent te zwijgen en langs hen heen te kijken. 

Onnoemelijk veel dieper heeft de duitsche terreur de duizenden en tien· 
duizenden getroffen, die voor kriegsgerichte, landesgericht, obergericht, stand
gericht, polizeigericht werden voorgeleid, en tot dood-, zuchthaus- of gefäng· 
nisstrafe veroordeeld, daarv66r en daarna door ss- en sd-angehörige mishan
deld, geslagen, geschopt, gemeen geboeid, zonder pauze veertig uren of nog 
langer door elkander afwisselende sd-ers verhoord, in 

1 

"rozentuin" of binnen
plaats geconsigneerd, gemarteld op velerlei manier. 

Wie daarvan bijzonderheden weet, durft hen, die onder zulke omstandig
heden "d�orsloegen", niet te veroordeel en. Maar des te grooter moet ook de 
achting en eer zijn, die toekomt aan hen, die onder zulke folteringen en be
jegingen wisten te verzwijgen wat verzwegen moest worden, het vertrouwen 
van hun çroepsgenooten niet beschaamden, en zelfs erin slaagden om door 
wat zij zeiden hun beulen op dwaalsporen te leiden, waar die hun tijd ver
deden aan allerlei nutteloos onderzoek. 

Als een derde en afzonderlijk vervolgingsterrein moeten de maatregelen 
tegen ons joodscbe bevolkingsdeel genoemd worden. 

Ze begonnen in Augustus en najaar van 1940 met de terzijdestelling van 
joodsche ambtenaren, het registreeren van �ndernemingen met joodsch kapitaal 
en joodsche leiding, en het oprichten van een barrière tusschen duitsche ge
zinnen en joodsch huispersoneel; hierop volgden in Januari-Februari 1941 de 
maatregelen tegen joodsche artsen, de onderscheiding van de zwarte J op de 
persoonsbewijzen, uitsluiting van joodsche studenten, de aanvallen der w.a.
"helden" op het Waterloopkin in Amsterdam, het wegvoeren en binnen enkele 
weken afmaken van enkele honderden joodsche jongemannen in het lager 
mauthausen, (wat ons voor 't eerst met het lager-sadisme in nauwere aan
raking 9racht), en de meldepf!icht voor allen die van joodschen bloede waren. 

Daarna het dragen van de jodenster, het leegrooven van joodsche onder· 
nemingen door verwalter en liquidateurs, het rooven van onroerend goed door 
grnndstückverwaltung, aanmelding van goud, zilver, geld effecten enz. enz. 
bij het met den gestolen naam Lippmann Rosenthal Sarphatistraat opgerichte 
roovershol, het uitsluiten van joden uit vrijwel alle bedrijven en beroepen, 
vereenigingen, sport, theaters, café's, bioscopen, plantsoènen, verkeersmidde
len (fietsen, treinen, trams enz.), voorspel van hetgeen waar.aan later alle
goede Nederlanders zouden komen bloot te staan, maar toen op dit kleinere 
bevolkingsdeel met veel grootere perfectie doorgevoerd. 

In 1941 begint de voorbereiding en in 1942/43 volgt het (soms met groot 
georganiseerde razzia's op straten en in huizen) in-massa-wegvoeren van jood
sche mannen, vrouwen, kinderen en babies langs den lijdensweg Hollandsche 
Schouwb�rg of Vught en Barneveld, Westerbork, Auswitz, Celle, Theresien
stadt, enz. soms met niets dan pyama. Op 26 Mei 1943 wordt in het (door 
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het ophalen der bruggen) speciaal hiervoor geïsoleerde stadsdeel Amsterdam
Centrum, en op 20 Juni 1943 op gelijke wijze in Amsterdam-Zuid en -Oost, 
een modelrazzia zonder weerga in onze geschiedenis gehouden - van ouder
wetsche programs alleen onderscheiden doordat de slachtoffers niet terstond 
individueel ter plaatse worden gedood, maar langs georganiseerden weg geleid 
naar de schandplaatsen der duitsche koeltoer: de gaskamers en vernichtungs· 
lager van answitz-birkenan, bergen-belsen, mauthausen, buchenwald, enz. 

De in Mei 1942 ingevoerde "Jodenster" op de kleeding vergemakkelijkte 
allerlei "kleinere" plagerijen zooals het verbod van bezoek van allerlei open
bare plaatsen, het verbod van aankoopen in winkels anders dan op de speciale 
,,Jocienuren", het betreden van niet-Joodsche woningen, enz. ,,kleinighedenn, 
maar die alle tezamen en met de permanente dreiging dat men door over
treding "met een S" (d.i. als Strafgeval) via de gevangenis zon worden door· 

• gezonden, het leven onder permanente terreur-schrikaanjaging plaatst.
Extra geraffineerd waren de methodes waarop een man als het hoofd der

Amsterdamsche sd-afdeeling voor Jodenvervolging erin slaagde, op eigen
houtje sommige "geprivilegeerden" tot "vrijwillige" opoffering van persoon·
lijke zelfstandigheid te brengen, zoo b.v. de gemengd gehuwden tot vrijwillige
sterilisatie (in de hoop op verlof om in Nederland te mogen blijven), en het
wegrooven der joödsche meubelen, waaraan de naam van den amsterdamschen

' transporteur, die dit voor de duitschers deed, verbonden blijft door de nieuw
gevormde werkwoorden "pulsen" en "voorpulsen".
, In Juni 1943 volgt de slot-étappe der verordeningen met die op de beeindi
ging van versicherungsverhältnissen von joden; en de slotetappe der weg
voeringen: ouden en zieken werden met auto's weggehaald en z66 getrans·
porteerd dat ze in de treinen onderweg wel sterven moesten. 

Niet minder intensief, zij het gelukkig minder effectief, was de vierde groep: 
de greep naar het nederlandsche binnenlandscbe politiek kerkelijk maatscbap-
7Jelijk en sociaal leven. 

Terstond in de eerste maanden werden de pers en de vrijmetselaars-organi
saties aangevallen; het vereenigingsleven werd onder toezicht van den nsb.
commissaris voor niet-commercieele-verenigingen gesteld; geldelijke inzamelin
gen verboden, winterhulp met zekeren dwang-tot-contribueering door bedrijven
onder-verwaltung, resp. poging daartoe tegen openbare instellingen en hun 
personeel, ingesteld; alsmede de volksdienst, een ministerie van propaganda 
(volksanfk!ärung); benoeming van nsb procureurs-generaal; verwijdering van 
alle joodsche deelneming aan het openbare leven. 

Al in Mei 1941 kwam de op naziwijze georganiseerde arbeidsdienst in de 
plaats van de opbouwdienst. 

In Juli '41 volgden de ontbinding der politieke partijen en interneering der 
vroeger leidende figuren van de politieke, maatschappelijke en sociale actie; 
de eerste maatregelen tegen het bijzonder onderwijs (voor bescherming van 
revolteerende nsb.-onderwijzers); de aanslag op de vakorganisaties. In Augus
tus '41 de instelling van "vrederechters" en het "vredegerechtshof" voor 5pe· ' 
ciale pro-nsb-vonnissen; 1 September het gemeentebestuur door "burgemees· 
ters" volgens "leider" -principe, met terzijdestelling der gekozen gemeente· 
raden en wethouders; October '41 de landstand en de ziekenfondsregelingen; 
November de cultuurraad en cultuurkamer; December '41 de artsenkamer; 
Februari en Maart '42 de dierenartsen-, tandartsen- en apothekerskamers; 
Januari '42 de aanslag op de benoemingsvrijheid bij het onderwijs; April '42 
de oprichting van het arbeidsfront; in October '42 zijn arbeidsleider. 

Het jaar 1943 gaf in Januari de studentenrazzia's met aanmeldingsbevel per 
6 Mei, opsluiting in kampen (Vught en Ommen), en wegvoering naar duitsch· 
land; eveneens in Januari de formeele inschakeling der nsb-bureaux in de be· 
stuursorganisaties van Nederland; Mei '43 besloot de voorafgegane "uitkam· 
ming" van bedrijfspersoneel (saukel-aktion Mei 1942), nu vervangen door de 
"sonderaktion der verordnung 42/43" door oproeping van "jaargangen" voor 
den arbeitseinsatz; rückführung in die Kriegsgefangenschaft; tweeërlei land
wacht-Nederland, eerst die van Maart tot October 1943, daarna de organi· 
satie onder dienzelfden naam in November 1943, die in 1944/'45 zoo berucht 
werd en in voorjaar '45 de laatste contigentjes voor de Nederlandsche ss 
leverde. 1 

Hietmee is de officieele lijst, saamgesteld met behulp der inhoudsopgave van • 
het verordnungsblatt, zoo ongeveer gesloten. 
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Tal van bijzonderheden bleven onvermeld: de aanplakbiljetten. de ronse
larij, de surrogaat-burgemeester, de boerenleiders, de nsb-organisaties en ver· 
tooningen. Honderdmaal erger dan dit alles was de aanval, die in geen ver· 
ordnung zijn reglement had, maar dagelijks op ieder gericht stond: de terreur o 
van vreesaanjaging en dreiging, uitgaande van esdee-personeel en hun hand
langers uit onze eigen bevolking, - waardoor in de joodsche wijken alle men: 
schelijke wezens binnen een minuut in tempo van de straat àf en voor de 
ramen wèg binnen in de huizen verdwenen waren als 's avonds tegen het 
speciale joodsche sperr-nur de nadering van een duitsche auto gesignaleerd of 
vermoed werd. - waardoor ieder, jood en niet-jood onder de spanning der 
risico's van deutschfeindlich handelen met p.b.'s., stamkaarten, bonnen, aus· 
weisen, joden, radio's, fietsen, koperen voorwerpen, zilvergeld, vereenigings
leven, schoolzaken, predikatie, kerkelijk leven, vakvereenigingswerk, hulp aan 
onderduikers, enz. verdrukt werd. 

(Wordt vervolgd) 
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Plaats, herplaats en 

plaats het nog eens 

KP.• en 

Sabotage• 

rapport 
Van enkele KP.-Leiders ontving ik een zakelijk rap

port, vermeldende alle KP.- en Sabotageactie gedu
rende de bezettingstijd. 

Teneinde te komen tot een verzameling van aUe 
gegevens die nodig zijn om onze geschiedenis vast te 
leggen, in een boekwerk, is het noodzakelijk, dat ik uit 
elke provincie, c.q. uit elk gewest, een soortgelijk rap
port ontvang. Dit kan dan een basis vormen voor ons 
boekwerk. Alleen dan kan het plan voor de samenstel
ling van het boek ten uitvoer worden gebracht, wan
neer alle KP-Leiders en ook alle KP-ers hun krachten 
hieraan geven. 

Het ontvangen rapport bevat een summiere opgave 
van alle gepleegde actie. Het geeft o.m. - om mij tot 
deze twee voorbeelden te beperken - een opsomming 
van de namen van de gemeenten waar een distributie
kantoor en of bevolkingsregister is "gekraakt" en het 
aantal aanslagen, die op spoorlijnen zijn gepleegd. En 
zo vervolgens van alle werkzaamheden. 

Om tot een goed gecoördineerd geheel te komen, 
verzoek ik daarom alle KP-Leiders mij een rapport te 
zenden, vermeldende achtereenvolgens een opgave van: 
a. spoorwegsabotage (aantal aanslagen en bijzondere

resultaten b.v. het ophouden en voorkomen van ge-
-. vangenentransporten). · 

b. verkeers- en wegensabotage (idem).

a 
n 

e 

c. scheepvaartsabotage (idem).
d. acties tegen SD-agenten en andere provocateurs.
e. acties tegen de zwarte handel.
f. overvallen op distributiekantoren en/of bevolkings-

registers (alleen opg. van plaatsnamen en daum).
g. bevrijding van gevangenen.
h. hulp aan geallieerden piloten en "airborns".
i. droppingen.
i. sabot.-acties van andere aard dan bovenvermelde.

Ik verwacht dus niet een uitvoerig verslag maar een
r summier rapport, waarin vermelding van feiten en 

Plaatsnamen (zoveel mogelijk met tijdsopgave) als re
n gel voldoende is. Vooral moet de nadruk gelegd op 

bijzondere resultaten die bereikt werden. 
In dit verband roep ik tevens de hulp in van alle 

I<P-ers om ons afwikkelingsbureau te voorzien van alle 
krantenberichten, politiebladen en z.g. labasberichten, 
die betrekking hebben op ons KP-werk en gedurende 
de bezettingstijd zijn uitgekomen. 

Wellicht ziet één onzer kans om deze exemplaren te 
bemachtigen. 

Inzendingen steeds aan ons bureau. 
FRITS. 

MEDEDEEJLJfNGEN 
· lectificatie

In het verslag van de Top-Districtsleidersvergade
ss ring, opgenomen in nummer 59, ziin verschillende fou-

5. Onder zuivering in de zelfde kolom onder 1.
a, b, en c moet staan: 
,,a. twee leden aangewezen door de personeelsraad. 

b. twee leden, ex-illegale werkers, uit het bedrijf zelf,
door de directie aan te wijzen.

c. de voorzitter outsider door de directie te be
noemen".

en daaronder de tweede maal a.b.c. moet luiden: 
,,a. twee leden uit het bedrijf zelf, 
b. twee leden van buiten het bedrijf,
c. de voorzitter eveneens outsider".
6. In de vierde kolom onder Zuivering van de

Staten-Generaal moet geschrapt worden "en de C.A. 
C." in de zin...... ,,dat de zuivering niet werd over
gelaten aan de N.A.C. en de G.A.C. 

7. In de vijfde kolom de tweede alinea moet de
eerste zin luiden: In de Harskamp leven Hollandsche 
S.S.-ers in kuilen in de grond.

8. In de 7e allinea staat een zin "wel is bekend
dat men zeer ver zal gaan bij het vrijlaten van ge
vangenen". Hierin moet "zal" door "wordt" vervan
gen worden. 

9. In de motie, bericht aan de Stichting en ge
geven in de 8ste kolom moet het eerste punt als volgt 
luiden: 

1. De vergadering constateert: dat er nog veel
verwarring bestaat op het gebied van de verzor
ging van de n�elaten betrekkingen der gevallen
illegale werkers, een verwarring die voor eei;i •
gedeelte hier en daar in den lande ontstaan is
uit het gebrek aan vertrouwen in het bestuur van
de Stichting 1940-1945.

1 
VERANlWOORDING 27 Aug. tot en met 8 Sept. 
STICHTING: 

Landmiddag 18 Aug. Alblasserdam ... f 27.35 
Speeltuin buurtfeest 24 Aug. Harderwijk " 1585 .50 

MEDEDEELINGEN: 
Voorne-Putten ............................. . 
Districts Bijdragen C.B.-Kas Z.-Holl. A 

VRAAG: 

" 162.50 
,, 2000.-

Waarvoor stortte Utrecht f 1400.- ? (bank). 
En Bloemendaal ? (giro). 
Ook is de bestemming niet bekend van op de bank 
gedeponeerde contanten uit Abcoude.

ten geslopen die wij thans willen achterhalen. Rectificatie : 
n ' 1. In de eerste kolom bovenaan is de datum van 

het overlijden van Pater Bleys vervallen. Dit was 
e· de 17e.

2. In de eerste kolom staat onder taken der ille
galiteit III o.a. ,,één van de middelen die wij hebben 

r om mede te werken aan de zuivering enz. enz.". Deze 
zinsnecdc moet geheel vervallen daar zij niet is ge
bezigd. 

3. In de tweede kolom staat op 3/4 hoogte: Het
hoofdbestuur is van meening dat de principieele on

er derduiker behoort onder de Stichting en ik persoon
s· lijk sta daarachter". Dit moet zijn: ,,sta daar niet
s- achter".
n 4. In de derde kolom wordt onder Gedenkboek 

Il geschreven over plaatselijke vertegenwoordigers. Hier 
�) moet achter gevoegd worden "voor het Gedenkboek". 

369. Cornelis Has, geb. 31-1-'97, vervoerd naar
Amersfoort gev. nr. 7049. Doorgestuurd. Laatst
gezien in Oraniënburg. Daarna spoorloos.

370. Jacob Krüse, geb. 7-7-'05. Sept. '44 uit Venlo 

naar Sachsenhausen-Oraniënburg. Einde Sept.
zou hij in een ziekenhuis bij de Heinkel-fabr. ge
storven zijn.

392. Zwiert Buurke, geb. 3 Nov. 1901, gearr. wegens
pol.redenen; 3 Nov. 1941 in Buchenwalde; 2
Mrt. 1945 Naszweilen bij Straszburg.

393. Johan Lefrandt Waworoentoe; gearr. en ver
voerd naar Siegburg, later in Wesseling; in Sept.

' '44 vertrokken vanuit Wesseling naar onbekende 
plaats; volgens geruchten bevindt hij zich in 
Maagdenburg. 

394. Simon van Hapert, Woenselschestraat 409, Eind
hoven, geb. 28-10-1887, gearr. 17 Juni '44, op
28 Juni '44 van Politiebureau Eindhoven naar
S.D.-lager in Vught overgebracht, vandaar 6
Sept. op transport naar Sachsenhausen, nadien
niets meer gehoord.

395. Care! Bos, geb. 23-12-22 te Amstetrdam, woonde
Beethovenstr. 56 te Wassenaar, gegrepen Juli '44
zat in Haaren en werd in Sept. '44 naar Ora
nienburg overgebracht. Werkte op Klinkert, Par
gim-Schwerinziekenhuis en Lübeckhospitaal.

396. Hans Roosing, geb. 21 Maart '23, gegrepen Juli
'44, gebracht naar Haaren. Vandaar in Sept. n.
Oranienburg gebracht. Later nog vervoerd naar
Bergen-Belsen. In Febr. '45 nog in Bergen-Bel
sen gezien.

397. Lambertus de Groot, te Gemert, adres: Vossen
berg, Elsendorp, gevangen genomen 29-3-1944,
gebracht naar Den Bosch in Huis van Bewaring,
op 6 Juli '44 overgebracht naar Vught onder Nr.
10585, blok 19 B, op 5 of 6 Sept. overgebracht
naar de Heinkelfabrieken (Oranienburg); daar
gezien en gesproken in Nov. '44 en Jan. '45.
Daarna niets meer gahoord, alleen dat hij weg
gevoerd is. Burgemeester Ritmeester uit den Hel
der, weet dit ook, doch plaats van bestemming
onbekend. Onder zijn collega's bekend door zijn
lezingen over bijen. Politiek gevangene.

398. Frederik Christiaan Oostman (Schuilnaam Fred
dy), Mr. de Boerlaan 149, Deventer, geb. 23-8-
1919, op 29 Aug. '44 uit huis gehaald en naar
Arnhem vervoerd. Vandaar op 4 Sept. vertrok
ken met onbekende bestemming. Moet op 4
April '45 nog gezien zijn in kamp Buchenwalde.
Verder niets vernomen.

399. Franciscus Henricus Kap, geb. 23-4-'18, Am
sterdam, laatst gewoond te Zaandam waar
schijnlijk in Febr. '45 vervoerd vanuit éhemnitz
naar Buchenwalde.

400. Abraham Daalder, geb. 7-5-'20 Alkmaar 26-3
-'42 gevangen genomen op de Paardenm;rkt te
Alkmaar, naar. Weteringschans Cel A 3/21.
overgebracht naar Scheveningen, Cel. 551, v. 17
Dec. '42 tot 7 Oct. '43 Semenarium te Haaren
N.Br. cel 105, tot 12 Oct. '44 Amersfoort, Block
IV Nr. 2011, 3 mnd. administrateur, z.g. ver
gissing, pl.m. 60 ter dood veroordeelden op trans
port voor arbeidsdienst. 6 weken bunkerstraf.
�u.chenwalde dreigde. Geïnfecteerd met diphte
ntis. Daarna hospitaalsoldaat. Bij ontvluchtings
poging verraden. 1� Oct. '44 naar Neuengam
me. Te werk gesteld in Meppen. Bij ontvl.poging
gesnapt. Over Grosz-Bozen naar Buchenwalde.
14 Dec. '44-9 Jan '45 Buchwalde. Volgens on
betroawbaar register (Nr. 96916) overleden te
Buchenwalae op 9 Januari '45. Is dit waar?

401. Th. Heine, geb. 13-4-1899. 11 Oct. '44 van
Amersfoort naar Neuengamme. Daar gezien on
geveer 15 Maart '45. Op 4 of 5 April '45 naar
een kamp van het Zweedse Rode Kruis te Han
nover vervoerd. 

402. Harm Nijbo,er, geb. 2 Febr. 1922 te Gieterveen,
.op 12 Oct. 44 over Almelo naar Duitsland ver
voerd. Sindsdien niets meer gehoord.

403. Geert Aalje Dijkman, geb. 3-4-15, 8 Dec. '44 
opgepakt te Veenendaal. Vervoerd naar Amers
foort. 2 Febr. '45 naar Neuengamme, na 3 we
ken verder weggebracht, �rmoedelijk naar
Wöblin.

404. Roelof van Ginkel, geb. 18 Dec. 1900, gearr. te
Veene.�daal op 8-12-44. 2 Febr. '45 van Amers
foort naar Neuengamme. Na 3 weken verder
vervoerd. Vermoedelijk Wöblin.

405. Hendr�k Wolf, adres: Middelhovenstraat 10
Dieren, geb. 28 Nov. '09 te Amsterdam. 2 Juli
1944 gearr. in� Dieren, Huis van Bewaring Arn
hem. 12 Juli 1944 Vught. Bij inval Engelsen
naar Duitsland vervoerd. Vermoedelijk Heinkel
fabrieken. 7 Febr. Natswelle overleden.

406. Annelise Pepper-Frijda, geb. Wattenscheid op
6-9-21, laatste adres Huize ten Vijver, Dwars
weg 1 te Den Haag.

407. Hans Frijda, geb. te Wattenscheid, 1-9-27, laat
ste adres: p.a. E. Asscher, Valeriusstraat 13 te
Amsterdam-Z.

408. Inl. verzocht over de kinderen van de overleden
fam. Krüpfeld. Mevr. Barbara Krüpfeld was in
Febr.-Maart '44 in Huis van Bewaring te Gro
ningen. Kinderen bevinden zich te Emmen. Be
treft in bewaring gehouden goederen van de
fam. Krüpfeld.

409. Leo Dael, geb. 12-9-07 te Venlo, gearr. 24 Mei
1944, naar Vught overgebracht. Van Vught
naar Oraniënburg. Daar laatst gezien Oct. '44.
Zou alhier in een ziekenbarak zijn �rrgeble
ven.



410 Jan Dael, geb. 1 Jan. 1919 te Venlo. Gearr. 
24 Mei '44, naar Vught overgebracht. Van 
Vught naar Oraniënburg. Laatst gezien in Oct. 
'44. Bekend onder de naam "de man met de 
baard", ook wel "de man uit de Boemerang". 
Grote vriend van At,,iBROSIUS, welke ook be
kend is onder de naam van Chiel-Gabriel (Jan
Hendrikx). 

411. Derk, Jan Paradijs, geb. 13-3-80, wonende te
Ruurlo (Gld) gearresteerd wegens vinden van
wapens etc. 10 Febr. '45 weggevoerd _uit "De
Kruisberg" te Doetichem, waarschijnlijk naar
kamp Neuengamme en daarna na.ar Denemar
ken. over!. bericht ontvangen.

412. Meddens, Oscar, Bemardus, geb. 26-2-26 te
Doetichem. Ongeveer 1 >1 jaar geleden als onder
duiker gearresteerd en naar Amersfoort over
gebracht. pl.m. 6 weken later op transport naar
Gemeinschaftslager N.A.G. Bussum in plaatsje
bij Brunswijk. Werkte daar in autoindustrie.
Laatst bericht op 23-12-44.

413. Hendrik de Bie, geb. 28-3-23, op 25-8-44 in
Weesperkarspel gearr, via Hilversum naar Amers
foort vervord, vandaar op 8-9-44 naar Neuen
gamme. 14 dagen later naar Huzen en vandaar
naar Hensburg, waar hij door de Russen be
vrijd zou zijn. Ieder spoor ontbreekt sindsdien.

V e r l o o fêl: 
POLL Y LANDWEHR 

(koerierster) 
HANS VAN MEER 

H. G. 2000 M.D.K.P. 

G. W. Burgerplein 20, Rotterdam. 
Michel Angelostraat 23, Amsterdam. 

Langs deze weg willen wij voor de vele afzonderlijke 
en gezamealijke bewijzen van medeleven en geluk
wensen van de zijde van onze vrienden uit de illegali· 
teit, gedurende onze bruidsdagen en in het bijzonder 
op de dag van ons huwelijk, zeer hartelijk dank zeg
gen. 

R. G. v. d. HAAR (,,Frits") 
A. v. d. HAAR-BREMMER.

Op het Afwikkelingsbureau LKP. kunnen geplaatst 
worden: 2 vr. administratieve krachten, wonende te 
Amsterdam. Sollicitaties te richten aan: Hfd.Afw. 
Bur. L.K.P., Westermarkt 2, Amsterdam. 

Principieel onderduiker, oud 19 jaar, G.G., 15 
maanden ondergedoken voor Arbeidsdienst, Ulo
diploma, hoopt in December a.s. diploma Boekhouden 
te behalen, zoekt werk op Handelskantoor of iets 
dergelijks. Heeft enige kantoorervaring. Brieven on· 
der No. 40 van dit Blad. 

Aan onze abonne's en 
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. 

Wij hebben daar echter Uw medewerking 
. voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 

pen of potlood ter hand en vul onderstaand 
formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok
schrift.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

James van Beusekom, geb. 14-5-19'.22, gewoond 
hebbende te Middelburg, Gortstraat 22, gearr. 
op 31 Aug. '44. Op 8 Sept. '44 weggevoerd van 
Amersfoort naar Neuengamme. Sinds Maart '45 
ontbreekt elk spoor. 

Arie Hess, geb. 20-10-23 te Rotterdam, Saft
levenstraat 30, Rotterdam

.i. 
9 Oèt. 1943 ver

trokken vanuit Rotterdam naar Frankrijk als 
Engeland-vaarder. Jan. 1944 gegrepen bij de 
Spaanse grens en naar Buchenwalde vervoerd. 
Daar in Block 49 en 17 onder 44309 gezeten. 
Van Buchenwalde naar Jena vervoerd, Sept. 
1944. Sindsdien geen· bericht. 

Harm Boiten (Harry), geb. 8 Mei 1920, Peizer
weg 42, Groningen, houthandelaar, 10 Maart 
'44 in Vught, Aug./Sept. Oranienburg en Sach
senhausen via Henkel, Aurich en Neuengamme. 

Jacob Klompien, geb. 25-9-1909 te Amsterdam. 
Vermoedelijk vervoerd naar Homburg am 

Rhein. Is gebrekkig aan een been. 

Geert Schoonman, geb. 31-8-1917 te Wormer
veer. Lag in Nov. '44 met schotwond in den rug 
in Kriegslazart te Dortmund. 

J. Lasken, burgemeester van Bergharen en Hors
sen. Waarschijnlijk de laatste tijd in Duitschland
gevangen gezeten.

Oud K.P.-er, van beroep vliegtuigmonteur, zoekt 
betrekking, liefst in eigen branche, doch ook tevre

. den met andere bezigheden. 
Brieven onder no. 43 van dit blad. 

Ruilen, huis te 's-Gravenhage, 4 gr. kamers, 2 kl. 
kamers en keuken. Eventueel in tweeën te bewonen, 
voor buitenhuisje voor 2 pers., omg. Veluwe. Brieven 
onder nr. 44 van dit blad. 

Het Gem. Gasbedrijf Purmerend vraagt voor spoe
dige indiensttreding een stoker in tijdelijken dienst. Bij 
gebleken geschiktheid volgt na een jaar vaste aanstel
ling. Loon voor gehuwden. f 31.20-f37.89 per week; 
voor ongehuwden f 29.50-f 35.93 per week met 6 
jaarlijksche verhogingen. Kindertoelage: voor de 
eerste 2 kinderen f 2.62 per kind per week, voor elk 
volgend kind f 3.85 per week. 

Brieven onder no. 45 van dit blad, vóór 21 Sept. 

Oud illegaal werker op de Veluwe vraagt voor zijn 
modem ingerichte werkplaats een horlogemakers
bediende. Goede gelegenheid zich verder te bekwa
men in goud en zilverwerk en optiek. Brieven onder 
No. 41 van dit Blad. 

Principieel onderduiker, gedoken Oct. 1942, voor 
L.O. gewerkt, leeftijd 25 jaar, 7 jaar erv. admin. en 
boekh., div. dip!., zoekt positie, onverschillig waar.
Brieven onder no. 42 van dit Blad.

toekomstige abonne's 
toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 
Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 
postwissel of kas het kwartaal October tot 
Januari hebben betaald, zullen het blad ont
vangen!! 

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 een 
enveloppe met 1 1/J cent postzegel. 

------------ -------------·- --

(Hierlangs afknippen) 

Naam en voorletters: 

Straat· ................................ ·-··---···---····----.. ·---·-------··-................. Nr ....... _ ........................... ' ..................... . 

Plaats: ........................................................... , ................................................ . Pro v. 

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

............................................................................................................. op het Mededeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P.
Hij/ zij" heeft betaald / zal betalen•, voor een kwartaal n.L ! ................................................................................ ..

op .................................................................................. (datum! 

") Doorhalen wat niet van toepassing !s. 

420. Reint Albartus Oijkema, geb. 20-5- 19'.20. Ge
arresteerd te Groningen begin Juni '44. Eind
Juli vervoerd naar Vught. Zou 20 Aug. te Vught
zijn gefusilleerd.

421. Adrianus Oudkerk, Geb. 11-1-'88 te Landsmeer
(N.H.), wonende te Epe: ,,Huize Birkenhoveu 

(Tongeren), beroep: grossier in boter en eieren
Gevangen genomen: 25 Nov. '43. Acht maanden
in Huis van Bewaring te Arnhem, daarna 14
dagen te Amersfoort, vervolgens naar Vught tot
omstreeks 6 Sept. '44 (Nr. 10490, Blok 15A).
ten laatste naar Oranienburg tot ongeveer eind
April '45. Sindsdien spoorloos.

422. Jhr. Dr. J. W. de Marees v. Swinderen, 56 jaar,
Beethovenlaan 14 te Bilthoven. Door het Centr.
Bur. N.I.A.D. te Nijmegen op 24 Mei '45 be
richt ontvangen, dat hij zou zijn omgekomen met
de Cap Ancona bij Lübeck, de door N.I.A.D.
genoemde mededeler van dit bericht ontkent dit
te hebben afgegeven, hij .kent Dr. van Swinde
ren niet. Dr. v.' S. in April nog in Neuengamme,
vandaar vervoerd naar elders. Niets meer ver
nomen. Wie heeft het doodsbericht afgegeven?

423. A. Kerner, geb. 9 Maart 1910, Israëliet, gewoond
hebbende Sarphatistraat 84 te Amsterdam, Ge
arresteerd 30 Juni 1944 te Amsterdam; vertrok
ken 4 Sept. '44 naar Theresienstadt van Wes
sterbork, daarna in Oct. '44 naar Auswitz en
vervolgens naar Buchenwalde in een Sanatorium.

Wij ontvingen eerst nu het droeve bericht, dat onze 
geliefde man en zorgzame Vader, 

Dr. J. DE KONING 
Geref. Pred. te Schipluiden, 

reeds 14 Dec!'.mber 1944, in de leeftijd van 48 jaar, 
te Neuengamme, is overleden. 

,,Zalig zijn, die vervolgd worden om der ge
rechtigheid wil, 
want hunner is 

Schipluiden, 25 Aug. 
Ruysstraat A 125. 

het Koninkrijk der hemelen". 

Mevr. ].
Jan. 
Folkert. 
Ger hard. 

1945. 

(Matth. 5 : 10) .. 
de Koning-Hettinga. 

.. Met diepe droefenis geven wij kennis van het over
hiden van ons aller vriend en medestrijder 

t 
Joep (schuilnaam) 

ASSUERUS A. J. A. COPIER, 
instructeur bij de Nederlandsche Binnen
landsche Strijdkrachten. 

Als illegaal werker gaf hif zich geheel in dienst van 
zijn Vaderland en zijn overtuiging. 
Bij een noodlottig ongeval kwam hij om het leven 
Hij streed als soldaat en viel als soldaat voor God en 
zijn Vaderland. 

Namens bezetting Honswijk. 
De Compagnies Commandant, 
G. H. G. M. TEN HOLDER (f om). 

Honswijk, 25 Augustus 1945. 

Na langen tijd van onzekerheid ontvingen wij heden 
via het Afwiklcelingsbureau Concentratiekampen te 
Vught, het droeve bericht, dat onze lieve zoon en 
broer 

AREND QUELLE 
op zijn twintigste verjaardag (10 Jan. '45) te Neuen 
gamme is overleden. 

Onze droefheid wordt verzacht door de weten
schap, dat hij gevallen is voor het Vaderland 
en dat zijn vaste geloofsovertuiging hem moe
dig zijn lijden heeft doen dragen. 

Soest, 5 September 1945. 
Torenstraat 13. 

]. W. QUELLE. 
CL. QUELLE-SMIT.
MIEP QUELLE.

Liever geen bezoek. 

Opmerkingen: 

····································-·····························-····--
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De Spoorwegstaking 
Op 18 September 1944 kondigde de regering in 

Londen de algemene spoorwegstaking in Nederland 
af. Een daad van vèrstrekkende betekenis. Want hoe
wel het voor de hand liggend oogmerk was, door de
ze staking het verkeer achter het Duitse front te ver
lammen, moest de regering tevens de verantwoorde- · 
lijkheid voor het risico op zich nemen, dat, zo de 
geallieerde aanval niet slaagde, het treinverkeer tot 
aan het einde der oorlog stop zou staan. En deze 
kans werd zekerheid. 

Gedurende bijna een jaar staakten de spoorwegen. 
De staking werd een succes voor de discipline en 
vaderla.ndslievendheid der spoorwegmannen. Vooral 
ook omdat de vijand met dreiging en .drogredenen 
alles in het werk stelde, om althans een gebrekkig 
spoorwegverkeer weer op te bouwen. De betekenis 
v deze spoorwegstaking is enorm geweest·. 

In het kader der directe oorlogvoering moest de 
vijand een prachtig mobiel apparaat missen, dat hem 
in zijn bewegingsvrijheid en zijn tactische manoeu
vres ernstig zou belemmeren. Waar het verkeerspro
bleem (denk aan de benzine) één van de moeilijkste 
problemen voor hem was, moest de staking hem wel 
zeer zwaar op de maag liggen. 

In het kader der georganiseerde rooftochten, bete
kende de staking voor hem de onmogelijkheid om die 
goederen en personen te roven, die hij zich voorge
steld had. 

Het behoeft geen betoog, dat ook voor onszelf de 
gevolg_en vai:i deze staking langzamerhand merkbaar 
gingen worden. Eensdeels terecht gebruikte de vij-

and het argument, dat de hongersnood aan de sta-
king te wijten was. 

Regelmatig vervoer per trein had de bevolkîngs
centra van meer voedsel kunnen voorzien. Maar de 
vijand verzweeg de andere helft der waarheid en die 
was, dat hij zelf

° 
oneindig veel meer last van deze

staking had. De oorlog moest gewonnen worden en 
de staking droeg daartoe belangrijk bij. Bovendien 
hadden de Spoorwegen . de hongersnood natuurlijk 
niet kunnen voorkomen. Wij m,ogen God danken, dat 
hij deze mannen de moed gaf zich en bloc in te zet
ten voor de vrijheid. 

Zelf hebben wij als illegale werkers de staking aan 
den lijve gevoeld. Eerst redde ons de auto, maar 
reeds spoedig hadden we niet meer dan onze fietsen 
ter beschikking. En zo fietsten de verzetsmannen 
iedere dag opnieuw het land door. Een fietstocht b.v. 
van Assen naar Amsterdam was normaal. De provinciale 
leiders gingen kampend met bandenpech, met regen, 
storm en later met sneeuw en vorst iedere week 
trouw de gehele provincie rond. Zelden miste er 
iemand op een provinciale vergadering en zelfs de 
topvergaderingen werden regelmatig per fiets bezocht. 
De koerier�ters zwoegden dagelijks op de fiets het 
land door, beladen met bezwarend materiaal. . Men 
stelle zich die tochten voor. Langs achterwegen een 
plaats verlaten, vanwege de razzia's, dan bij de vol
gende plaats het bericht, dat de "Grüne" bezig was. 
Dan 't opsporen van een maas in 't net om door te 
breken in de richting der afspraakplaats. Niets heeft 
mij meer .verbaasd in �e winter 1944-'45, dan de trouw 
waarmede ieder zijn plicht deed en het f�t, dat dit 
physiek volgehouden kon worden. 

Maar ter zake. De spoorwegstaking werd een groot 
succes. '.Hulde. aan de spoorweg111an11e11. Toen echter 
bleek, ·dat de oorlog niet ten einde was moest de ille
galiteit deze actie opvangen, omdat de spoorwegman
nen niet van en in de wind konden Teven. Een bijna 
onmogelijk uit te voeren opdracht. 

.'.Maar ze is uitgevoerd. Zoals het steeds gegaan is, 
ging het ook nu. Geen mo_eilijkheden zo groot, of ze 
werd geattaqueerd in het licht der noodzakelijkheid 
haar op te lossen. Dat het mogelijk was, danken wij 
aan het hoge verantwoordelijkheidsgevoel der illegale 
werkers. 

Daarom zeker ook buide aan de illegale werkers, 
die het onwaarschijnlijke tot werkelijkheid maakten. 

De spoorwegmannen doken bij duizenden onder, 
zij kregen hun salaris uitbetaald en later als de voed
selnood groot wordt, brengt de illegaliteit ze zelfs 
langs illegale wegen _voedsel. 

· Dat dit alles organisatie behoefde is duidelijk. Her
N.S.F. en de L.O. hebben zich daar met andere ver
zorgingsorganisaties voorgespannen . 

.. 

Ik kan niet nalaten in dit verband de figuur van 
v. Tuyll (van Hall) in herinnering te brengen. Wie
zoals wij in de topbesprekingen met hem in aan;a
king kwam, moest wel onder de indruk komen van
zijn organisatietalent, energie en doorzicht voor het
oplossen van de enorme problemen, waarvoor de sta
king ons zette.

Voor een zeer belangrijk deel is aan hem het wel
slagen van de stakingsactie te danken. 

Ook deze staking heeft onnoemelijk veel leed in 
Nederland meegebracht, direct door represailles, in
direct door de hongersnood. 

Hier als overal in het verzet stuiten we op hec 
schrijnend contrast dat door offers en bloed de vrij
heid verworven moest worden. 

Als wij thans het succes van deze staking herden
ken, moeten wij elkaar tevens in herinnering bren
gen, dat het de dure plicht van ons volk is, zich 
alles te getroosten om de nood van hen, die offers 
voor onze vrijheid brachten, te lenigen. 

Door gemeenschappelijke strijd, door bloed en of
fers is dit volk herboren. Alleen in deze geest van 
het vrijwillig offer voor hen, wie God een zwaarder 
lot te dragen gaf, kan. dit volk zijn bestaan bevesti
gen H. v. R. 

.......................................................... c::::�:::: ... -.;;;;;;;:::;;.::�� ..===:::--:-.. �----:---:::�
::::...::=

=..it.om ............... .;;m ........................... .:.. .. 



. " 
.. , 

'-..· .. 
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Wat een wijsbeid is er nodig, vrienden, om te ver
staan en wat een lank111oedigbeid om te waarderen, 
dat een ander het recht heeft er een andere mening 
op na te houden dan wij. 

Ik doel hierbij op al die· botsingen en conflicten, die 
de wereld steeds in beroering gebracht hebben. Ze 
hebben bestaan op maatschappelijk, kerkelijk, staat
kundig gebied, ja, overal waar mensen met elkaar 
omgaan. 

Het vangt dan aan met de wederzijdse belichting 
van het omstreden punt, of de situatie, die in het 
geding is. Daarbij worden dan in de loop van de dis
cussie gaande-weg die argumenten aan beide zijden 
meer toegespitst, die het eigen standpunt meer kracht 
kunnen bijzetten. Onvermijdelijk zet men dan steeds 
meer die fasen van de geschiedenis of het betoog in 
het licht, waarin men zich sterk waant, terwijl men de 
zwakke plekken in de schaduw houdt. De tegenstan
der doet het .iuist omgekeerd. 

Stel het U voor, alsof de een het probleem met 
groene verlichting, de ander met rode verlichting be
�ijkt. Bij de ene verlichting krijgt men nu iets ge
heel anders te zien dan bij de andere. En de onbe
vangen buitenstaander komt in de bekende onbehaag
lijke stemming, dat hij beide tegenstanders gelijk moet 
geven. Hij weet wel, dat beide tegenstanders hem 
het strijdpunt werkelijk vertonen, maar bij enig na
denken zal hij gaan beseffen,. dat geen van beiden 
hem de volle werkelijkheid voor houdt. 

Hier is bij de strijdenden de wijsheid van een ob
jectieve belichtin,g en beoordeling _zoek geraakt. Op 
deze wijze redeneren ze langs elkaar heen en hoe 
paradoxaal het ook moge klinken, al spreken ze over 
dezelfde situatie, ze hebben toch een verschillende 
toestand op het oog, Men verstaat elkaar dan niet 
meer. Er behoeft geen twijfel te zijn aan de oprechte 
bedoelingen, aan de · eerlijke overtuiging aan beide 
zijden. Niettemin is het gesprek volkomen onvrucht
baar geworden. Het is alsof een Chinees en een 
Griek met elkaar praten. 

De volgende ,fase is duidelijk. Men vertro11wt el
kaar niet meer. Men bemerkt de halsstarrigheid, 
waarmede de ander weigert de z.g. goede belichting 
te gebruiken. Men verklaart dat dan voor onwil, ja, 
moedwil en' kwade bedoeling. 

En dJn is het maar één stap om de andere mening 

• Voltaire: .. Ik ben het volslagen oneens met wat U zegt,
maar ik verdedig tot in den dood het recht om het te zeggen''

niet au sérieux meer te nemen, om het goed recbt
der andere overtuiging te ontkennen en om met de 
daad de "waarheid" van eigen overtuiging te doen 
zegevieren. 

Het conflict is er. De breuk wordt een feit. De 
oorlog, de echtscheiding, de kerkscheuring voltrekt 
zich. 

Misverstand, wantrouwen, ontrechtlng, botsing, zie 
daar de draad, die ons steeds weer tot de grote ver
schrikkingen in de geschiedenis voert, als wijsheid en 
lankmoedigheid ontbreken. 

Deze wat breedvoerige uiteenzetting leek mij niet 
ondienstig bij het belichten van de toestand, waarin 
ons Vaderland verkeert. 

Als is het wel heb, bestaat er op het ogenblik een 
dominerende tegenstelling in ons land. Die tussen de 
"ouderen" en de "jongeren" of wel de conservatieven 
en de vooruitstrevenden. 

Is dat een b1ijvertje? Ik geloof er niets van. Geheel 
andere doorsneden bestaan er in ons volk en naar
mate de toestand stabieler wordt, vervaagt deze te
genstelling, en worden de coutouren van de principiële 
tegenstellingen scherper getekend. De tegenstelling 
conservatief-vooruitstrevend is te weinig fundamen
teel, en te ongestadig in haar objecten, dan dat ze 
het beeld blijvend kan beheersen. 
. Intussen, thans is deze tegenstelling er wel en het 

misverstand en het wantrouwen; ja, het buiten rech
ten stellen nemen soms bedenkelijke vormen aan. 

De jongeren, veelal verwant aan de illegaliteit, be
lichten steeds weer de vernieuwing en stellen de oude 
orde in de schaduw. De ouderen (veelal verwant met 
politieke ,kringen) schuiven daarentegen de wet, de 
orde van vóór '40 naar voren, en houden de ingrijpen
de structurele wijzigingen, die de laatste vijf jaren 
meebrachten, op de achtergrond. (Het behoeft geen 
betoog, dat ik generaliseer ter wille van de helder
heid der gedachtcngang). 

Zo ontwikkelt zich hier het misverstand_. Of, an
ders gezegd: de jongeren zijn verblind door eigen 
idealen en de ouderen vertonen symptonen van bij
ziendheid. 

De een schreeuwt fn zijn fanatisme: weg met het 
formalisme, maak U los van de banden der oude or
de. En de ander denkt in zijn geformeerdheid mis
prijzend over het gebazel van vernieuwing en ziet 

alleen heil op de oude paden. (Intussen is dat stil
zwijgend protest altijd zwaarder te verleren, want men 
heeft geen houvast aan de stilte). 

E.n, beide partijen bedoelen het goed, beide menen
tot heil van ons Vaderland hun standpunt te moeten 
doen zegevieren. 

Maar het wederzijdse misverstand en een groeiend 
wantrouwen zijn onmiskenbaar. En soms bespeurt 
men, zij het gelukkig nog slechts in woorden, de nei
ging elkaar buiten rechten te stellen. Zou het tot de 
daad komen, dan betekent dat kortweg de uitvoering 
van reactie of revol11tie. Reden tot grote ongerustheid 
hierover is er gelukkig niet, maar de mogelijkhid tot 
verstoring van het toch min of meer wankel even
wicht, vooral gelet op de maatschappelijke ontredde
ring en de ontwrichting van veler geestelijke instel
ling, blijft voorlopig aanwezig. 

De diagnose is gesteld, de weg der therapie is die 
van het verstaanbare gesprek. 

Voorwaarde daarvoor is, dat men beid@l'zijds het 
isolement verbreekt. Dat isolement is niet onvrucht
baar geweest. De jongeren hebben vele ouderen door 
hun eenstemmig koor wakker geschud. (Men denke 
aan de invloed der illegaliteit op bv. de zuivering). 
De ouderen hebben zich in het isolement vooral ge
wapend tegen willekeur en rechteloosheid. 

Thans schijnt dat isolement echter onvruchtbaar 
te worden. De overdreven verwachtingen ter ene en 
ter andere zijde kunnen door de weerstanden der 
tegenpartij niet verder gerealiseerd worden. Er heeft 
zich een soort evenwicht ingesteld. Nu wordt de dis
cussie onvruchtbaar en het gesprek onverstaanbaar, 
daar men zijn heil gaat zoeken in de eigen belichting. 

Het wordt nodig de eigen formatie te doorbreken 
om in feitelijk contact te kunnen komen met de an
dere parij. Het illegale machtsfront en het polit1 k 
machtsfront moeten zich gaan versmelten. 

Ontvankelijkheid en welwillendheid der ouderen 
om de jongeren te beluisteren en bereidwilligheid der 
jongeren om de illegale formatie te verlaten: zie daar 
de sleutel voor een vruchtbare discussie en samen
werking. 

Een volgend maal iets over de inhoud dier discus-
� H�� 

('Wordt vervolgd). 

STUDENTEN-ONDERDUIKERS 

bestudeerd, doch met het burgerlijk recht slecht op 
de hoogte is? Ge zult wel wijzer zijn! 

De schade kan ingehaald worden, zegt iemand, 
wat komt daarvan in de practijk terecht? Als er 
schade ingehJald moet worden, laat dit dan maar lie
ver vóór het examen gebeuren. Juist bij die facultei
ten, qie regelrecht voor het practische leven werken, 
kan de examenstof moeilijk worden verminderd. Hoe 
jammer het is, die hebben kunnen werken, zijn uiter
aard bevoordeeld boven hen, die het niet hebben 
kunnen doen. 

De Nederlandse studenten hebben zich, gedurende 
de oorlog, over het algemeen voortreffelijk gedragen. 
Dat bleek waarlijk niet alleen bij het weigeren om 
de- bekende verklaring te ondertekenen. Het kwam 
duidelijker uit in het. vele illegale werk, dat door 
studenten werd verricht. En, als het eens mogelijk 
zou blijken, in ·percenten uit te drukk_en, hoe yeJen 
uit elke groep der Nederlandse bevolking het leven 
hebben gegeven voor de goede zaak, dal) zou aan de 
dag komen, dat het percentage van de betrekkelijk 
kleine groep der studenten bijzonder hoog is. 

Men kan voorts zeggen, dat eigenlijk alle studen
ten, die niet hadden getekend, die niet gevangen wa
ren of te werk gesteld, zich als onderduiker hebben 
moeten veilig stellen. 

Die onderduikers zijn, thans weer in hun oude we
reld terug gekomen en ze zien zich geplaatst voor 
zeer grote moeilijkheden. Hebben zij kumnen stude
ren, missc[llen zelfs illegaal tentamen of examen kan
nen afleggen, dam gaat het wel. Zij hebben dan al 
de nodige studiestof doorgewerkt en na een niet al 
te zwaar 'of Îouter formeel examen, kan de verlangde 
graad worden verkregen. 

Maa.r, vele studenten hebben niet kunnen stnderen. 
Ze waren ergens ondergedoken, waar het onmogelijk 
waa te studeren, waar geen boek 'of instrument was 
te krijgen. Of, zij moesten zich extra schuil houden 
en konden de kans niet lopen, dat een boek hen �sir
raden zou. Of nog weer anderen; zij hebben fiarci 

moeten werken voor hun levensonderhoud. Deze men
sen komen ook terug. Wat moeten zij doen? Zij zijn 
2 of meer jaren uit hun gewone werk geweest; zij 
kunnen het niet weder opvatten 1 

Er gaan stemmen op, die zeggen, vereenvoudig de 
examens, met name de doctq!:al� examens tot het 
1,1iterste. Weest tevreden met 'de helft van die stof. En 
laat op die manier deze mensen, die voor het vader
land eerst gestreden en daarna geleden hebben, niet 
achter komen bij hen, die het gemakkelijker hebben 
gehJd. 

Deze oplossing brengt de uitkomst niet. Ik wil niet 
zeggen, dat ze heel niet helpen kan. In normale om
standigheden bestuderen de aanstaande leraren in de 
wiskunde, de natuurkunde, de scheikunde veel, dat 
ze voor hun leraarsch;ip beslist niet nodig hebben. 
hlier is vermindering der stof mogelijk. Hetzelfde 
geldt voor studenten in de nieuwe letteren. 

Er is nog iets mogelijk. Er zijn hoogleraren - ik 
bewonder ze niet - die willen, dat hun studenten 
bepaald hun stelsel, hun gedachten, hun uitvindingen 
bijzonder goed keuren. Ook te dien aanzien is ver
mindering mogelijk. 

Maar ,verder, laat ik de kwes,tie maar eens heel 
cQncreet stellen, zult gij, lezer, als ge anders kunt, 
een doktershulp roepen, VJn wien ge weet, dat hij 
allerlei onderdelen van zijn weten9Clnp niet of nau-
welijks heeft bestudec,rd? Zult gij als advocaat een 
jurist kiezen, die miss�hien wel het sta.itsrecht heeft . 

Wat ik dan tot de laatsten zou willen zeggen! Dit, 
betoont dezelfde flinkheid, die ge in Uw onderduik
tijd hebt betoond, nu ook, ten aanzien van Uw studie. 
Zet do,or, en neemt de schade. Bedenkt, dat ge een 
vooraanstaande plaats te midden van het Nederlandse 
volk zult innemen en werkt zó, dat ge niet bij ande
ren ten achter staat, dat ge Uw taak aan het Neder
landse volk zo goed mogelijk vervult. 

Maar, er zijn ook andere studenten, die er hele
maal uit zijn, die niet meer kunnen werken, of die 
financieel zijn vast gelopen. Hun zou ik willen zeg
gen, aarzelt niet, werpt het roor om en geeft U aan 
een ander vak. Dat kunt ge nu doen, nu ge nog jong 
zijt. Er gaat misschien een ideaal voor U verloren, 
maar dat is minder erg, dan wanneer ge een paar 
jaar blijft tobben en toch niets bereikt. Ge kunt ook 
anders dan als gestudeerde ten zegen van ont volk 
werkzaam zijn. Uw vooropleiding hebt ge, die kan 
niemand U ontnemen en die zal U allerlei werk toch 
weer gemakkelijker doen verrichten. 

Daarom, ook gij. zet door, pJkt aan. Fortes iuvat 
Deus. Daarom: Ora et labora. Daarom: aarzelt niet. 

Prof. Dr. F. W. GROSHE!DE. 



's Avonds de t2e zou de vergadering beginnen. Be
houdens het C.B. schitterde de gehele Top echter 
door afwezigheid, zodat eerst de t 3e de vergadering 
een aanvang nam. Ook toen ontbraken nog de Top
leden van 6 provincies, een schrille tegenstelling met 
de vorige Topvergaderingen. De vergadering zelf ver
liep intussen uitstekend en de bespreking was zeer 
vruchtbaar. 

De voorzitter deelde mede, dat met het oog op het 
gebrek aan belangstelling van de vergadering op de 
vorige avond, het C.B. besloten had de in uitzicht 
gestelde uitreiking van adelijke titels thans te reser
veren voor het C.B. alleen. 

Hoongelach! 
1. :Mededelingenblad.

De verze_nding zal met de grootste spoed omge
schakeld worden naar den individuelen medewerker 
via de P.T.T. Over de financiële schuld van de pro
vincies ten aanzien van het Modedelingenblad zullen 
de provinciale leiders nog bericht krijgen. 
2. Zuivering.

Geen klacht over Eerste en Tweede Kamerleden is
binnengekomen. De bedrijfaz:uivering zal thans met 
spoed aangepakt worden. Het KB. hiervoor is . ge
reed. 

Voor het zitting nemen in de zuiveringscommissies 
heeft het Departement van Handel en Nijverheid na
men 'fan de illegale werkers opgevraagd. Enkele Com
missarissen d�r Koningin. komen ter ,prake. Men 
merkt op dat zo'n Commissaris der Koningin blijft
zitten die op grond van zijn houding in de bezettings
tijd moet worden gezuiverd en dat er van de zuive
ring van burgemeesters en van de onder hen staande 
ambtenaren niets terecht komt. 

Voorgesteld ward.t de bedoelde gevallen nogmaals 
via de sectie zuivering van de G.A.C. bij den minis-
ter aanhangig te maken. 

Een ander geval waarin de minister snel uitsluitsel 
kan geven, loopt echter reeds anderhalve maand, 
zonder dat er iets gebeurd is. 

Men staat op het standpunt, dat men ook de pers
vrijheid kan gebruiken om op misstanden te dezen 
aanzien te wijzen. 

Voor de zuivering der N.S. waarvoor de methode 
o.i. onjuist is, moesten klachten ingediend worden,
opdat men de·minister hiervan zou kunnen overtuigen. 
De illegaliteit liet echter ook in dit geval verstek gaan.

Alle principiële onderduikers moeten een princi
pieel onderduikerskaart krijgen. In Utrecht schijnt 
daarvan niets bekend te zijn. Ra, ra! Over het uitrei
ken van de onderduikerskaart beslist de onderduikver
zorgingsorganisatie i.c. de L.O. Wel 'kan het onderzoek 
geschieden door L.O. medewerkers in het onderwerp
bureau, ondergebracht bij N.V.H. maar de verant
woordelijkheid berust bij de L.O. leiders. 

Gelderland heeft de ondef"Staande kaart in omloop 
gebracht. 

VERKL ARING 
De Landelijke Organisatie 

Afdeling Ede 
verklaart dat 

illegaal werker/principieel Ot?derduiker geweest is 
van .. ...................... tot 

Verzoeke hem bij gebleken behoefte 
lenen overeenkomstig de landelijke 
N.V.H.

prioriteit te ver
richtlijnen van 

De Plaatselijke leider v.h. L.O.cbureau: 

Ede, ....................................... 1945.

Ook bij het. C.D.K. zal aandrang moeten worden 
uitgeoefend om voorrang voor principiele onderdui
kers te verkrijgen. 

• 

Gelderland heeft in dit opzicht met het C.D.K. 
veel bereikt. Men krijgt daar een apart depot van 
goederen voor pricipiële onderduikers. 

De kwestie inzake het C.D.K. zal via de sociale 
sectie der G.A.C. bij den minister aanhangig gemaakt 
worden. 
4. Stichting 1940-1945. 

Een uitgebreide discussie over de sanering van de
Stichting heeft plaats. Men acht het noodzakelijk de 
Stichting te zien als een werkgemeenschap en alleen 
hun stemrecht te geven, die werkelijk medewerker 
zijn, d.w.z. zij die een of meer gevallen van nagela
ten betrekkingen verzorgen, zij die op organisatorisch 
gebied of op bureaux werkzaam zijn, zij die voor col
lectes ingezet worden en zij die voor herscholing en 
in het algemeen voor hulp aan illegale werkers werk
zaam zijn. Alleen de illegale werkers komen in aan-
merking hiervoor. Die illegale werkers, die niet actief 
aan het werk deelnemen, kunnen donateur worden. Er 
wordt vooral op gewezen, dat wanneer de werkzaam
heden voor de Stichting niet intensiever uitgevoerd 
worden dan tot nu toe, de Stichting niet zal slagen. 

Wij moeten als illegale werkel"l! alle la-achten inzet
ten om een fiasco te voorkomen. 

Over de verdeling der gelden .tussen Stichting en 
N.V.H. bestaat nog misverstand. Daarover zal riog
nader bericht worden gegeven.

Er zijn nog veel te weinig enquete formulieren bij 
de Stichting ingediend, al]ioewel van die weinigen de 
meesten door de L.O. zijn verschaft. 

Een ingekomen brief van den heer Nelissen wordt 
voorgelezen. Hij bedankt hierin op overtuigende gron· 
den voor het bestuurslidmaatschap van de Stichting. 
De voorzitter merkt op, olat de argumentatie van den 
heer Nelissen begrijpelijk is en dankt hem voor de 
wijze waarop hij de L.O. in het Stichtingsbestuur heeft 
vertegenwoordigd. Vooral zijn zakelijke inzichten heb
ben de Stichting veel profijt gegeven. Onder hartelijke 
dankzegging wordt de heer Nelissen gedechargeerd. 

H. van Riessen wordt hierna in zijn plaats in het
Stichtingsbestuur benoemd. 
5. gedenkboek.

Door bepaalde omstandigheden is de voorloper van
het gedenkboek nog niet ter perse. 

De heer Heuvingh wordt als lid en tevens Secreta· 
ris der gedenkboekcommissie benoemd. De kwestie van 
den uitgever wordt besproken. Voorgesteld wordt de 
opbrengst van het Gedenkboek aan de Stichting beschik· 
baar te stellen. Cliché's en tekeningen moeten verzorgd 
worden door mensen die met ons samen gewerkt heb
ben. Men adviseert een verschillende prijs voor mede
werkers, Er wordt opmerkzaam op gemaakt dat zij, die 
schrijven over L.O. of K.P.-werk, in hun boek de op
merking op moeten nemen dat de gegevens zijn ont
leend aan het gedenkboek L.O. en K.P. 

Overleg over dergelijke uitgaven is· noodzakelijk 
Na enige discussie wordt besloten de Commissie 

Brem mede te delen, dat in v.erband met het feit dat 
de situatie waarin de radio verkeert nog duister is en 
het voor velen de vraag is of door de bestaande op
lossing geen onrecht aan de door de wet gesanctio
neerde radio omroepverenigingen wordt gedaan, de 
Top meent niet te 'kunnen optreden voor de radio namens de L.O. 

· 6. Sprukbeurle11.

Al het mogelijke zal gedaan worden om de spreek
beurten voortgang te doen hebben, eri dat wel met
verschillende combinaties.

7. 'Jlerdenkingsdag.

In beginsel wordt de herdenkingsdag vastgelegd op
Donderdag 8 November. Een zaal die de verwachte 
toeloop kan verwerken moet nog gezocht worden, daar 
de Apolloh:.11 niet beschikbaar is. 
a . .ciquidatie f..0., Bundeling en Plaatselijke Advies
commissie 'N.'Jl. 

De voorzitter deelt mede, dat een inlci<lende bespre· 
king zal gehouden worden over de liquid:itie der L.O. 
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• � i I 

j.;,� Il • 
en op de volgende Top-:/�: en districtsleidersver, 
gadering een definitieve vorm zal krijgen. Terwijl op 
een korte Top-vergaderfng na afloop daarvan besluiten 
genomen zullen worden. Óe opvatting van het C.B. is, 
da,t wanneer het N.V.H. èn Stichtingswerk overgenomen 
is en voor de Zuivering door de· L:O. geen construc
tieve bijdragen meer geleverd k�nnen worden, de L.O. 
moet liquideren. Dit punt is ongeveer aangebroken". 
Vo.or de gehele georganiseerde illegaliteit is vo{gens
het C.B. dat ogenblik gekomen wanneer het nood
parlement er is. 

Daar het gewenst is dat de L.O, medewerkers om 
gezelligheidsredenen contact met elkaar kunnen hou
den, terwijl bovendien het Çedenkboek nog uitgevoerd 
moet worden en ook het Mededelingenblad nog enige 
tijd zal verschijnen, stelt het C.B. voor over t'e gaan 
in een L.O. Stichting. De afgevaardigden van Noerd
Holland protesteren hiertegen, en zien nog een taak 
voor de geestelijke wederopbouw van ons vaderland 
weggelegd voor de L.O. 

De L.O. toch moet medewerken aan de doorvoering 
van de bundeling der illegaliteit. 

Het C.B. merkt op, dat men de bundeling niet tegen de wil der medewerkers in kan doorzetten, en dat 
vooral in de grote steden de mogelijkheid om tot bun
deling te komen practisch uitgesloten is. Daarbij komt, 
dat ook de drie practische taken voor de gebundelde 
illegaliteit zo goed ,!k beëindigd zijn. Een zeer uit
voerig debat over de verschlllende aspecten van dit 
probleem volgt. 

Sommigen menen, dat de zuivering, al' duurde z• 
nog jaren, tot het einde toe moet worden doorgezet. 
Anderen stellen hiertegenover, dat de illegaliteit zelf 
niets meer doet om de zuivering te doen slagen. 

De gevraagde medewerking om klachten e.d. in te 
dienen ontbreekt te enenmale. 

Daartegenover wordt weer gesteld, dat er ook nog 
op andere punten grote ontevredenqeid heerst. Het 
uitreiken van rijvergunningen, het verschaffen van 
benzine en auto's e.d. schijnt weer bij voorkeur aan 
zwarte handelaren te geschieden. 

In verband daarmee is in Noo�d-Holland-Noord een 
actie om gem1o,11gde adviesc.:ófninissies te benoemen, die 
de bestuursinstanties kunnen adviseren over het ver
lenen e.d. in het algemeen voor het toestaan van facili

teiten aan bepaalde personen. 
Daartegenover wordt opgemerkt, dat wanneer men 

dit in het land zou doorvoeren ongeveer duizend com· 
missies in het leven zouden worden geroepen. Volgens 
welke normen gaan deze commissies oordelen? Hoe is 
het mogelijk deze commissies overal een min of meer 
vertegenwoordigend karakter te geven? 

Men meent dat deze zaken aan de vertegenwoor· 
digende lichamen, zoals gemeenteraad enz. moeten 
worden overgelaten. 

Wij _ mo�ten terugkeren naar de democratische 
staatsvarm en wij moeten zo spoedig mogelijk verlost 
worden van allerlei min of meer willekeurig samen
gestelde adviescommissies. 

Daartegenover stelt N.-Holland dat de Regering 
prijs stelt. op de adviezen en sympathiek staat tegen
over het plan der gemengde commissies. 

Men werpt tegen, dat de Regering zelfs weinig 
prijs schijnt te stellen op de adviezen van de N.A.G. 
en dat de activiteit van dit lichaam in het geheel niet 
beantwoord heeft aan de verwachtingen. 

Eerst een college, dat als een werkelijke vertegen· 
woordiging van het volk optreedt zal gehoord worden 
omdat het gehoord moét worden. 

Rondvraag. 

Van de verschillende ingediende sollicitaties komt 
weinig terecht, wordt opgemerkt. 

Hierover wordt nog gezegd, dat de Stichting een 
afdeling arbeidsbemiddeling heeft, waardoor de illegale 
werkers kunnen worden geholpen. Het is van het 
groots"te belang, dat de illegale werkers niet in de 
steek gelaten worden, en men ziet de hulp aan hen 
ter verkrijging van een positie ook als een taak van 
de genoemde L.0.-stichting. 

N.V.H. heeft de arbeidsbemiddeling over moeten
dragen. 

De Stichting zal dit echter voor zichzelf houden. 
De Voorzitter vergeet Wim te bedanken voor de 

gastvrijheid van Zwolle. Dat zij dan door dezen offi
cieel . gedaan. 

De vergadering wordt gesloten met dankgebed 
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De druk der duitsche bezettingsmaatregelen kan men ook eenigermate weer· 
geven in de beschrijving der middelen, waarme'e zij straffen trachtten te ver· 
werkelijken. 

Daarbij ziet men in groote lijn eerst het optreden der kriegsgerichte (in de 
drie schakeeringen van het feldkriegsgericht luftgau Holland (in Amsterdam 
en 's-Hertogenbosch), wehrmachtsgeticht in Utrecht (Oudegracht) en marine· 
gericht in Utrecht (Plompetorengracht), waarvan de bevoegdheid gelijk bleef 
maar de omvang der werkzaamheid regelmatig minder werd en practisch zoo
wat eindigde met de massa-vonnissen van Juli 1944. 

Naast en na de kriegsgerichte werkten het landesgericht en obergericht, 
eerst in den Haag (Lange Vijverberg en �ebouw Hooge Raad), later in Utrecht 
(Hamburgerstraat en Wolvenplein)· en Nijmegen (Keizer Karelplein en Nas· 
sausingel) tot September 1944. 

Geheel den bezettingstijd werkte de sicherheitsdienst (befehlshaber der 
sicherheitspolizei und des sd, den Haag (Plein en Binnenhof), Amsterdam 
(Euterpestraat), Groningen (Scholte-huis), Leeuwarden, Arnhem, den Bosch, 
Haaren, Vught Marienhof en bunkers) enz. Toenemend in intensitéit naarmate 
zii meer ingewerkt en meer ontevreden over de vonnissen der gerechtelijke 
instanties werden, en met een ware terreur van moord ·en doodslag (onder 
betiteling van represailles) na de landing in Normandië 6.6.44 en de daarop 
gevolgde September-stoot naar Nijmegen en Arnhem, die de terugdringing 
van praktisch alle officieele duitsche rechtspraak uit ons land bewerkte (wat 
zij vanuit Delden nog hier deden was een zoo-zoo-afhandeling van · aan· 
bangige gevallen) waarna het werk verder aan de sd overgelaten werd. 

Naast deze "permanente" instanties fungeerde het ss-und-polizei-gericht: in 
de standgerichte bij de staking van Februari '41 en Mei '43; in bijzondere ge· 
vallen zooals voor den aanslag op het bevolkingsregister te Amsterdam; in 't 
algemeen voor berechting van Nederlandsch politie-personeel. 

Bij al deze berechtingen kwam in Nederland de in 1886 afgeschafte (reeds 
lang daarvóór niet meer toegepaste) doodstraf; - bovendien de zuchthausstrafe 
met de automatische uitstooting uit publieke en semi-publieke ambten; - boven· 
dien e.:n tevoren ongekende samenwerking van "verdachten", familie, getuigen, 
�n verdediging (soms daarbij ook van de in duitschen dienst fungeerende per· 
sonen zelf), om de "anständige verdachte" te onttrekken aan een veroordeeling, 
of anders voorloopig of zelfs definitief aan een executie der veroordeeling. 

Doodstraf, zuchthausstrafe of gefängnisstrafe (in duitschland ondergaan) en 
geldboete waren de straffen, die door de gerichte werden vastgesteld; ,,zes 
maanden Vught" gold als de normale straf voor judenhilfe, informeel door de 
esdee opgelegd; onbeperkte lagerhaft voor zwaardere gevallen, opgelegd om de 
menschen "te beschermen tegen hun eigen verkeerde handelwijze en tegen toe
komstige herhaling daarvan", tevens tot "verbetering van hun levensopvatting 
en gedrag" (schutzhaft !.) 

In den ergsten represailletijd (September '44 tot Mei '45), werden de slacht· 
offers voor de openbare represaille-executies door de esdee-einsatzkommando's 
of plaatselijke esdee-bevelhebbers, voorzoover na te gaan, gekozen allereerst uit 
de "todeskandidate" die momenteel "voorradig" waren, maar overigens naar 
persoonlijke willekeur genomen uit wie zich (al was 't om- nog zoo onbenullige 
reden) toevallig in 't gevang bevonden.' 

Opmerkelijk was daarbij het verschil tusschen het Oosten van ons lançl 
(Friesland, Groningen, Assen, Overijssel, Geldersche Achterhoek), waar veel 
meer in dorpen, op 't land en in de bosschen, razzia's en achtervolgingen door 
de esdee zijn georganiseerd en een veel feller regelmatige guerilla door eo tegen 
de esdee en SS is gevoerd, - tegenover centraal- en West-Nederland, (Amster
dam, Rotterdam, Utrecht,· den Ha·ag), waar tot 1944 door de esdee veel meer de 
gewone gang van politioneel recherchewerk, met toevoeging van speciale esdec
verhoor-niethodes, werd benader-cl. 

Als : eef f aparte vorm van vervolging zijn nog te noemen de razzia's voor 
arbeitseinsatz, hier. door "de grüne" (ordnungspolizei), �lders doqr de wehr
niacht, soms door hen beiden tezamen, uitgevoerd voor spit, e.n _andere wehr· 
mad1tswichtige•werkzaamheden aan vliegvelden, -mitrailleurkuilei:i, - met beloo

ving van extra-voedsel, extra-kolen, extra-geld, - en belooning met dunne 
koolsoep, ongedierte, rheumatiek-barakken, enz. 

,Wat hier de esdee deed, werd elders door ,wehrmacht en -marine gedaan: 
noordholland-noord leed onder de marine, Putten's uitmoording staat op reke
ning �an de wehrmacht. 

, 

Hier moet de i1TVloed worden aangewezen, dien de gang der zaken aan 't 
front heeft uitgeoefend op den groei der duitsche werkzaamheden in ons land.· 

Het eerst frappeert daarbij de mislukking van het groote Rusland-offensief 
in 1941. 

Tot najaar 1941 waren de duitsche militaire successen elkander regelmatig 
opgevolgd: Noorwegen veroverd in 49 dagen (9 April-19 Juni), Nederland 5 
(10-14 Mei), België in 17 (Hl-27 Mei), Frankrijk in 45. 

Het eerste groote duitsche wansucces valt in den zomer 1940. Na voorberei· 
ding van 24 Juni tot 8 Augustus begint de Battle of Britain, die dan 8 Augustus 
-31 October duurt, aan duitschland honderden toestellen kost en de aanvals·
kracht van de luftwaffe in West-Europa doet verdwijnen. Steeds met negatief
succes, doch 't meest op den "grootsten aller dagen": 15 September, met 500
vliegtuigen in 26 aanvalsvluchten. Hier verloopt alles, volgens het propagan
distische wehrmachtsbericht met enorm succes, maa'r in werkelijkheid volkomen
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niet-planmässig, en de wehrmacht moet daarna dan ook ophouden te zingen 
"denn wir fahr'n gegen Engeland", de omgebouwde en heenenweer gesleepte 
rijnaak-transportbooten blijven ongebruikt liggen. 

Toch is de tegenslag hier te lande nog niet intensief merkbaar, de organisatie 
hier is nog niet in 't ongereede; de organisatie der onderdrukking kan wèl 
planmässig uit de plooien gedaan worden: wirtschaftsprüfstelle, winterhilfe, 
volksdienst, enz. Al is de "civiele" berechting van "sabotage" enz. nog niet 
begonnen, de kriegsgerichte houden hun zittingen in het gebouw van de Burger
wacht en in het Paleis van Justitie te Amsterdam, in de patriciërswoningen te 
Utrecht, in het vernieuwde gebouw van onzen Hoogen Raad te den Haag; ze 
spreken hun todesurteile; de gnadenverfahren beginnen bij christiansen, men 
doet ervaring op dat seys zich hierbuiten wil houden (dat alles belet niet, dat 
een gestrand engelsch vliegtuigteam spontaan wordt toegejuicht). Goederenroof 
en menschenvervolging gaan "rustig" heel het jaar 1941 door. Standgerichtver
fahren van Februari 1941 tegen de Februaristaking van het Amsterdamsch ge· 
meentepersoneel. Wegvoering van enkele honderde joodsche jongemannen, e.n 
officieele mededeeling aan de familie, korte dagen later, dat der jude ...... te 
mauthausen is gestorven. Arrestaties van communisten dadelijk na duitschlands 
aanval op Rusland (22.6.41). De organisatie van moord en roof is nog niet ver· 
stoord evenmin de beginnende vormen van verzet, alles gaat nog zonder over
haasting, regelmatig overeenkomstig de voorafgemaakte plannen. 

Het eerste groote niet-planmässige gebe'uren is het gevolg van duitschlands 
eersten grooten militaire tegenslag: als de Battle of Britain ongunstig verloopen 
is, Engeland niet bedwongen is noch gebogen of getransigneerd heeft, en de aan
val op Rusland niet zonder bedreiging uit het Westen en (daardoor?!) niet met 
genoegzaam élan doorgezet kan worden, geeft het oostfront bij het begin van 
den winter in '41 een toestand die, (met verandering in de windstreek-aandui· 
dingen) een herhaling is van de verhouding in September 1914: toen de "bedrei
ging van Oost-Pruisen, - terugtocht aan de Marne"; zóó in 1914; nu in 1941: 
het duitsche offensief in 't Oosten stokt om Leningrad en vóór Moskou, Rusland 
is niet blitzartig terneer geworpen, de duitsche troepen staan ongenoegzaam be
schermd in den Russischen steppenwinter. De führer schreeuwt (in October) per 
radio rond, dat het Russische leger vernichtet is (zoo had het volgens de plan
nen moeten zijn), maar moet in werkelijkheid aan zijn eigen legerscharen be
scherming geven die niet beschikbaar is. Nu moet hij gaan improviseeren (zon
der voldoende kennis van plaatsen en toestanden), omdat anders de troepen 
morren en (erger) in de koude nachten, met onvoldoende beschutting, dood
vriezen. 

Daarom teekent hij (eerst op 23 December 1941) zijn verordnung zum schutz 
der sammlung vom wintersacheh für die front: voor zijn grossdeutsche reich, zijn 
generalgouvernement, en alle, bezette gebieden tegelijk, wordt per radio de. 
doodstraf aangekondigd voor ieder, die zich aan het ingezamelde bereichert of 
dat aan z'n bestemming onttrekt: de dood vriezende duitsche soldaten konden 
weer sterven _in de meening dat adolf hitler met krachtige soldateske maat
regelen hun lot verzorgde, - de vele tientallen joodsche meisjes en jongens, 
vrouwen en mannen, die te Amsterdam bij duizendtallen "wanten voor het 
front" uit oude lappen en vodden samenste_lde.n mochten een gevoel van mo
menteele veiligheid hebben door het "bezit van hun sperre vanwege het werken in 
een bij _de rüstungsinspektion ingeschreven wehrmachtwichtig bedrijf - niet ten 
onrechte hebben wij, dat blijkt ,achteraf wel heel duidelijk, reeds toen tegen 
elkaoder gezegd, .dat de (ueber)grosse armee in Rusland's sneeuw en ijzige lucht 
een verdelger ontmoette, doodelij_ker dan tank en vlammenwerper. 

De uitwerldng is ,terstond in 1942 hier t_e _lande merkbaar: niet toevallig is het, 
dat vanaf Mei van dit jaar de "saukel-aktion" wordt toegepast om via onze ge
westelijke arbeidsbureaux grootere menschentransporten naar duitschland te 
zenden, zoodat tenslotte in sommige berlijnsche gebouwen en straten meer Ne
derlandsch dan duitsch gesproken wordt. 

. De wintercampagne heeft duizenden duitscheri frontkampfern het leven gekost, 
wie 't overleefd hebben moeten voor persoonlijke reconvalescentie en voor her· 

,groepeering (opgesierd met de later zoo zorgvuldig verwijderde rooie-rusland
lintjes) naa.r heimat en rustige streken ,in bezet gebied; nieuwe formaties moe
ten d,oor voorjaars· en zomeroffensief in Oekraïne, Krim en Kaukasus den duit· 
_schen successenhonger voeden; die-manschappen moeten uit de bedrijven in de 
heimath gehaald; - het bezette gebied moet manschappen voor de verlaten be
drijven opleveren: kantoorbedienden en timmerlui, fabriekarbeiders en allerlei 
wer.kvolk, ll!et hun oude vakkennis of omgeschoold, in groote groepen vullen ze 
de treinen die van hier naar 't Oosten rijden. 

Heel 1942 gaat deze "saukel-action" door, georganiseerd naar 't uitkam
systeem. Maar de heimath-menschenhonger wordt grooter, - want de vorige 
militaire tegenslagen werken dieper door en nieuwe voegen zich daar bij: door 
het winnen van de Battle of Briatin, en omdat Generaal Tijd den Engelschen 
gelegenheid heeft gegeven hun grooten achterstand in de massaproductie van 
oorlogstuig in te halen (ongeveer twee jaar was alleen al voor de doorvoering 
der organisatie van zulke massa-productie noodig), kan de Engelsche vliegtuig
productie tot ontwikkeling komen, en is een grooter eigen duitsche productie 
van jagers, bommenwerpers, synthetische benzine, en nog veel ander oorlogstuig 
bovendien noodig; - de Rusland-campagne eischt veel meer manschappen dan 
voorheen, nu niet op "korten" afstand de Russische legers de in October 1941 
uitgebralde vernietiging hebben willen ondergaan, maar met verkorting van hun 
eigen étappe-lijn moeten bestreden worden door troepen die hun ravitaillement 



moeten bekomen langs aanvoerlijnen die dagelijks langer worden, dagelijks door 
achtergebleven Russische "guerilla" -troepen ter grootte van meerdere regimenten 
vanuit eindelooze bosschen en moerassen als partisanen gehavend worden, en 
dan nog voeren naar een front dat al maar in kilometers langer wordt en veel 
meer verzorging behoeft. Menschen ! Menschen ! Productie! Productie! 

Steeds stijgende behoeften! Steeds afneming van de uitwerking! Toenemende 
vermoeienis! Afnemende voorraden! Pernicieus wordt de kringloop. En de 
krachtsinspanning moge formidabel geweest zijn, - de tegenstand van Rusland, 
Amerika en Engeland daannede in overeenstemming, - Duitschland heeft den 
oorlog verloren, is door "Generaal Tijd" met (achteraf berekenbare) ,,nood
zakelijkheid" verslagen, wanneer in de 72 dagen van September/November 1942 
de duitsche troepen in Stalingrad niet de laatste gebouwen en oeverstrooken 
kunnen bereiken om geheel de westzijde van de Wolga in bezit te krijgen, 
maar met soortgelijk doch, in omvang grooter en in gevolgen niet geringer 
wansucces dan voor Leningrad en Moskou 1941, zich voor en deels in Staling· 
rad bevinden in een sector, die door hun te groote vasthoudendheid gaat wor
den tot een historisch terrein voor het verlies van honderdduizenden van hun 
beste soldaten. 

Luchtmacht! Stalingrad! Middellandsche zee en Afrika! 
In Zuid-Europa en Noord-Afrika en daar tusschen, is een and.er terrein van 

tegenslagen. 
Malta is niet veroverd, de italiaansche vloot te tarenta en bij kaap matapan 

zwaar getroffen, de italianen raken Eritrea en Abessinië kwijt, kunnen het 
Suez-kanaal en Palestina niet bereiken. Nu wordt Noord-Afrika een nieuw 
gevechtsterrein, dat menschen uit duitschland, productie uit duitschland, grond
stoffen en menschen uit de bezette gebieden opeischt. 

Italië is niet slechts er niet in geslaagd, zijn part in de oorlogsvoering met 
succes te leveren: in plaats dat zijn leger in Lybië onder graziani na het over
schrijden van de Egyptische grens doordringt tot Suez-kanaal, Palestina en 
Syrië, en dat zijn luchtmacht en vloot Malta uitschakelen en veroveren, en 
zoo (door duitsche militaire machten in Griekenland en rondom de Zwarte Zee 
als linkerhelft, en italiaansche militaire machten in Afrika en Azië als rechter
helft) een dubbeltang rond Turkije kan worden gevormd voor een doorstoot 
naar de olievelden van Mosoel en Mesopotamië, voor het bereiken der Perzi
sche golf, voor den opbouw van nieuwe stategisch zoo geliefde tangbewegin
gen, Noordelijk in verbinding met het Rusland-leger voor Kaukasische en Per
zische oliegebieden, Oostelijk in verbinding met de sinds December 1941 in 
actie gekomen japsche machten tegen Britsch-Indië - in plaats van al dit 
schoons moeten de zoo zorgvuldig getrainde duitsche tropische troepen onder 
rommel de plaats gaan innemen van graziani's 2 tot 3 maal 100.000 verslagen 
en gevangen italianen, en moet rommel in Noord�Afrika met onvoldoende aan
voer over zee tijdelijke ·successen voor het propaganda-alvermogen van duitsch
lands macht opleveren, die daadwerkelijk niet voor de propaganda doch voor 
effectieve macht in Azië en tot vernietiging van Engelsche en Amerikaansche 
petroleumbronnen elders hadden moeten strekken. 

Hoever de plannen gereikt hadden, kan men zien aan het weghalen der 
maleische spraakkunsten uit Nederland in Mei 1940 ten behoeve van de duit
schers die voor Oost-Azië opgeleid moesten worden, - en aan den omvang 
der bestellingen van brillen om de paarde-oogen te beschermen tegen het 
woestijnzand, die (o gerenommeerde duitsche organisatoren!) tot op den be
vrijdingsdag April 1945(!) in massa, met verkwisting van kostbare chemische 
stoffen, gemaakt moesten worden door de zuchthäuslinge te lüttringhausen, 
die hier eens hun sabotage-activiteit konden ontwikkelen door zoo hard mogelijk 
te werken en zooveel mogelijk matl!riaal te verbruiken! 

Troepen! Productie! Menschen ! Het saukelsche uitkammen der bedrijven 
genügt nicht: arbeitseinsatz, ook voor de bezette gebieden! En de arbeitssein
satz-veror<lnung verschijnt: Mei '43, - sonderaktion in plaats van saukel
aktion: per geheele jaarklassen zullen de Nederlandsche jongens worden op
geroepen en zich moeten melden voor Duitschland, - waar ze niet meer wel
kom zijn omdat men wel weet dat zij komen om gelegenheid te maken dat de 
duitsche arbeiders gezonden kunnen worden naar de menschenverslindende fron
ten en étappenlinies in Rusland, - waar ze niet meer "in hun eigen beroep 
te werk komen, doch, - student en arbeider, kantoorbediende en winkelier, -
granaten, vliegtuigonderdeelen, tanks, geschut, enz., enz. aan de ,)oopende 
band", regelrecht van moeders pappot gekomen, een twee drie moeten draaien, 
schroeven, vullen. 

Menschen ! Intellektueele ontwikkeling heeft in zulke omstandigheden geen 
waarde (onkortzichtigheid, die het grootere duitsche verlies aan dooden door 
geringere genezing der gewonden veroorzaakte) en dus moeten de studenten 
zich enbloc melden ...... ,,voor hun eigen faculteit" .. .... bij Siemens en Halsche, 
Heinkel, Messerschmidt ! 

Menschen ! En dus moeten de krijgsgevangenen zich melden . .'.... om in de 
duitsche oorlogsproductie te werk gesteld te worden. 

Menschenmateriaal ! En dus moet mussert zijn w.a. mannetjes tot iegerfonna
ties vormen en saam met seyffardt ze toespreken opdat ze met hurrah naar 't 
Oosten vertrekken. 

Rusland! Afrika! Atlantische Oceaan! 
Leningrad, Moskou, Stalingrad! Italië, Middellandsche zee, Noord-Afrika! 

Atlantische Oceaan! 
Jarenlang, van 1941 af, hebben de duitsche onderzeeërs successen behaald, 

méér dan wij hier geloofden (omdat we nu eenmaal niets meer van de duitsche 
propaganda-berichten gelooven wilden). 

Maar de- op 10 Mei 1940 door Churchill voorspelde ellende, bloed, en tra
nen, - niet slechts in de geteisterde gebieden van Rusland, Indië, Groot Brit
tanje, óók ter zee werden ze een droeve werkelijkheid. 

De italiaansche en duitsche slagschepen mogen dan al in tarento, op de Plata
rivier, op de bism(\rck-raid van Noorwegen naar St. Nazaire, gehavend en ver-

nietigd zijn, - duitschland duikbooten ontwikkelen onder dönitz' leiding een 
schrikbarende activiteit die aan de transporten naar de Perzische Golf, Egypte, 
Engeland en Moermansk onherstelbare verliezen toebrengen, - onherstelbaar 
ook in dit opzicht, dat zelfs de nieuwe, gerationaliseerde, scheepsbouw in Ca
nada en de Vereenigde Staten, tezamen met de groote Engelsche en Schotsche 
werven, minder repareeren en produceeren, dan ter zee vernietigd wordt. Tot 
in 1943 duurt het, éér deze fatale lijn ten gunste omgebogen kan worden. Had 
duitschland niet zulke wansuccessen te land gehad, dönitz ware niet slechts als 
belooning opperbevelhebber van geheel de marine maar wellicht zelfs de over
winnaar in den strijd op den Atlantischen Oceaan en daardoor overwinnaar in 
de eerste fase van den alsdan veel langduriger tweeden wereldoorlog geworden. 

Maar de geïmproviseerde hulp uit het onderdrukte gebied kan wèl opgevoerd 
worden (en dáárvan ondervonden wij de gevolgen, ook in toenemende propa
ganda om vrijwillig bij de duitsche marine te gaan dienen, ook in het pressen 
van onze zeelui om voor den mof te varen), doch de cumulatie der duitsche 
tegenslagen in de lucht en op.'t land helpt mee om aan de Engelsch-Amerikaan
sche maatregelen in de lucht en ter zee succès te verschaffen: in 1943 buigt 
inderdaad de lijn om, en met Rusland, Afrika, en de heimath, wordt ook de At

lantische Oceaan het terrein van duitsche wansuccessen. 
Sterker daarom de pressie, om uit het bezette Nederland te halen wat er nog 

in zit! 
,,V is victorie, want duitschland wint voor Europa aan alle fronten!" 
Wil men dáárom alle man van Neerlands stam zoo graag naar duitschland 

hebben, - opdat ze daar die victorie met eigen oogen zien kunnen aan het 
nieuwste front? waarvan men als gezworen had, dat 't nooit ontstaan zou, maar 
dat met tergende zekerheid is gekomen en zich uitbreiden gaat: het front in 
duitschland zelf: de groote werven en fabrieken, het fabrieks- en vervoersys
teem van het ruhrgebied: ,,waar geen Engelsch vliegtuig ooit boven zal ver
schijnen"! 

En waar ze thans in massa komen aanvliegen en bombardeeren, om een einde 
te maken aan de productie van tanks en onderzeeërs, geschut en munitie, kogel
lagers voor alle oorlogshulpmiddelen ter zee, in de lucht, en te land zonder 
onderscheid: duikbooten, vliegtuigen, gemotoriseerd geschut, transportauto's, 
tanks, enz., enz. 

En �elfs op het terrein der wetenschap: voor de uitvinding van nieuwe radio
gegevens ter bestrijding van de onderzee-activiteit, en voor de ontwikkeling der 
vliegtuigen zonder motor, komen in dezen tijd de Engefsch-Amerikaansche 
machten vooraan te staan. Ja, inderdaad: V is victorie!...... maar voor het 
dritte reich alleen aan het onderdrukkingsfront der bezette gebieden! 

Nog één lijn in de ontwikkeling der onderdrukking: de manier waarop onze 
landgenooten, onze vaderlanders, werden ter dood gebracht. 

Tot medio 1942 bleef het bij gevallen van individueele "berechting". Pogin
gen tot Englandfahrt, hulp aan Engelsche vliegers (hoe gering die hulp ook ge
weest mocht zijn). Geuzen- en O.D. Formaties, spionnage-gevallen, leverden de 
enkelingen, groepjes of groepen die in 1940, 1941, 1942, terecht stonden en 
daarna dikwijls met zekere plechtigheid, een vertoon dat ook het eigen duitsche 
hart der beulsknechten met ontzag voor de gevallenen maar tevens met eerbied 
voor hun eigen militaire executie-manieren vervulde, werden terechtgesteld. 

Afgebroken wordt deze periode, wanneer op 15 Augustus 1942 vijf Neder
landers, uit hoog en laag opzettelijk voor dit doel uitgekozen, plotseling uit hun 
gijzelingenverblijf worden weggehaald, naar een afgezette boschplek �er in 't 
Zuiden gebracht, aan palen gebonden, geblinddoekt, doodgeschoten, met al dat 
moordtuig tezamen twee meter diep in den grond begraven, en nog lang daar
na bewaakt opdat niemand de plek kan onderzoeken, waar zij vielen, wier dood 
moest dienen als inleiding voor een permanente terreurdreig_ing van arm en rijk, 
vrij en onvrij, gedurende de volgende drie jaren. 

Het is noodig noch gewenscht, hier een detailbeschrijving te geven van de 
ontwikkeling dezer wandaden. Al is men niet van een gesteldheid, dat men den 
naam van een straat als de Euterpestraat in Amsterdam liever ziet verdwijnen 
vanwege al de gruwelijke herinneringen die daaraan' verbonden zijn (laat die 
herinnering blijven leven!) - genoeg is het hier te vernielden dat sinds dien d:ig 
honderden in Nederland op steeds gruwelijker manier zijn doodgeschoten als 
gijzelaars, represailles, en onder andere benamingen, - 's nachts in 't donker 
voor de gebouwen waarin de bedrijven geschied waren waarvoor .zij aanspra
kelijk werden gesteld (al was hun aandeel nihil, wie denkt hier .niet aan den 
Amsterdamschen predikant T. Ferwerda !) , - op klaarlichten dag, in stad en 

· dorp, op straat en in plantsoen, op de landwegen van hun eigen streek, tot op
hun eigen boerenerf in de onmiddellij�e tegenwoordigheid van hun familie en 
vrienden. 

Wie denkt niet met 't diepst �eedoogen aa.n de wegvoerisg te Putten, waar 
op den verschrikkingszondag in 1935 honderden mannen en jongens (659 O 
werden weggevoerd, van wie ;r tot begin Juli slechts luttele tientallen (28!) w�
ren teruggekeerd. 

Ontwikkeling is er ook wat betreft den eerbied voor de dooden: hun stoffe
lijke resten in den eersten tifd verborgen gehouden en met zekeren eerbied be
handeld, naar Westerveld vervoerd en daar verbrand en begraven. 

Neergeschoten en in massagraf öf in 't water van den IJssel weggeworpen op 
't laatst, soms voor hun dood nog onmenschelijk mishandeld. 

En tegelijk groei: eerst "Indië-gijzelaars" als "ehrengeisel", - later zelfs 
vrouwen en kinderen van trouwe ambtenaren in strafkampen. 

Inderdaad, er is groei en systeem geweest in de nazi-verdrukking en haar 
vorn1en, maar een systeem en een groei van sadisme, van roof- en moordzucht, 
toenemend naarmate het eigen einde naderbij was gekomen, door duitschlands 
fouten en wandaden, door de ontwikkeling der oeallieerde machten tevens door 
den groei van het verzet in Nederland zelf! " 

(Wordt vervolgd) 



,,We waren in die dagen met een groot gezin." 
Aldus een Zaansche L.0.-er, toen bij hem gegevens 

verzameld werden voor het Gedenkboek. 
In die dagen na September 1944, waren er uitste

kende verbindingen met andere Zaansche illegale 
organisaties en met allerlei officieele instanties, zoodat 
bij honger en kou en razzia gewoonlijk met succes kon 
worden opgetreden. 

Toen vond er een gebeurtenis plaats, die aantoonde, 
dat met op elkaar en op de relaties rekenen kon. 

Op een donkeren avond in Januari 1945 werd een 
belangrijke Zaansche L 0. en C.I.D.-werker door de 
Landwacht gesnapt. De arrestant, die wij voor het 
g�mak maar "Jaap" zullen noemen, werd door de_ 
Landwacht naar een door hen gebruikt gebouw over
gebracht. De ruimte, waarin hij werd opgesloten, werd 
direct grondig dor hem gelnspecteerd, terwijl hij al 
het nog in zijn bezit zijnde bezwarend materiaal be
gon op te eten. 

Wie dat wel eens gedaan heeft, weet dat zoo'n menu 
van d•erslagpapier en bankpost gauw tegenstaat, maar 
het moest nu eenm<1,al en het gebeurde. Zijn valsche 
persoonsbewijs was echter wat te machtig en dit werd 
zorgvuldig in een radiator van de centrale verwarming 
geprutst. 

De mogelijkheden tot o,ntvluchting bleken nihil, zoo
dat het afwachten werd. Nog dienzelfdon avond werd 
hij door de Landwacht verhoord, bezwarend materiaal 
werd niet gevonden; maar ze wisten zoo ongeveer wie 
ze gegrepen hadden, dus deden ze den geheelen nacht 
door hun best wijzer te worden op hun bekende aan
trekkelijke manier. 

Intusschen hadden de vrienden van Jaap overlegd, 
wat hun te doen stond en men besloot, dat hij in geen
geval naar Amsterdam zou mogen worden vervoerd. 
Toen namen zij een bevriende hooge politie-ambtenaar 
in den arm om Jaap op het politiebureau te doen 
verhoren, teneinde tijdens het transport gelegenheid te 
krijgen hem te bevrijden. 

Van politiezijde waren er eerst veel bezwaren, zoo
dat toen de bevriende autoriteit eindelijk een besluit 
nam en de landwacht 's morgens instructie gaf den 

Protest tegen de N.R.C. 
Zodra de Nieuwe Rotterdamse Courant onder de 

naam Nationale Rotterdamse Courant was herver
schenen, heeft de Grote Advies Commissie der Illega
liteit hierover een nota aangeboden aan den Minister 
van Binnenlandse Zaken, waarbij deze herverschijning 
als ee_n uiterst betreurenswaardig en gevaarlijk prece
dent in de gehele procedure der perszuivering werd 
gebrandmerkt. Vastgesteld werd met name, dat de 
N.R.C. door het reeds in Juli 194-0 aanvaarden van 
Mr. Huyts als hoofdredacteur het eerste grote colla
borerende dagblad was, waarvan thans de schaduw
organisatie sanctie verkreeg, ondanks de eigen waar
schuwing van den Minister bij schaduwbladen d.d. 
Tl Juni 1945. De uitzonderingsmaatregel, welke tot, 
het verschijnen der N.R.C. geleid heeft, schept zeer 
onbillijke ve.rhoudingen, zowel t.o.v. de andere ge
staakte bladen als t.o.v. de thans verschijnende dag
bladen en plaatst de zuivering der journalisten geheel 
op losse schroeven. 

Op deze nota der G.A.C. heeft Zijne Excellentie 
Minister Dr. J. L. M. Beel thans geantwoord; aan 
zijn brief ontlenen wij het volgende. 
1. De minister erkent, dat hem achteraf gebleken is,

dat hij de toestemming tot verschijnen gegeven
heeft op een onvoldoende gefundeerd advies.

2. Daarom (omdat dus de N.R.C. in strijd met het
recht verschijnt!), heeft de minister ad hoc een 
speciale zuiveringscommissie voor de redacteuren 
der N.R.C. benoemd - opdat de N.R.C. vooral 
verder kan verschijnen!

3. Aldus meent de minister te mogen veronder�tellen, 
dat aan alle -gerezen bezwaren is tegemoet ge
komen en er geen precedent met betrekking tot de 

arrestant over te brengen, er nog geen voldoende maat
regelen waren getroffen. 

Wel zag Jaap tijdens zijn transport, dat er iets 
gaande was, dat zijn vrienden in de weer waren, maar 
toen h?j onder veel geraas en getier door de politie 
verhoord was, werd hij naar het landwachtgebouw 
teruggebracht. 

Bij Jaap zakte 'de verlevendigde hoop, maar die 
leefde toch af en toe ·weer op, als hij er aan dacht, 
dat de L.0.-vrienden hem niet in den steek zouden 
laten. En onafgebroken rees het gebed om uitkomst, 
om moed en kracht, niet alleen in Jaap's gevangen
verblijf, maar ook bij familie en vrienden. 

De vrienden werkten door, hadden nu alles voor 
elkaar en wisten te bereiken, dat Jaap 's middags weer 
naar het politiebureau zou worden vervoerd. 

Op verschillende plaatsen stonden toen gewapende 
leden van het speurderscorps van C.I.D. Cl} N.B.S., 
aangevuld met leden van de G.S.A. Noord die om de 
2 uur werden afgelost. De meesten waren opgesteld op 
een strategisch belangrijk punt met veel zijstraten in 
de buurt. L.0.-koeriersters met reservefietsen waren 
bij de hand en mocht Jaap onverhoopt naar Amster-

zuiverheid der journalisten geschapen zou zijn. 
4. Bovendien heeft de minister als onverbiddelijke

voorwaarde gesteld, dat er een wezenlijke schei
ding zou bestaan tussen de N.R.C. van vroeger en 
de N.R.C. van nu. Hij is echter zo verstandig er 
'niet bij te schrijven de overtuiging te zijn toege
daan, dat aan deze voorwaarde ook voldaan is. 
Dat zou zeker al te onverbiddelijk zijn ......

De overheid heeft ook met betrekking tot de zui
vering en ordening van het perswezen een schier on
overzienbare taak, waarbij wij haar graag een aantal 
misslagen zullen vergeven. Haar initiatief tot het doen 
herverschijnen der N.R.C. komt ons echter voor als 
een toegeven aan machten, welke niet openlijk aan de 
dag treden en dus ontoelaatbaar zijn. Moge het kran
tenlezend publiek zulks inzien en dienovereenkomstig 
handelen! In dat geval zal de fout van den minister 
toch nog zonder funeste gevolgen blijven. 

�.e � (.(.QII, de :t.Jl.'P.,. 
Wanneer we alle in onze Mededelinge� verschenen 

artikelen over de geschiedenis van de LKP hier zouden 
samenvatten, dan zou er belangrijk plaatsruimte te 
kort komen. Dit is echter niet het ergste. De juiste 
en volledige geschiedenis van onze LKP is een weke
lijks artikel ruimschoots waard. 

D.w.z., wanneer de resultaten opwegen tegen de 
moeite, die er onzerzijds voor aan den dag wordt ge
legd. Helaas is dit echter geenszins het geval. 

Laat ik het maar ronduit zeggen: Noch een prijs
vraag voor het mooiste KP-verhaal, noch uitgebreide 
artikel�,n over de noodzaak en het geweldige nut van 
ec� geschiedenis hebben tot nog toe kunnen bewerk
stlligen, dat wij in het bezit van KP-verhalen komen. 

We kunnen over dit onderwerp uitvoerig uitweiden, 

dam worden overgebracht, dan zaten op een goed punt 
aan den Provincialen weg 10 man van de N.B.S. met 
elk een stengun en handgranaten. 

Jaap werd om half drie weer overgebracht naar het 
politiebureap en bemerkte, dat er voor hem gewerkt 
werd. Doch op het punt, waar de bevrijding zou plaats 
vinden kwamen eerst een landwachter met den ge
vangene om de hoek en een halve seconde later twee 
andere landwachten in looppas, zodat de bevrijders 
meenden, dat er een hele afdeling kwam aanrennen 
en het juiste moment voorbijging. Toen moest op den 
terugweg beslist de klap vallen. De klap viel...... en 
was raak! 

Om tien over drie werd Jaap weer teruggevoerd. 
In dien tusschentijd werden de schutters zorgvuldig 

opgesteld en alles op direct handelen voorbereid. ,,Heb 
je wel een bijl om eventueel de handboeien stuk te 
slaan?" Grinnekend liet de aanvoerder der schutters, 
het puntje van een kolossale aks zien. Daar kwam de 
arrestant om de hoek en gelijktijdig sprong de be
vrijder met geheven revolver ooar voren, doch het 
wapen ketste. Toen gebeurde het, dat ook de revolver 
van den tweeden bevrijder, die toesprong, weigerde, 
zoodat eenige onderdeelen van een seconde de toe
stand hachelijk was. Gelukkig hadden de landwachten 
hun geweren geschouderd en in de volgende seconde 
knalden van alle kanten de schoten en hadden de 
moffenvrienden, speciaal op die plaats waar de rug 
een andere naam krijgt, heel wat lood te incasseeren 

E�en schoten de landwachten terug, maar al spoedig 
waren ze genoodzaakt, of vonden ze het verstandiger 
,til te blijven liggen. 

Jaap had van de gelegenheid dankbaar gebruik ge
maakt en was verdwenen. 

Van de landwachtpost uit kwam geen versterking, 
hoewel het geluid der schoten over half Zaandam 
weerklonk. Integendeel de wachtpost ging stiekum naar 
binnen. Van alle kanten kwam publiek. De bevrijden; 
stoven uit elkaar. Niemand van hen werd direct of 
later gearresteerd. 

Vroeg iemand hen, waarom ze zoo hard liepen, dan 
zeiden ze maar: ,,ra:ztzia" ! Waarin meenigeen aanlei
ding vond ook een stapje harder te loopen. 

Jaap was bevrijd en moest nog de Zaanstreek uit
geloodst, maar waar was hij gebleven? Met veel moeite 
vonden de vrienden hem, bij een kennis verborgen en 
in den nacht werd hij onder zwaar gewapend geleide 
eerst naar Wormerveer en later naar den Zomerdijk 
bij Hoorn gebracht, waar hij zich in ander verband 
met L.O. en ander verzetswerk verdienstelijk maakte 

v. d. s.

we kunnen nogmaals trachten aan te tonen van hoe 
ontzaglijk groot belang het is om de geschiedenis voor 
het nageslacht vast te leggen, we kunnen verder aller
lei pogingen ondernemen om onze KP-ers aan het 
schrijven te zetten, het is alles zinloos zolang onder 
ons allen niet de bereidheid heerst om hieraan nu 
eens enige tijd onze medewerking te verlenen. 

De afgelopen week hebben we een vergadering ge
houden van de commissie van het Gedenkboek. Op 
deze vergadering bleek hoe droevig we er voor ston
den wat betreft ons materiaal aan verhalen. 

We weten hier eigenlijk niet veel meer aan toe te 
voegen. Het enige wat we kunnen is nog eens een 
dringend beroep te doen op al onze KP-ers. 

Om een juiste weergave van de geschiedenis te krij
gen, is het noodzakelijk, dat dit van de zijde van den 
KP-er zelf komt. Wanneer deze gelegenheid niet wordt 
benut, is de kans erg groot, dat er straks boeken ver
,schijnen, die de geschi,edenis niet juist weergeven, 
boeken, waarin het KP-werk niet de plaats krijgt, 
waarop aanspraak kan worden gemaakt. 

Dit heeft de KP-er zelf in handen. Hij kan dit 
voorkomen door z'n gèschiedenis op papier te stellen. 

Een beschrijving van een bepaalde actie behoeft 
heus niet in elk opzicht litterair verantwoord te zijn. 
Om de verhalen in een meer litteraire vorm te gieten, 
hebben zich geschiedschrijvers van grote vermaardheid 
bereid verklaard. 

De eis, waaraan het verhaal wel moet voldoen, is 
de bistoriscbe juistheid. Qaarom moet een KP-er zijn 
in te dienen verhaal mede laten controleren door 
enkele KP-ers, die zelf ook aan de beschreven actie 
hebben deelgenomen, terwijl bovendien de h3ndtekc
ning van den Provincialen vertegenwoordiger nood-
zakelijk is. FRITS. 



DE PLAA ts VAN DE VROUW 

IN HET VERZETSWERK 
Met diepe bewondering hebben we in de afgelopen 

jaren het werk van onze koeriersters g�degeslagen. 
Over de moed en het doorzettingsvermogen van een 
koerierster zou heel wat te zeggen vallen. Van meisjes 
van zeer jeugdige leeftyd tot vrouwen, die soms reeds 
een hoge leeftijd bereikt hadden, hebben de KP-ers 
vaak koeriersters gehad. 

Een onzer KP-ers schrijft mij hierover o.m. het 
volgende: 

Ik ging op een warme zomerdag op reis naar Den 
Bosch, waar ik op een "contactadres" enige pistolen 
weg kon halen voor een nieuw op te richten KP. De 
controle op koffers, tassen enz. van de SD was die 
dag in de trein erg streng en ik vroeg me op de heen
reis reeds af of het verstandig zou zijn nog dezelfde 
dag, bewapend met ènige pistolen, de terugreis te 
aanvaarden. Verschillende slachtoffers van de con
trole liepen, na aankomst in Den Bosch, geboeid en 
wel tussen enkele moffen de Stations wachtkamer in. 
Ik besloot, indien overnachten in Den Bosch niet mo
gelijk zou blijken, niet voor de avond de terugtocht 
te aanvaarden en zo mogelijk de hulp van iemand in 
te roepen om, voordat ik het station op zou gaan, vast
even polshoogte te nemen. ' 

Na mijn wachtwoord: ,,Ik ben van de glasverzeke
ring" gepreveld te hebben, werd ik op het mij opge
geven adres onmiddellijk gastvrij binnen gelaten en 
ontving ik van een meisje (ze stelde zich voor als Els) 
van naar schatting niet ouder dan...... 14 jaar de 
mededeling, waar de pistolen (het bleken er 8 te 
zullen zijn) konden worden afgehaald. 

Ik kon moeilijk mijn bewondering bedwingen, doch 
liet hiervan niets blijken en vroeg haar alleen of ze 
zo goed zou willen zijn mij op de terugweg naar het 
station voor te gaan om even uit te kijken, of het 
terrein veilig was. 

Haar antwoord verwonderde me nog te meer, toen 
zij n.l. opmerkte: ,,Ik zocht al maar naar een moge
lijkhei<l en gelegenheid U te vragen of ik de pistolen 
onder mijn kleren mocht verbergen en met U mee 
mocht reizen. Ik doe zo graag ook "wat" voor de 

BEGRAFENIS 

JAN LEVER: 

Te Sneek had onder zeer grote belangstelling, een 
aangrijpende plechtigheid plaats. 

Het stoffelijk overschot van Jan Lever werd opnieuw 
ter aarde besteld. 

Jan Lever was één der oudste �P-ers uit Friesland. 
Bind Juli vorig jaar is hij gesneuveld bij een overval 
op het distributiekantoor te Slochteren in de provincie 
Groningen. 

Vóór de begrafenis werd een rouwdienst gehouden 
in het Gebouw "Aere Perennius", geleid door Dr. F. 
Cuillaume, Gereformeerd predikant ter pbatse. Deze 
rouwdienst was mede voor den broer van Jan Lever, 
I Jennie Lever, en zijn vader H. J. Lever. Hennie is 
gefusilleerd te Vught .en de heer H. J. Lever is over
leden in het concentratiekamp te Dachau. Dr. GuH-

goeie zaak, maar ze vinden me allemaal nog te jong. 
Nu er toch treincontrole is en ze mij in de trein 
rustig laten zitten, bent U er erg bij gebaat, wanneer 
ik meereis." 

Ik wist niet zo goed te antwoorden. Min of meer 
voerde ik een strijd in mijn binnenste. Mocht ik deze 
gelegenheid aangrijpen? Als er nu eens wat met dit 
meisje gebeurde? Anderzijds ·kwam dit aanbod reuze 
van pas. M'n vr:ienden rekenden op mijn terugkomst 
vanavond; bovendien moesten we morgen bijtijds weg 
om ergens te gaan "krakenN. Ik besloot tenslotte -
misschien was het onverantwoordelijk van me - m'n 
goédkeuring te geven. 

We maakten samen een afspraak voor. het geval het 
in de trein mis zou gaan. Zij zou onmiddellijk alle 
schuld op mij schuiven en verklaren dat ze onder 
dwang meegiqg, terwijl ik het eventueei' zou bevestigen. 

En met een glunder gezicht trok ze met mij op pad 
naar het andere adres waar vandaan ze letterlijk be
wapend met 8 pistolen, na verloop van ongeveer 10 
minuten met mij naar het station tippelde. 

De reis is gelukkig rustig verlopen en we zijn voor
spoedig overgekomen, terwijl ze 's avonds laat nog 
is teruggereisd." 

Behalve voor betrekkelijke oude dames, die mij 
zo nu en dan boodschappen of munitie kwamen 
brengen, heb ik ook altijd diepe bewondering gehad 
voor mijn hospita. 

Hoe oud ze precies was, herinner ik mij op het 
ogenblik niet meer. Ze is in ieder geval de zeventig 
gepasseerd. 

't Was nu eens geen tante, nee 't was een heel ge
wone Opoe. 

Opoe had reeds een onderduiker in huis, toen ik 
in het najaar 1943 kwam vragen of ik er slapen mocht. 
Maar dat was geen bezwaar. ,,Er gingen veel makke 
schapen in een hok" 

Zo'n geweldig "mak schaap" heeft ze echter niet 
aan mij gehad. In zoverre niet, dat ik altijd later dan 
elf uur thuis kwam, 's morgens soms reuze vroeg weg 

laume koos zijn tekstwoorden uit 1 Cor. 15, waarna 
werd gezongen Psalm 89 vers 7. 

Na deze dienst werd de kist, gedekt met de natio
nale driekleur en bloemen, door zijn KP-vrienden naar 
het kerkhof gedragen. 

Bij de ingang vras een peleton Canadezen van het 
Perth Regiment opgesteld, die het militaire eerbewijs 
brachten. Toen de kist in de groeve was neergelaten, 
loste dit peleton drie salvo's over het graf. 

Nadat Ds. Guillaume enkele woorden gesproken had, 
werd aan het graf gesproken · doór den wnd. burge
meester L. Rasterhof namens het Gemeentebestuur. 
De heer S. Havinga sprak nathens de illegaliteit' 
district Sneek. Spreker vergèleek de strijd van Jan 
Lever met die van Simson die het verzet ook aandurfde 
in een tijd, dat niemand hem begreep. Het gezin Lever 
werd door dezelfde kracht gedragen als van Simson 
werd getuigd in Hebr. 11. 

De heer P. Oberman sprak als KP-Leider Friesland 
namens de LKP. Werd er door de ondergrondse strij
ders iets ondernomen in de bezettingstijd, dan was 
het de gewoonte, dat eerst met gebed de zegen werd 
gevraagd voor de behouden terugkomst. En indien dit 
niet mogelijk bleek boog men het hoofd. Bij de distri
butiekraak van Slochteren was het Jan die niet teru!'; 
mocht keren en wij aanvaarden de slag, wetende dat 
hij zijn werk op aarde hiermee voleindigd heeft. Laten 
wij echter de bevrijding van ons geliefd Vaderland 
vieren en denken aan het zeer grote aandeel dat deze 
drie m;mnen uit dit gezin daarin hebben gehad. Kapt. 
Wijbenga sprak op verzoQo){ van Majoor Okma namens 
het M.G., en als vriend en medewerker. Spreker schct-

moest en meestal te laat voor het eten was. Het was 
echter altijd bij Opoe goed. 

In het begin ging het eens bijna even verkeerd. Ik 
vroeg Opoe n.l. wat ik moest betalen voor de on
kosten, die ze van me had. Toen werd Opoe kwaad. 
Echt kwaad. ,,Als je helpt, dan moet je ook echt hel
pen" was haar commentaar. En toen ik na verloop van 
een paar weken eens vroeg of ik niet al te grote zorg

voor haar was, en of ik niet eens naar een ander 
adres zou verhuizen, toen wist ze alleen maar te zeg
gen. ,,Je blijft hier zolang als 't nodig is, als je maar 
nooit over geld praat.". 

Ik zou over de hulp van Opoe een boek kunnen 
schrijven, een dik boek zelfs. Ik ben er midden in de 
nacht thuis gekomen, ik ben 's morgens om 4 uur 
vertrokken, ik had een radio in huis, op verschillende 
plaatsen lagen wapens en vele paperassen van 
me, ik kwam zelfs een keer met m'n hele KP (7 man) 
om 3 uur met een distributiebuit thuis, ik had tot de 
laatste dag telefoon in huis, ik nam iedereen mee om 
te eten, terwijl we tenslotte de laatste maanden voor 
de bevrijding dag en nacht met z'n vieren op onze 
post in huis waren, terwijl het ons aan niets ontbrak. 

Het was voor Opoe nooit te veel, alles mocht je aan 
Opoe vragen, het was altijd goed. Waren er razzia's 
of was er ander onheil, dan .was Opoe soms flinker dan 
wij. Opoe verzorgde ons alsof we haar eigen kinderen 
waren. Geen moeder ken het beter doen. 

Altijd opgewekt, altijd weer zorgen voor ons, altijd 
ongerust als we laat thuis kV.:amen, altijd bordjes pap, 
's winters kruiken, ik weet niet wat al. 

Een keer heeft Opoe verdriet van ons gehad. Toen 
kreeg ze tranen in haar ogen. Dat was op de dag van 
de bevrijding, toen we afscheid namen. 

Onbetaalbaar goed is Opoe voor ons geweest. 
Zou Opoe geld aangepakt hebben, dan zou het nooit 
te betalen zijn geweest. Voor Opoe hebben wij de 
diepste bewondering. Ze heeft een grote plaats in ons 
hart gekregen en zal die altijd blijven houden. Wc 
weten niet op welke wijze we iets terug moeten doen 
voor haar. 
Onze persoonlijke grote dank aan Opoe. Het Vaderland 
is zeer gebaat geweest bij zulke flinke vrouwen. Zij 
heeft alles gedaan wat haar mogelijk was en is vele 
jongere vrouwen en mannen een beschamend voorbeeld 
geweest. 

FRITS. 

ste Jao als een der oudste KP-ers, hoewel de jongste in 
leeftyd. Toen practisch nog niemand aan verzet dacht, 
blies hij de fakkel van het verzet aan. Wanneer er 
nog mannen gevonden worden die hun leven geven 
voor de Nederlandse zaak, zal ons land nooit verloren 
gaan. 

De heer B. Thobokholt vertegenwoordigde met een 
viertal KP-ers de KP Groningen en sprak enkele 
woorden van dank voor hetgeen Jan in Groningen 
heeft gedaan gedurende de korte tijd dat hij daar 
gewerkt heeft. 

De heer· Krol sprak namens het persoMel van de 
zaak waaràan ' Jan gewerkt heeft, terwijl de heer 
P. Brouwer namens alle naa,te vrienden en medewer
kers en de groep "Lever" der illegaÏiteit het woord
voerde. 

Nadat Ds. Guillaume nog een enkel woord gespro
ken had, dankte een der familieleden, terwyl cfo ont
roerende plechtigheid werd beëindigd met het zing.en 
van "Een vaste Burcht is onze God". 

L.K.P.

Een K.P. grijpt in. 

Het .Meiled•lingenblad 11r. 57 bevat een sfuk onder bov•n

ge11oemde titel. Ons ;s gebleken. dat dit stuk is overge-11•men 

uil hd weekblad "Chri&lofoor". 

"Jtedactie. 



• 

"Lange Ja·n'� wordt begraven te Bussum 
Op Vrijdag 14 Sept�mbér is JAN THIJSSEN te 

Bussum' met militaire eer begraven. Jan Thijssen (in de 
illegaliteit bekend onder de namen "Lange Jan" en 
Karel Grootegast") was oprichter van de Raad van 

Verzet en tevens oprichter-commandant van den Radio-
dienst. 

Hij is gefusilleerd te Woeste Hoeve op 8 Maart 
1945 en was voorlopig te Apeldoorn begraven. 

In de lange stoet, welke Lange Jan op zijn laatste 
tocht vergezelde waren behalve de afgevaardigde van 
het Prinselijk echtpaar, ook hoge militaire autoriteiten 
vertegenwoordigd alsmede vele ·afgevaardigden van 
allerlei verzetsgroepen. Ontelbare bloemstukken wer-

423. Lucas Harmanus Venema, geb. 13-3-1887, wo
nende Hortensialaan 30A Groningen, 15 Maart 
1945, gearresteerd. Huis v. Bewaring te Gro
ningen. Daarna weggevo_erd _naar N_euengamme; 
laatst v. Mei 1945 gezien m Reveil te Roder
munde Nr. 7746062. 

424. Arnold Daniël Johan Wiegand, geb. 16 Dec.
1922. 2 Juni 1944 gearresteerd in trein Amster
dam-Den Haag. Door S.D. overgebracht naar
Scheveningen. 7 Juni _via Scheveningen naar
Vught. Sedert dien niets meer gehoord. Laat��eR Kruis berichten luiden 9-8-1944 vermoedehik 
v;rvoerd naar Sachsenhausen. Staat bekend
onder schuilnaam Arnold-Bruinsma. 

425. Willem Oxener, geb. 17 Sept. 1900, woonpl.
Beekbergen bij Apeldoorn 20 Jan. 1943 gearr. 
Veroordeeld 12 Apr. '44 in Utrecht. Op 12 Apr. 
van Utrecht naar Scheveningen, vandaar naar 
Vught. In Sept. '44 naar Sachsenhause_i:1· !.n O�t. 
naar Neuengamme, vandaar waarsch11nh1k mt
gezonden naar een arbeidscommando daar ver
schillende teruggekomen personen nooit die naam 
in Neuengamme gehoord hebben. 

426. Jozef Kloot geb. 22-11-1940, laatste adres:
Dongestraat '13, Amsterdam-Z. Dit jongetje is 
in de eerste week van Juni 1943 naar Limburg 
gebracht door een zekere Mevr. Lenting uit 
Amsterdam naar een mijningenieur in Limburg. 

427. A. Gottfriedt, gewoond hebbende Frislaan 55 te 
Groningen. 

428. D. Gottfriedt, gewoond hebbende Hoofdstraat
89 te Emmen. Dr. 

429. Jan Berend van Delden, med. stud., geb. 24 Oct.
1920 ter dood veroordeeld 27 Juni 1944 in de 
Gan�straat te Utrecht. Einde Juli uit de Gans
straat naar Anrath vervoerd, begin Aug. terug
gebracht naar Haren (Br.) 4 Sept. van Haren 
naar Vught. Adres: Dr. P. van Delden, Hen
geloschestraat 42 te Enschede.

430. Berend Kornelis Vriezema, geb. 2 Febr. 1907,
afkomstig uit Bedum (Gron.). Is in Juli '43 ge
arr. Op 5 Mei 1945 in Neumünster be�rijd en
aldaar ziek achtergebleven. Vermoedelijk ver
voerd naar Lüneburg?

431. Kees Burger, geb. 23-4-'20 te Zeist, 16 Febr.
1944 gestorven? 

432. Theo Alberts (schuilnaam Theo Middel'koop),
geb. 6 April 1924 te Almelo. Gearr. door de 
S.D., in de nacht van 31 Aug. op 1 Sept. 1944 
te Amsterdam. Gebracht naar de Wetering
schans, sinds 4 Sept. 1944 niets gehoord. Is ver
moedelijk via Amersfoort naar Neuengamme 
vervoerd. 

433. Jurgens, Wijkhoofd Oost Wijk 1. In Amsterdam
1942 opgepakt. 

434. Jan Hëndrik Kremer, geb. 2-7-'17, te Onst
wedde (Groningen). Eind April '44 opgesloten in 
H. van Bew. te Arnhem, begin Mei 1944 over
gebracht naar Amersfoort, gev. nr. 11399, half 
Oct. '44 vervoerd naar Neuengamme, alwaar hij 
begin Apr. 1945 zou zijn gesign. in de zieke11-
barakken hersteld van diphterie, echter ,met ver
lamde b�nen en vingertoppen. Mogelijk is hij 
overoenomen door het Zweedse Rode Kruis. 

{35. Nicolaas Geert Poelstra, geb. 21-1-'21 te Idaar
deradeel (Friesland). Zelfde gegevens als nr. 434 
(zie boven), echter gevangennummer te Amers
foort is 11400, en volgens geruchten zou hij 
12 Dec. '44 in de ziekenbarakken van Neuen
gamme overleden zijn aan dyssenterie. 

436. Pol. gevangene Pieter Rijsdijk, geb. 23-12'24
Barendrecht, melkknecht, Middeldijk 73, Baren
drecht, gearr. door politie Mastenbroek en de 
Vries te Strijen op 4 Sept. 1943. Vervoerd naar 
Haagse Veer te Rotterdam. 7 Sept. 1943 naar 

den meegedragen, terwijl een stafcompagnie .... van de
BS met trommels en hoorns de stoet voorafging, 

Aan de groeve, waaromheen het 14e regiment infan
terie de wacht had betrokken, sprak na het plechtige 
militaire eerbetoon, de vertegenwoordiger van het Prin
selijk echtpaar enkele woorden van dank voor hetgeen 
Lange Jan voor de bevrijding van het Vaderland heeft 
verricht. Namens Prinses Juliana en Prins Bernhard 
legde hij een krans van oranje bloemen met rood-wit
blauw lint aan de groeve. 

Daarna hebben nog vele anderen den overledene 
herdacht als een man van grote, opofferende moed, die 
gevochten heeft tot het einde van zijn. leven. 

Amersfoort. Blok 9 nr. 1588. 17 Nov. 1943 naar 
Berlijn. Later in Riga te werkgesteld. Ontvlucht 
en weer gegrepen. Volgens ontvangen bericht (op 
24 Jan. 1944) toen overgebracht naar Haldesle
ben. Nadien niets meer van of over hem verno
men. 

437. Jan Prooi, Pol. gevangene, geb. 12 Nov. 1920.
Achterzeedijk 6 te Barendrecht, gearr. door 
Landwacht. Verbleef in Amersfoort tot 8 op 9 
September 1944. Kampnummer 6131. Vandaar 
vervoerd naar een concentratiekamp bij Ham
burg vermoedelijk Neuengàmme. 
Volgens Duitse berichtgeving aldaar op 12 Dec.
1944 overleden. Nadien niets meer van of ove1 
hem vernomen. 

438. Jan Gouwman, geb. 13 Juni 1916, Maréchaus
se'e, laatste standplatas Hogerheide, adres Nol
dijk 19 te Barendrecht, ondergedoken op 29 Jul, 
1943 te Hoogkerk bij den heer A. Eilander. ln 
November '44 met Geert Wijdeveld en Hendrik 
Wobbes uit Hoogkerk vertrokken met onbekende 
bestemming. Waarschijnlijk was het hun bedoe
ling zich bij de geallieerde legers te voegen. 
Nadien is er van Gouwman en zijn metgezellen 
niets meer vernomen. Gouwman was behalve 
van zijn juist persoonsbewijs in het bezit v� 
twee persoonsbewijzen onder andere namen. De 
mogelijkheid bestaat dus dat hij onder een an
dere naam omgekomen is. 

439. Theo Ruigrok, geb. 25-6-25 werd Tet genoemd
in 't kamp. Half Febr. Oranienburg, later naar 
fabriek "Speer" bij Oranienburg. Baarna naar 
Bergen-Belsen. 

440. Marten Lubberts, opgepakt 10 October 1944 i
Apeldoorn, waarna vervoerd naar Amersfoort. 2
Febr. 1945 vervoerd naar Hamburg (Neuengam
me) en vandaar naar Kamp Heiershorst bij Wu 
blin. Na de bevrijding op eigen gelegenheid ver 
trokken, onderweg vermoedelijk ziek geworden. 

441. Marinus Lambertus Vlaming, geb. 18 Mei 191
laatst gewoond Molenstraat 29 te Soest, in 194 2
te Maagdenburg (Duitsland) te werk gesteld en 
aldaar op 8 November gearresteerd wegens dr 

,faitistische propaganda en het doorgeven van Er 
gelse vlugschriften welke uit de vliegmachines 
geworpen werden. Vervoerd naar een concentra
tiekamp, veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf en 
vervoerd naar Brandenburg-Ha\fel Görden Win
tersfeld Allee 22 celnummer 21-44. Laatste be
richt 1 Oct. 1944. 

442. Berend Jan Meyering, geb. 19-3-26. 9 Oct. van
Amersfoort naar Neuengamme en aldaar op 3 
Maart j !. overleden.

443. Mr. Gerardus Rudolf Houtzager, 6 Juni '44 naar 
Vught gebracht, op 6 September naar Duitsland
(Oranienburg), waar mij in Febr. 1945 nog aan
wezig was. Toen ziek geworden en overgebracht 
naar De Klincke, een fabriek bij Oranienburg. 
Vandaar is hij met een ziekentransport naar 
Kamp Bergen-Belsen gebracht. Sindsdien niets 
meer vernomen. 

444. Herman Kropff, geb. 1-2-22, gearr. 30-12-43 in
Scheveningen cel 362 tot 6 Juni. D:iarna S.D. 
lager Vught barak 3 A. Op 6 September 1944 
overgebracht naar Oranienburg, vanwaar op 15 
October naar Neuengamme, waar eind Januari 
in Krankenrevier Nr. 2 zaal 4 of 5.

445. Anni Amati Beatrix Flatow, geb. 3-12-08, doch
ter van F. G. Flatow en Margaretha Lamm, p/a 
Statensingel 161, Rotterdam. Januari '44 waar

schijnliik naar Mevr. Meibergen, Panoramaweg 1 
te Bennekom. Verzorger van bonkaarten René 
Neis, Driebergen. 

+46. Egbert L. de Lange, geb. 15-4-21, laatst gezien 
-ongeveer Maart 1945 in Sachsenhausen. daarna
vermoedelijk naar Bergen-Belsen gebracht. 

447. Abraham Prins, geb. 17 Dec. 1904 te Amster
dam, wonende Weverstraat 40 te Krommenie 
(Leraar Gymnastiek). 11 Juli 1942 gevangen ge
nomen en naar de Euterpestraat gebracht via 
de Marnixstraat, 15 Juli 1942 naar Westerbork 
doorgezonden. 

448. Inlichtingen omtrent Oscar Willem de Brey geb.
1 Oct. 1921, over zijn verblijf tussen 21 Mei 
1943 (geparachuteerd als geheim agent) en 7 
Sept. 1944 gefusilleerd te Mauthausen? 

449. 

450. 

451. 

Inl. over de laatste dagen van H. J. Nieuwen
huis, geb. 23 April 1891. Gearr. Aug. 1942, over
gebracht naar Amersfoort. Hier vandaa� ver
plaatst naar Vught. _In Sept. 194� werd h11 weg
gevoerd naar Oramenburg .. <�mtsland) daarna· naar Natzweiler, alwaar h11 1s overleden den 
10en Febr. 1945. 
Gerrit Visser geb. 14-2-1894, adres Celebes
straat 16 te 'Hengelo (0 ) , Districtsbestuurder 
Alg. Neder!. 'Metaalbewerker�bond . . Gearr. Mei
1941 via Schoorl en Scheveningen m Oct. 1941 
naar' Oranienburg. Vandaar in April 1942 naar 
Kamp Niederhagen (Wevelsborg) te Paderbom 
Hier overleden op 29-6-1942. 
Harry Koopman, geb. 29-1-1942, in Mei 1943 
door 2 dames weggehaald van de N.I.Z., Kei
zersgracht 110, Amsterdam. 

Biedt zich aan flinke bakkersbediende, oud 24 jaar, 
G.G. niet genegen te venten. Brieven onder nr. 46 
v. dit blad.

De wnd Commissaris van Politie der gemeente Ren
kum te Oosterbeek, roept sollicitanten op naar de be
trekking van agent van politie 2e klasse dier gemeente 

Irt aanmerking komen slechts theoretisch en/of prac
tisch in het politievak geschoolden. 

Provincie yroningen: 

Wij roepen alle illegale werkers en principiële onder
duikers op, bij het zoeken van een passende betrekking 
zich uitsluitend te wenden tot de afd. Arbeidsbemidde
ling van NVH en LO, gebouw "PICTURA", Sint 
Walburgstraat 1, te Groningen. Dit geldt dus ook 
voor de meer zelfstandige groepen van' de B.S., Stoot
troepen, K.P., Irene Brigade en verder zelfstandige 
groepen of personen. 

Welke instantie of bedrijf kan chauffeur helpen aan 
een passende werkkring na jaren pr:ncipieël onder
duiker te zijn geweest. Betrokkene is van g.g. voorzien. 
Brieven onder nr. 49 v. dit blad. 

Op het Afwikkelingsbureau voor .Concentratiekam
pen, Taalstraat 60 te Vught kan geplaatst worden een 
chef de bureau. Bij voorkeur een oud-illegaal werker. 
Sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan 
bovengenoemd bureau. 

Stad 'Utrecht LO. 
Onderduikers kunnen zich melden ter verkrijging 

duikkaart: Brigittenstraat 20 (klooster) of (wanneer 
niemand aanwezig is): Maliebaan 15, kamer 9 a. 

Inlichtingen gevraagd over: 
SCHRIJF MACHINE, 

Hermes-baby, Zwitsers fabrikaat, 
in winter 1943/'44 door Wiecher de Jong, Mauve
straat 13, Arnhem, naar Amsterdam gebracht in bruik
leen voor de verzetsbeweging. 

Inlichtingen aan Tj. de Jong, Mauvestraat 13 te 
Arnhem. 

Mede namens mijn dochters wil ik allen harteliji< 
danken, ·die hun medeleven hebben betoond bij het 
overlijden van mijn zoon 

JOHAN ARNOLDUS LOOYEN, 
,,HANS" in Veenendaal, 

in het concentratiekamp te Wöblingen. 
Otto van Gelreweg 7 
Wageningen. M. E. Looyen-Van Lonkhuyzen
V e r l o o f d :

TOOS VAN W ALRA VEN 
en 

HENK BEINEMA, 
Burg. Jaslaan 2, Dubbeldam. 
Singel 104b, Dordrecht. 

G e e n r c c e p t i e. 

Dubbeldam, 1,8 September 1945. 

In onderduikerstijd, op 10 April 1944 
hebben zich verloofd: 

HEITJE MEULINK (Hilde) 
koerierster L.O. 

en 
ROEL PAIZ; (Med. Stud.), 

Enschede, Geref. Pastorie 
Groningen, Nw. Ebbingestraat 153. 
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,,Hier is nog plaats, zusters, gaat U zitten". Wel
willend sdrniven de heren op en verwijderen hun ba
gage, om twee verpleegsters, die op deze regen
achtige herfstavond hijgend de trein binnenkomen, van 
een zitplaats te voorzien. 

Dankbaar glimlachend gaan ze zitten en ordenen 
haar verwaaide sluier en kleding, terwijl ook de be
slagen brillen gepoetst worden. Achter haar zijn nog 
enkele laatkomers binnengekomen en dan zet de trein 
zich reeds in beweging en rolt het Leidsche station uit. 

Als haar bril weer is beland op de plaats waar hij 
hoort kijkt een van de zusters onderzoekend naar een 
heer, die enkele banken verder nog een plaatsje vond. 
"Hij zit" zegt ze tot haar collega, die zich nog even 
van de juistheid van die mededeling overtuigt. 

• 

Een der medepassagiers vraagt belangstellend: Hoort 
die heer bij U, zusters?" Ja, knikken beiden ijverig, en 
de tengere blonde zuster Jeantje voegt er met een 
ernstig gezicht aan toe: 11Is voor onderzoek naar Lei
den geweest, ziet U", en een veelzeggend gebaar van 
de wijsvinger naar haar voorhoofd voltooit de zin. 

De heren zijn een en al medeleven, en informeren, 
of zo'n man nu niet gevaarlijk is, en geen rare din
gen uit kan halen, waarop de zusters hen geruststel· 
len en bovendien opmerken, dat, mocht hij voor haar 
beiden niet te bedwingen blijken, zij rekenen op de 
hulp van het publiek. Het is de heren aan te zien, 
dat zij hopen, dat in deze geen beroep op hun rid
derlijkheid en mannelijke kracht zal worden gedaan. 

Zij buigen zich om beurten opzij om den gevaarlij· 
ken medepassagier wat beter op te nemen. 

"Toch zielig, zo'n flinke vent" is de conclusie van 
den één, terwijl de ander scherpzinnig opmerkt: 

11En je kunt er haast niets van zien". 
De zusters wisselen een glimlachje, maar dat kan 

ook verbeelding zijn. 
Inmiddels zit Flip, onbewust van deze belangstel

ling voor zijn ietwat gezet persoontje, rustig te pein
zen over wat er dien middag op de provinciale ver
gadering allemaal besproken is. 

Hij wrijft in zijn handen als hij denkt aan de 
waschlijst van" onderduikers, die hij kwijt is - fijn 
een paar goede plaatsen voor de neus van de Hage· 
nezen weggekaapt! 

En hij heeft bovendien een schoenmaker veroverd 
- ook niet slecht! Hij zou de lijst weleens willen

nagaan, om te zien, hoeveel klanten hij nog heeft 
overgehouden. Dit is echter om redenen van tech
nische aard onmogelijk, immers zijn koerierster heeft 
de lijst en de andere papieren veilig opgeborgen. 

Flip mijmert dus rustig verder, is wel tevreden over 
de afgeh ndelde zaken - alleen jammer dat de gast
heer pas tamelijk Iaat met de fijne ·puntbroodjes met 
kaas voor den dag kwam. Hij heeft een beetje te vlug 
gegeten, en 't resultaat hiervan en van zijn overpein
zingen uit hij in een half hardop: 

,,'k Heb pijn in m'n buik!" 
Tot zijn grote verbazing staat enige seconden 

later Clara voor zijn neus met pepermuntjes - ter
wijl Jeantje inmiddels de geschrokken heren gerust
stelt ,,;1eus, hij is niet g.::vaariijk". Ciara komt 
grinnekend terug en geeft haar mede-passagiers ook 
een pepermuntje, als voorbehoedmiddel voor de buik
pijn, die je van schrik kunt krijgen. 

Het blijft enige ogenblikken rustig, dan staat de 
patient echter plotseling op. 

,,0, zuster, daar gaat-ie!", zegt één der heren. 
,,Zuster, zou hij nou wild worden?" dit is de re· 

actie die het wandelingetje verwekt bij de hevig ge
schrokken 11mannen". 

De niets vermoedende Flip heeft zojuist een kost
bare peuk ontdekt en tippelt daarmee naar Piet van 

,, 'Wan eer het eindsignaal weerklinkt, 
't zij vroeg - 't zij laat: ontplooi de vaan. 
711aak dat gij fier van hier kunt gaan: 

Present I 1k heb mijn plicht gedaan/" 

ER OP OF ER ONDER 
STICHTING 1940-1945 

Het is nog niet zo heel lang geleden, dat onze 
dagbladen berichten het land instuurden over 11terro
risten", die door het Duitse Standgerecht werden 
veroordeeld tot de doodstraf. 

Ging er als het ware een schok door het Neder· 
landse volk bij de eerste berichten in de dagbladen 
over de volt�ekking van een doodvonnis met de ko
gel, na verloop van enige tijd, toen men er op de 
duur door de herhaalde malen, dat deze berichten 
ons bereikten aan 11gewend" raakte, ma�kten deze 
berichten niet meer die ontzaglijke indruk op ons als 
dit het geval was bij de eerste keren. 

Kort na de bevrijding hebben wij alom in het land, 
spontane acties geconstateerd van herdenkingen, 
bloemenhulde's, enz. op plaatsen, waar vele nobele 
Nederlanders op een verschrikkelijke manier het le
ven werd ontnomen, doch - laten wij eerlijk zijn -
ook deze spontaniteit was spoedig afgelopen of dreigt 
in ieder geval te verslappen. 

de Eilanden om een vuurtje. Bij het terugkeren kijkt 
hij enigszins wantrouwend naar de twee koeriersters, 
die veel plezier samen schijnen te hebben, maar ziet 
toch af van interventie. 

Na enkele minuten davert de trein onder de over
kapping het Haagsche station binnen - en dan begint 
het gewone gewring om in of uit de trein te komen. 
Ondanks het schone gedicht: 

,,Een goed begin, een goed besluit -
Stap achter in en vooraan uit" 

vechten zich twee personen door de ingang naar 
buiten. Het zijn de medepassagiers van de zusters, 
die liever stompen en lelijke woorden opvangen, dan 
langs dien gevaarlijken gek te gaan. 

En de koeriersters in verpleegsterscostuum krijgen 
eenige gloednieuwe aanwinsten voor haar vocabulaire 
te boeken, als zij tussen den Haag en Rotterdam, ge
zellig bij Flip en Piet gezeten,· dezen de gehele ge
schiedenis opbiechten! 

CLARA. 

Zowel in de bezettingstijd als in de eerste tijd na 
de bevrijding viel er allerwege het streven te con
stateren om voor de nagelaten betrekkingen van hen, 
die voor de vrijheid van het Nederlandse volk het 
grootste offer brachten, alles te doen wat mogelijk 
was. 

En nu - wij schamen ons het te moeten consta
teren - na vijf maanden bevrijding moeten we ho
ren, dat bij de Stichting nog slechs enkele enquête
fomrnlieren zijn binnengekomen. Nu moeten we con
stateren, dat velen onzer - laten we er maar geen 
doekjes omwinden - zich nog niet eens de moeite 
getroosten om in hun eigen omgeving iets bij te dra
gen om de inzameling van deze enquêteformulieren 
te bespoedigen. 

Bij alle waardering voor herdenkingen, voor monu
menten, voor bloemenhulde's e.d. moeten we consta
teren, dat dit voor hen, die achtergebleven zijn, maar 
van zeer betrekkelijke waarde is. 

Waar zijn we nu eigenlijk aan toe? 
Hoe is het in vredesnaam met ons gesteld? 
Kunnen wij op deze manier de jonge weduwe en 

kinderen van onze vrienden onder ogen komen? 
Is plotseling de herinnering bij ons verdwenen aan 

de jaren van dood en gruwel en angst, die achter ons 
liggen? 

Weten wij niet meer, dat - misschien veelal zon· 
der woorden - wij als het ware beloofden, voor hen, 
die achterbleven zorg te dragen? 



Zijn wij vergeten, dat ook wij hadden kunnen 
sneuvelen? 

Moeten we wakker geschud worden? 
Heeft de ellendige zucht naar een positie, naar 

vacantie of "eindelijk eens een beetje rust" ook ons 
al te pakken gekregen? 

[s dat beroerde egoïsme ook al in onze kringen bin· 
nengeslopen? 

Maar dat is toch niet waar? Dat is toch onmoge
l!îk? 

Helaas moet worden geconstateerd, dat dit in vele 
gevallen de droeve werkelijkheid is . .... . 

Tot onze grote schrik moeten we dat onder elkaar 
vaststellen. 

Zelfs provinciale vertegenwoordigers van onze or
ganisaties, in wier provincie misschien maar een ge· 
ring aantal gevallen vergeleken bij overige provin
cies voor <le Stichting zijn, hebben nog niet de moeite 
genomen om iets te doen om één enquêtefommlier in
gevuld te krijgen. 

KP.-ers en LO.-ers, waar zijn we aan toe? Onze 
organisaties tellen het hoogste aantal slachtoffers en 
zijn het zwaarst getroffen. De Stichting tracht alles 
in het werk te stellen hulp te bieàen aan deze slacht
offers, doch kan niet beginnen alvorens een volledig 
overzicht van de Stichtingsgevallen is bereikt. Dit is 
alleen mogelijk, wanneer alle enquêteformulieren bij 
de Stichting zijn ingediend. En dat laatste is alleen 
mogelijk wanneer onzerzijds de enquêtering ter hand 
wordt genomen. 

Laat ons het omonwonden zeggen: Propaganda
woorden mogen voor het buiten de illegaliteit staan
de gedeelte van het Nederlandse volk noodzakelijk 
zijn, voor ons, die midden in de illegaliteit hebben 
gezeten en die in de verzetsbeweging volkomen thuis 
waren, moet elke vorm van propaganda en aanbeve
ling absoluut overbodig zijn. 

Wanneer onder ons het plichtsbesef t.o.v. deze 
stichtingstaak niet meer wordt gevonden, dan staat 
het er zeer droevig voor. 

Dan zijn er voor de Stichting maar twee mogelijk
heden: Er op of er onder. Ja vrienden, zo staan de 
z;.lkcn. 

Wij hebben beloofd te zullen zorgen voor de nage
laten betrekkingen van onze vrienden en collega's, 
die uitgevallen zijn en voor de illegale werkers, die 
hun weg in de maatschappij nog niet terugvonden. 

Die belofte moet ingelost worden! Dat is nog niet 
gebeurd en wanneer we doorgaan op de weg, zoals 
tot nu toe, dan wordt de Stichting 1940-1945 een

mislukking, dan zal de Staat vroeger of later het 
werk moeten overnemen. 

Dat mag tot geen prijs!! 

Alle andere onderwerpen komen in de schaduw 
tegenover dit primaire belang. Iedere medewerker 
moet zich met alle krachten beschikbaar stellen voor 
dit werk. 

De Stichting moet een werkgemeenschap worden, 
d.w.z. de medewerkers moeten daadwerkelijk werken

en ze moeten in organisatorisch verband werken.
Deze werkzaamheden bestaan uit: 

Ie. het verzorgen der nagelaten betrekkingen; 
2e. het inzamelen van geld; 
3e. organisatorisch werk; • 
4e. arbeidsbemiddeling; 
5e. logies - tijdelijke opname van kinderen enz.; 
6e. hulp in de huishouding bij Stichtingsgevallen. 

Nog een opmerking over ten te. 
Daar de verzorging een vriendendienst moet zijn 

(dit is de basis der Stichting) moet met de wensen 
van het te verzorgen gezin inzake den verzorger ern
stig rekening gehouden worden. Zo omzeilt men de 
klip der bureaucratie. Om anderzijds het gevaar van 
amateurisme te vermijden, zullen sociale werkers en 
werksters in dienst der Stichting de v;rzorging con
troleren eJ:\ de verzorgers instrueren. 

Deze sociale werke"rs worden uit de daarvoor ge
schikte illegale werkers gerecruteerd en zullen gedi
plomeerd worden. 

De medewerkers, dus zij die werken, hebben stem
recht. Het plaatselijk bestuur wordt door hen geko
zen. Met spoed moet dus overal dit medewerkings
apparaat opgezet worden, d.w.z. men moet zich aan
bieden. 

Zij, die niet actief kunnen medewerken en toch 
als illegaal werker sympathie hebben voor de Stich
ting treden toe als donateur of hoe men dit noemen 
mag. Het vormen nu van besturen door stemming op 
de gebruikelijke wijze, zal· een dictatuur van de helft 
plus een geven. Dit zou onrechtvaardig zijn. Het re
sultaat zou wezen, dat practisch overal de besturen 
uit leden van onze organisaties zouden bestaan. Om 
dit te voorkomen zal ieder, die bij de eerste verkie
zing minstens 20o/0 der stemmen op zich verzameld 
heeft, verkozen zijn. De verkiezingen, die daarna nog 
nodig zijn om b.v. een bestuur van 8 leden voltallig 
te maken, geschieden bij gewone meerderheid van 
stemmen. 

Trapsgewijze zal dan uit deze besturen het hoofd
bestuur worden gekozen. Vóór 1 December moeten 

EEN KLEIN SUCCESJE ...... ! 
,,Vrienden, hebt U klachten, op- of aanmerkingen, 

houdt ze niet voor Uzelf, kanker niet ondergronds, 
maar komt er mee naar voren, opdat we de zaken 
kunnen doorgeven via onze contacten naar die in
stanties, die beslissingen kunnen nemen". 

Zo iedere keer weer worden in dit licht de zaken 
besproken in het mededelingenblad en op onze ver
gaderingen. 

Zo iedere keer weer, wachten we met spanning 
op het al of niet goede onthaal van onze rapporten. 

Laatst hadden we weer zo iets: Het ging over 
aanstellingen via de Arbeidsbureaux en Kraamgeld
uitkeringen. 

De arbeidsbureaux moeten bindend kunnen optre
den betr. het in dienst nemen van personeel door de 
werkgevers. Dit juist in verband met de voor ons 
duidelijke, maar voor vele anderen nog· lang niet dui
delijke verhouding: Principiële onderduiker-Duits
landwerker. 

Vele repatriërenden worden n 1. door werkgevers, 
die uitsluitend vanuit economisch standpunt redene
ren aangenomen, omdat zij hun routine in het werk 
in Duitsland hebben kunnen behouden of zelfs hun 
kennis hebben kunnen vergroten, terwijl onderdui
kers, die een paar jaar noodgedwongen met een mest
vork hebben gewerkt, nu niet meer kunnen opbieden 
tegenover diegenen, die in 's vijands dienst zich met 
kennis verrijkt hebben. 

De Arbeidsbureaux, die ons volle medewerking 

hebben toegezegd, staan hier machteloos. Een onge
hoorde totstand ! 

Wat het andere punt de kraamgelduitkering be
treft*): De eenvoudige werkelijkheid is: Men moet 
in de 52 weken voorafgaande aan de bevalling 156 
dagen verzekerd zijn geweest, wil men voor de uit
kering van f 55.- in aanmerking komen. De vraag, 
die dringt is aan de orde: Moet hier voor onderdui
kers enz. geen aanvullende regeling het levenslicht 
zien? 

Deze beide zaken nam ik op met het C.B., dat het 
weer doorgaf aan de G.A.C., welke laatste commis
sie besloot het eerste punt (betr. Arbeidsbureaux) ter 
kennis te brengen van de Ned. Ver. v. Werkgevers 
e� het 2e punt (kraamgelduitkering) onder de aan· 
dacht van den Minister van Sociale Zaken te bren
gen, een en ander met verzoek dienovereenkomstige 
voorschriften voor de Raden van Arbeid en de Be
drijfsverenigingen te willen uitvaardigen. 

De beide opgenomen zaken hebben dus in. de So
ciale Sectie der G.A.C. een gunstig onthaal gevonden. 
Is hier geen reden om te spreken van een klein suc-
cesje ...... ? 

Lezeressen en lezers van ons mededelingenblad, 
vriendinnen en. vrienden van de L.O.: Het boven
staande overdenkend, meen ik aanleiding gevonden 
te hebben oo� eens iets tot U · te zeggen: Laten we 
ons niet verliezen in onvruchtbare discussies, waar
bij de kankergeest ons tracht te winnen. Laten we de 

de dagelijkse besturen op deze wijze gekozen zijn 
Uiterlijk Januari 1946 moet daaruit het hoofdbestuur 
gevormd zijn. Dit laatste zal zich kunnen aanvullen 
met 1/, der leden, ook weer om alle stromingen ver
tegenwoordigd te "krijgen. 

Dit alles zal geregeld worden bij huishoudelijk re
glement. 

Als overgangsregel zal tot Januari een college van 
provinciale afgevaardigden met het dagelijks bestuur 
der Stichting in regelmatig overleg treden. 

Hoe dit alles ook ten uitvoer gelegd zal wor· 
den, er is maar één ding belangrijk: Werken, 

onze plicht doen, daadwerkelijk zorgen voor 
alle nagelaten betrekkingen en ook voor alle 

illegale werkers in nood. 

Niet rusten voordat ieder zeker is, dat er 

geen gezin vergeten werd, dat voor allen ook 
een enquêtestaat doorgestuurd is. Helpen en 
als er geen normen en algemeene voorschrif· 

ten zijn: improviseren. En dit moet alles snel 
geschieden. Er wordt op Uw medewerking ge

rekend. Stel dat niet teleur! 

Teneinde een practisch resultaat te bereiken, wor· 
den a11e provincialen vertegenwoordigers der KP. 
nog1�aals 100 enquêteformulieren toegezonden. De 
vertegenwoordigers der LO. hebben deze intussen al 
in ruime mate ontvangen. 

Deze formulieren worden - ongeacht een even
tueel plaatselijk of provinciaal Stichtingsbestuur -
binnen 14 dagen ingediend bij het Afwikkelings
bureau. Al onze leden, die dus nog een geval voor de 
Stichting kennen, geven dit ten spoedigste op aan 
hun plaatselijk, c.q. provinciaal vertegenwoordiger. 

Teneinde ook zelf de Stichtingsgevallen van onze 
eigen organisaties te kunnen registreren en te kunnen 
nagaan, is het absoluut noodzakelijk, dat alle formu
lieren bij ons worden ingediend. 

Laat propaganda buiten onze organisaties noodza
kelijk zijn, in de eerste plaats dienen onze leden, de 
LO.-ers en KP.-ers zelf de handen uit de mouweia 
te steken. 
,,Wat baat de moord aan al dit jonge leven? 
Zij dronken kort, ma-ar diep uit 's levensbron! 
Zij hebben door hun sterven meer gegeven 
Dan veler jaren som ons geven kon. 
Zij vielen naamloos; maar wat zijn hun namen? 
Zij zijn ons deel, zij zijn ons bloed, zij zijn ons zaad, 
Om deze korrels balt een vuist zich samen 
[n voor van bloed ontkiemt uit hen: de daad!" 

L.O. en L.K.P.

zaken, die ons zo nu aan het hart liggen, goed onder 
ogen zien, goed onderzoeken en de middelen trachten 
te vinden om de misstanden, die er zeer zeker zijn 
en hoevele zijn er niet, langs geregelde wegen naar 
voren te brengen. Misschien mogen we dan allen op 
onze beurt spreken van een klein succesje ...... ! 

ANTOON, Zaanstreek. 

Noot van de Redactie. 
Intussen heeft de Minister bericht, dat voor onder

duikers deze uitkering ook verstrekt zal worden, in
dien redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat, 
indien zij niet hadden behoeven· onder te duiken, zij 
wel aanspraak op de uitkering zouden hebben gehad. 

VERKEERD INGELICHT 

In ons Mededelingenblad van 24 Augustus Nr. 58 
staat een artikeltje met het opschrift "Droevig Von
nis" waarin de klacht geuit werd, dat de Politierech
ter een illegalen werker veroordeeld heeft omdat hij 
tijdens de bezetting voor illegaal werk onrechtmatig 
stroom gebruikt heeft. Bij onderzoek is gebleken, dat 
de fout bij den illegalen werker zelf gezocht moet 
worden omdat hij verzuimd heeft de Fraudedienst 
van het Energiebedrijf of de rechterlijke macht in te 
lichten omtrent het illegale werk waarvoor de stroom 
gebruikt is. 

In voorkomende gevallen wende men zich tot ons 
Bureau. 

L.O. en L.KP.



ZUIVERING 
Dat de zuivering niet slaagt, zoals men wenst, is 

niet alleen te wijten aan de laksheid van de illegale 
werkers, die wel in het algemeen met kritiek komen, 
maar nooit een klacht op papier indienen. 

Er zijn nog andere redenen. Voorbeelden? 
In een provincie zendt de commandant der mare

chaussee een waarschuwing uit, inhoudende dat, zo 
klachten tegen superieuren inzake de zuivering inge
diend worden en deze klachten ongegrond blijken, 
de inzender disciplinair gestraft zal worden. Door 
zulke klachten zo . argumenteert mijnheer, wordt de 
discipline geschaad. Inderdaad, in deze algemene 
vorm kent zelfs de wet deze procedure, als ik juist 
ben ingelicht. Maar deze brief op dit moment be
doelt natuurlijk meer dan dat. 

Zou er nog één sterveling onder die commandant 
zijn, die een klacht durft in te dienen? Bij zo'n com
mandant zal wel iedere klacht ongegrond zijn. 

We vernamen van een distributieambtenaar, die 
klachten tegen zijn directeur ingediend had bij de 
zuiveringscommissie. Deze laatste vond de feiten niet 
ernstig genoeg om maatregelen te nemen 

Zeg v. d. Steen, zet eens een paar indrukken van 
je reis en het kàmp Helsing0r op papier ...... voor het 
mededelingsblad v.an LO en LKP. 
' Aldus een telefonische vraag, na mijn terugkeer 
uit Denemarken. 

Ja, dat is niet zo eenvoudig, als je zoveel indruk
ken hebt opgedaan, dat je deze voor jezelf nog niet 
ordenen kunt. 

De indruk uit Helsing0r! 
In dit aardige kustplaatsje, 45 K.M. t.n. van Ko

penhagen, is gevestigd de internationale H0jskole en 
momenteel zijn daarin gehuisvest ruim 200 oud-ille
_gale werkers uit Nederland, w.taronder tal van L 0.
mensen. 

Doodgewoon met vacantie. Maar hoe! 
Ik - zal proberen het in het kort te vertellen. 
Zaterdag 25 Augustus vertrokken in de loop van 

de ochtend vanaf het Stationsplein 2 legerauto's met 
een opgeruimde schare jongelui, op weg naar Dene
marken, om daar op- initiatief van de stichting en met 
111edewerking van de Deense officiële instanties en 
ondergrondse organisaties een paar zorgeloze weken 
van geestelijke en lichamelijke ontspanning te genie
ten. In Groningen was het centrale verzamelpunt 
voor het gehele land. Uit Groningen vertrok de daar
op volgende Zondagmorgen een groot "convooi" 
Deense koelauto's, om deze lading via het verwoeste 
Bremen en Hamburg naar de Deense grens te bren
gen. Een interessante en afwisselende reeks van in
drukken buiten en veel, leut binnen de wagens. Maan
dagnacht circa 3 \!UT bereikte het gehele convooi de 
Deense grens. Het was 12 uur voordat de laatste wa
gen de Deense grens overtrok 

Gedurende de tocht hadden wij ruimschoots de ge
legenheid, onze eerste kennismaking met de Denen 
tot stand te brengen en deze eerste indrukken over 
hen waren onverdeeld gunstig. De organisatie klopte 
als een bus. De verzorging en het eten onderweg wa
ren prima in orde. In Denemarken werden wij het 
eerst oficieel ontvangen door de 11ontluizingskamer", 
(geen net woord, maar ik kan het niet anders noe
men). Het hete bad daaraan verbonden was een ver
kwikking. 

Dien avond bleven wij in een kampement vlak bij 
de grens, om Dinsdagmorgen vroeg naar Paborn tè 
vertrekken, waar een speciaal gereserveerde trein 
klaar stond, om ons naar Nijborg te brengen. Wat 
een prachtige reis, :is,.,dat . geworden met een. warme 
zomer-temperatuur en heerlijk zonnig. 

In Nijborg overstappen op de Ferry-boot K0rs0r 
naar het gelijknamige stadje op het eiland Seeland. 
Per moderne moto1irein naar Kopenhagen. (Kopen
hagen, welke herinneringen hebben wij er aan over
�ehouden). Na een 5 minuten oponthoud op weg naar 
ons einddoel Helsing0r. Wat een prachtreis langs ,.de 
riviera van het Noorden" ..... . 

Hel singer. 

De ambtenaar kreeg vervolgens bericht van zijn 
directeur, dat hij ontslag kon nemen of elders, maar 
dan teruggesteld in rang en met een kleiner salaris, 
in dienst kon blijven. 

Een treurig voorstel aan iemand, die meende zijn 
plicht te doen en over wiens rapport men inderdaad 
vol lof was. 

Gelukkig greep de zuiveringscomm1ss1e in ei1 staak
te den directeur alsnog. Nu was er voldoende reden. 

H. V. R.

Vergadering 

Sectie Zuivering 19-9-'45 
* 

De voorzitter deelde mede, dat het K.B. betreffende 
de zuivering van het bedrijfsleven nog steeds niet is 
gepubliceerd; wel zijn verschillende personen reeds 
gevraagd om zitting te nemen in de te vormen zui
veringsraden voor het bedrijfsleven. De secretaris zal 
de tekst van het KB. dan ook opvragen. 

De Heer Omta (in de L.O. beter bekend onder de 
naam Arnold), was uitgenodigd om een uiteenzetting 

Welke deelnemer van het kamp, zal ooit deze 
naam vergeten? 

Hoe hebben haar inwoners ons ontvangen, hoe 
hartelijk en spontaan. 

Zij hebben door hun genegenheid en vriendelijk
heid alles gedaan, om het ons prettig te maken. Met 
het muziekcorps uit Helsing0r voorop, trokken wij 
door het stadje, op weg naar de Internationale Hoge
school, (ons bivak). Wij werden daar door verschil
lende officiële en niet-officiële personen toegesproken. 
Ik wil in dit verslagje geen enkele naam noemen, al 
zou het alleen daarom we�en, dat het kamp op dit 
moment nog niet geëindigd is. Daarna volgde kamer
indeling en de eerste maaltijd in het kamp. 

Laat ik van het eten alleen dit mogen zeggen: 
.,Het was uitstekend en volop". 

Wij hadden een energieke kampleiding, bijgestaan 
door een kampraad, die bestond uit vertegenwoordi
gers van de verschiilende steden. 

Zij hebben zich uitgesloofd om van het kamp te 
maken wat er van te maken was en daar zijn zij tot 
aan U:ijn vertrek wonderwel in geslaagd. De kamp
bewoners waren in alles volkomen vrij, alleen op 
etenstijd moest gelet worden. De kampgeest was er 
uitstekend, de grootste kankeraars hadden hier niets 
meer te kankeren, want alles was goed en af. Zoveel 
mogelijk werd het doél nagestreefd, zoals de Stichting 
dit zich had voorgesteld, n.l. de deelnemers die gees
telijke en lichamelijke ontspanning te geven, die hen 
straks sterk zouden maken, om over te gaan tot een 
normaal opbouwend leven; daarom was � ontspan
ning van velerlei aard: lezingen, filmavonden, caba
retavonden, voordrachten, zang, muziek, veel sport, 
excursies, cursussen, enz. enz 

De Koninginnedag is vanzelfsprekend niet onge
merkt voorbijgegaan. 's Morgens een herdenking 
rond de vlag en een "zangdemonstratie" in de stad, 
's middags een kerkdienst in het Duits door den 
Luthersen pastor uit Helsing0r. Voorts Deense kin
deren een feestmiddag aangeboden. Een deputatie 
vertrok naar Kopenhagen voor een receptie bij dèn 
gezant en een kranslegging bij het Deense monument 
voor ondergrondse , strijders. 's Avonds een Deens
Hollandse cabaretavond met een goed geslaagd bal 
na afloop. (Conversatie in Deens, Hollands, Engels 
en Duits)! 

. 

1-k denk aan Zaterdag 8 September. De excursie
naar Kopenhagen als gasten van 11Holland-Hjaelpen". 
(Comité, Denemarken helpt Holland). 

Ik denk aan het diner en de prachtige avond in 
Tivoli. Moet aan zoveel dingen denken, het winkelen 
in de Deense stedel] met slechts een paar "ore'' in je 
zak. 

De particuliere visite's bij Denen, gebak eteo in de 
restaurants, zwemmen in de Sont, lichtjes van Zwe
den 's avonds aan de boulevard, het vochtige gras als 
de zon onder was en zo meer. 

Herinneringen waar je met genoegen aan terug
denkt en met een tikje weemoed. 

Het was zo fijn daar, zo mooi, zo zeldzaam gezel-

te geven over de stand van zaken bij de burgemees 
terszuivering. 

De belangrijkste grieven zijn: 
Ie. De aan te leggen normen zijn in elke provin

cie verschillend met het gevolg, dat bijv. de 
zuivering in Groningen zeer veel te wensen 
over laat evenals in Brabant en Limburg waar 
men veel te langzaam werkt. In de overige 
provincies zijn de maatstaven alle. verschillend. 

2e. De rechtsgelijkheid is volkomen zoek. 
3e. Er is geen enkel houvast of met de instructies 

welke- de Regering tijdens de bezetting uit Lon
den heeft gegeven, rekening moet worden ge
houden. Het is. dan ook gewenst, dat de hui
dige Regering zich daarover uitspreekt. 

4e De voorzitters van de zuiveringscommissies 
voor burgemeesters zijn nog nooit bij elkaar ge
weest. 

In verband met het feit, dat de leden der G.A.C. 
waren uitgenodigd bij de rede van Prof. Oranje ter 
gelegenheid van de opening der Vrije Universiteit 
werd de vergadering verdaagd tot 27-9-'45. Men zal 
dan uitvoeriger op bovengenoemde punten ingaan en 
overleg plegen wat de Sectie Zuivering in dezen te 
doen staat. 

lig in die grote kring van oud-illegalen. Ik zou zo 
door kunnen gaan met het weergeven van indrukken, 
ik heb er nog vele zo voor het grijpen. Misschien is 
het het moeilijkst om een totale indruk van het kamp
leven zelf te geven. Je moet het zelf meemaken om 
het te weten, maar dit mag ik al vast zeggen: ,,Deze 
reis heeft de grootste verwachtingen overtroffen. De 
organisaie was dik in orde, daarom hulde aan hen, 
die deze reis hebben mogelijk gemaakt". 

Maandag 10, en Dinsdag 11 September kwamen 
voor mij de catastrophale telegrammen, die mij naar 
Holland terugriepen. Door de zeer vlotte samenwer
king tussen de Deense, de Hollandse en de geallieer
de autoriteiten, werd het mijn broer en mij mogelijk 
gemaakt om per vliegtuig van Kopenhagen via Brus
sel naar Amsterdam te keren. En mijn laatste, niet tc
vergeten indruk van het kamp, was het spontane en 
hartelijke afscheid van onze groep op het Kopenhaaf! 
se vliegveld Kastrup op Donderdag 13 September. 

Toen voelde ik pas goed de banden, die daar in 
het kamp Helsing0r waren gelegd. Banden, die belof· 
ten inhouden voor nu en later. Het waren goede en 
onvergetelijke dagen. 

Nog een blik uit Kopenhagen, dan nog even naar 
het Noorden zien "naar de Riviera van Noord-Euro
pa". Ergens in de blauwe verte ligt Helsing0r! Na 
een uur bevinden wij ons boven Noord-Duitsland, 
van Denemarken is niets meer te zien dan een flauwe 
kust, omspoeld door de nooit rustende branding, maar 
diep in ons nemen we mee, de onverwoestbare her 
inneringen aan het kamp, aan Helsing0r

1 
aan Kopen 

hagen. aan Denemarken en aan de Denen! 
JAC. v d. STEEK 

Op de laatst gehouden Topvergadering is besloten. 
dat ook de provinciale mededelingen in ons blad op
genomen kunnen worden. Maken de Provinciale ver
tegenwoordigers hiervan aantekening? . 

Elke K.P.-er kan en mag copy inzenden voor on� 
blad. Bovendien zijn wij · gaarne bereid een gedeelte 
van ons blad te reserveren voor vragen en opmer 
kingen van de zijde van onze abonné's. 

Een korte en laatste enquête wordt vanwege om 
afwikkelingsbureau gehouden onder hen die nog geen 
werkkring hebben kunnen vinden. De provinciale 
vertegenwoordigers hebben de enquête-formulieren 
ontvangen. Uiteraard kunnen alleen zij, van wie de 
autobiographiën in ons bezit zijn hiervan gebruik ma 
ken 

Bij een grote bekende Maatschappij kunnen voor 
uitzending in civiel verband naar overzese gebieds
delen zeven flinke jonge K.P.-ers worden geplaatst. 
Eisen: ongehuwd, 3 jaar ULO of overeenkomstige 
opleiding. Alleen zij die een autobiographie hebben 
ingeleverd kunnen in aanmerking komen. Sollicitaties 
via den provincialen K.P.-leider te richten aan Hoofd 
Afwikkelingsbureau LKP., Westermarkt 2, 1 e etage 
Amsterdam. 
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De vereeniging Friesland 1940-1945 te Sneek ver
zocht bij schrijven van 6 Aug. j.l. het Centraal Distri
butie Kantoor te Z�olle om voorrang voor oud
illegale werkers,' die door hun werkzaamheden als 
zoodanig hun rijwielen hebben verloren, bij de ev. 
distributie van rijwielen en banden. 

,,Wanneer straks eventueel rijwielen in de distri
butie worden gebracht, kunnen dan maatregelen wor
den getroffen, in dien zin, dat genoemde gooep van 
illegale werkers bij de verstrekking voorrang geniet, 
met dien verstande, dat alleen zij in aanmerking ko
men, die voor de uitoefening van hun beroep een 
rijwiel dringend noodig hebben?" 

Het antwoord op dit verzoek d.d. 21 Aug. 1945 
luidde: 

,, ...... ik moet U mededeelen, dat in verband met 
de précaire rijwielen- en banden-positie, het mij niet 
mogelijk is, een uitzondering te maken op de gegeven 
richtlijnen. Ik geef U dan ook in overweging, betrok
kenen te adviseeren te zijner tijd hun aanvragen op 
de gebruikelijke wijze bij de plaatselijke distributie
diensten in te dienen". 

Ware deze aangelegenheid een zuiver plaatselijk 
belang, wij zouden er niet verder op ingaan; doch 

het standpunt, door het C.D.K. ingenomen, is van 
belang voor de landelijke illegaliteit, vandaar, dat 
wij haar aan een nadere beschouwing willen onder
werpen. 

Gedurende den bezettingstijd hebben wij dikwijls 
moeten worstelen met het wanbegrip "de ambtenarij 
kent geen principes, doch alleen voorschriften". Deze 
opvatting, gedragen door het ambtenarendom, d.w.z. 
- behoudens gelukkige uitzonderingen - door alle
individueele ambtenaren, deze mechanische opvatting
omtrent plicht, recht en billijkheid, heeft ontzettend
veel kwaad gesticht.

Sprak men met deze ambtenaren, dan luidde het 
antwoord maar al te dikwijls "natuurlijk, als mensch 

ben ik het geheel met U eens, doch als ambtenaar 
moet ik uitvoering geven aan de hoogere voorschrif
ten; de verantwoordelijkheid voor de gevolgen be
rust niet bij mij, doch bij de superieuren". Zoo werd 
dan door zulke marionetten de uitvoering mogelijk 
van alle voorschriften der "superieure" duitsche en 
n.s.b. leiding. ,,Als mensch" zeiden de ambtenaren,
zijn we het er niet mee eens, doch wij zijn niet ver
antwoordelijk . .•... Honni soit, qui mal y pense ! 

Gelukkig ondervinden 
.
thans tal van ambtenaren,

dat enkele zuiveringscommissies hun doen en laten 
toetsen aan andere normen en geen genoegen nemen 
met een beroep op "de voorschriften". In het alge
meen echter hierbij direct de opmerking, dat de le
den van andere zuiveringscommissies o.i. zich nog te 
zeer laten verblinden door het "mechanisch" cachet 
der ambtenarij en dingen, die een ambtenaar "als 
mcnsch" nooit zou gedaan of goedgekeurd hebben, 
wanneer ze ex officio zijn gedaan, laten passeeren. 

Anderzijds is het kenmerkend, dat iedere ambte-

Witt U dat ... ?
. .

de eerste overval op een distributiekantoor omstreeks 
October 1942 te Joure in Friesland plaats vond; 
één der deelnemers, in de bunker in het kamp 
Amersfoort terechtkomende, daaruit is ontvlucht en 
daarmee de beste ontsnappingsprestatie leverde, die 
wij kennen; 

deze KP.-er, dit presteerde door in een donkere cel: 
1 e. de kettingboeien aan handen en voeten te ver

breken; 
2e. de tralies van zijn cel te forceren; en 
3e. daarna tussen de schildwachten door over het 

prikkeldraad te ontvluchten; 

een deel der overige deelnemers, drie maanden lang 
geboeid aan handen en voeten, in deze donkere bun
kercel zaten zonder gelucht te worden; 

de Amsterdamse politieinspecteur Mol, die door sa
menwerking met de SD. deze personen in de ellende 
stortte, nog steeds vrij rondloopt; 

naar er angstvallig voor waakt nimmer de burger
lijke fatsoensnormen te overschrijden, opdat zijn car
rière geen gevaar zal loopen. En wordt bij overtreding 
yan eenige norm niet gewoonlijk een zwaardere straf 
uitgesproken, juist omdat het een ambtenaar betreft, 
iemand van wien men verwacht, dat hij te allen tijde 
het goede voorbeeld zal geven? ('k Zie van achter 
mijn schrijftafel juist een afscheid nemend paartje 
midden op straat in innige omhelzing; 'k weet zeker, 
dat hij geen ambtenaar is). 

Doch,. waarom tweeëerlei norm? Gelden er voor 
den ambtenaar alleen burgerlijke fatsoens- en ambte
lijke normen? Neen, er zijn hoogere. 

Het woord "plicht" doet een beroep op sociale, 
oeconomische, aesthetische, juridische en ethische 
normen, terwijl ook de geloofsovertuiging hierbij een 
belangrijke rol speelt. 

Dit geldt voor de plicht als mensch èn als ambte
naar. Maar al te vaak wordt dit vergeten en wordt 
de ambtenaarsplicht gezien als een zuiver mecha
nische: op tijd beginnen, het werk niet te vroeg neer
leggen, zoo mogelijk een kwartiertje langer doorwer
ken - dan vindt de chef je een goede kracht. Wan
neer dit de drijfveer is, dan zal men als ambtenaar 
wellicht slagen, doch als mensch mislukken. 

Een hoogere en diepere opvatting van het begrip 
"plicht" is noodig. Wanneer deze aanwezig fs, dan 
is het uit met het mechanische, het doode. 

Het publiek zal niet meer komen met zijn helaas 
maar al te dikwijls gerechtvaardigçle klachten en voor 
den ambtenaar zal zijn taak een ongekende diepte 
krijgen, zijn werk zal iets moois worden. 

Om terug te komen op het antwoord van het 
C.D.K.: ook hierin heeft nog weer gezegevierd de
mechanische plichtsopvatting. We hebben een open
oog voor de moeilijkheden en problemen, waarmee 
het C.D.K. te worstelen heeft. Eveneens weten we,
dat de positie van rijwielen en banden précair is. Bij
het opstellen der richtlijnen voor de distributie dier
artikelen is gestreefd naar billijkheid; geheel in den
lijn hiervan is het, dat in de eerste plaats gezorgd 
wordt voor volksgezondheid en overheidsdiensten.
Daar echter bij het opstellen dier richtlij�en blijkbaar
niet gedacht is aan de door de vereeniging Friesland
1940-1945 bedoelde gevallen, is het plicht, op grond 
van sociale, iuridische en ethische overwegingen, niet 
om mechanisch de richtlijnen te controleeren en, daar
de illegale werkers daarop niet staan vermeld, afwij
zend te beschikken, doch de richtlijnen te wijzigen,
opdal recht en billijkheid kan geschieden.

En recht en billijk is het, dat hun, die vervanging 
van hun eigendommen behoeven omdat zij çlie ver
loren in dienst van de strijd voor de bevrijding van 
ons Vaderland, van overheidswege voorrang wordt 
verleend bij een nieuwe aanschaffing boven degenen, 
die daaraan behoefte hebben wegens normale rede
nen. 

K. B. 

een lid van de hierbedoelde KP. in Amsterdam ge
vangen zat, waar zijn vrouw hem een hoeveelheid 
rode poeder in handen speelde; 
hij met behulp van deze poeder een bloedplas uit
spuwde waardoor hij in het Binnengasthuis terecht 
kwam; 

hij daarna uit het Binnengasthuis is ontsnapt; 
onder leiding van dezen KP.-er het Arbeidsbureau 
van Bolsward als eerste in het land in de fik ging; 
van de hier bedoelde Friese ploeg in verband met de 
gepleegde sabotage ongeveer 15 leden gearresteerd 
zijn; 

de meesten hiervan weer vrij kwamen, terwijl de 
overigen nooit veroordeeld zijn; 
dit mogelijk was, dank zij de meesterlijke sabotage 
van enkele bekende Amsterdamse advocaten in 
,,k•:,ade Duitse zaken!" 

INZENDINGEN AAN· ONS BUREAU. 

TOP - L. K. P.
Verslag van de op 21 September 1945 ten huize 

van Tante Wien te Amersfoort gehouden TOP
vergadering LKP. 

Behalve het dagelijks bestuur en de provinciale 
vertegenwoordigers, zijn als bezoekers o.a. aanwezig: 
"Tante Wien" (Mevrouw Driebergen Stichting 1940 
-1945), ,,Hiemstra" (Sanders, Bureau Nationale
Veiligheid), ,,Ruurd" (Mr. de Vries, Sectie IX). 

De volgende punten worden aan de orde gesteld: 

Onderscheidingen. 

Uitdrukkelijk wordt nogmaals vastgesteld, dat de 
LKP. tegen het accepteren van onderscheidingstekens 
is, te meer daar het voorgekomen is, dat ook onder
scheidingen werden uitgereikt aan hen, die "de ziel 
van het verzet" genoemd plegen te worden, doch niet 
aan het actieve verzet hebben deelgenomen. Geluk
kig zijn hiertegen ook uit RVV.-kringen bezwaren 
gemaakt. Het zal overigens moeilijk zijn om voor 
onderscheidingen .te bedanken, te meer daar de Ame
rikaanse onderscheiding wel is geaccepteerd. 

Door den secretaris zal een brief worden samen
gesteld, waarin het standpunt van onze organisatie 
zal worden uiteengezet en waarin een voorstel zal 
worden gedaan om te komen tot een wijziging van de 
methode waarop een lijst, van hen die voor een on
derscheiding in aanmerking komen, wordt samenge
steld. 

Bureau 'Nationale 'Veiligheid. 

De heer Sanders (alias Hiemstra) geeft een korte 
uiteenzetting over het werk van het BNV. Het bureau 
is verdeeld in drie onderafdelingen t.w. 

a. Opsporingsdienst en contra spionnage;
b. Extremistische dienst;
c. Militair checking apparaat.
Het BNV. ressorteert onder het MG. De heer San

ders deelt mede, dat de toestand momenteel geen haar 
beter is dan voor 1940. Ook nu werken verschillende 
instanties langs elkaar heen. Het lijkt er 2elf�p, dat 
men geen kijkje gunt in elkaars werk, bang, dat men 
zal ontdekken, dat iets niet deugt. Het zou juist goed 
zijn, indien dit wel werd gedaan. 

De aanmeldingen om bij het BNV. geplaatst te 
worden zijn enorm. Iedereen voelt zich geroepen om 

spion te worden of om mensen te arresteren. 
En daar gaat het juist niet om. Het BNV. kan al

leen goed geschoolde krachen gebruiken, of mensen, 
die na een zeer strenge selectie in aanmerking kun
nen komen om in Engeland opgeleid te worden voor 
dit werk. Zij moeten in staat zijn zeer uitgebreide 
onderzoeken te kunnen verrichten. Een heel groot 
deel van de illegale werkers heeft een verkeerde kijk 
op de zaak en meent in de buitendienst het meeste 
te kunnen bereiken. 

Over de d·uur van het BNV. deelde de heer San
ders nog mede, dat dit niet langer dan één á ander
half jaar zal duren, waarna 60°/0 van het personeel 
afoevloeid zal moeten worden. Naar aanleiding van 
ee� opmerking uit de vergadering, dat het Zuive
ringsapparaat ook wel eens gezuiverd diende te wor
den, maakt de heer Sanders de aanwezigen er na
drukkelijk op attent, dat met "kankeren" alleen niets 
bereikt kan worden. Zijn er gevallen bekend, die 
niet rechtvaardig zijn behandeld, dan moet men daar
van een behoorlijk rapport opmaken en dit bij <le 
plaatselijke POD. inzenden. Constateert men echter, 
dat de POD. deze kwestie niet behandelt, dar. dient 
men zich rechtstreeks tot het BNV. te wenden. 

Dergelijke kwesties worden bij het BNV. met de 
meeste spoed in behandeling genomen. Ook klachten 
van militaire aard kunnen bij het BNV. ingediend 
worden. 

De POD. en het BNV. zijn twee aparte instellin
gen, doch maken gebruik van één centrale cartotheek. 
Het. grote bezwaar is, dat de POD. in elke plaats 
verschillend optreedt. Wordt iemand in de ene plaats 
uit de POD. gezet, dan komt hij er soms in een an
dere plaats weer in. 

Charles klaagt er over, d.;it de bedrijfszuivering niet 
doorgevoerd wordt zoals het moet. Hij geeft hiervan 
een treffend voorbeeld, waaruit blijkt d:it colbbor:i
teurs in dienst zijn bij de Canadezen, die het niet 



kunnen schelen, wat de man tijdens de bezetting ge
daan heeft, als hij zijn werk nu maar naar behoren 
vervult. Ook hier geldt weer, dat van dergelijke ge
vallen uitvoerige rapporten opgemaakt en ingediend 
moeten word�n. 

Sectie 1:X. 

Als afgevaardigde van Majoor Dr. Duyff (alias 
Leopold) geeft Kapt. de Vries een duidelijke uiteen
zetting over de tot stand koming, het werk en de toe
komst van Sectie IX van de Staf BNS. De taak van 

sectie IX is: 

,i. Enquêtering en sociaal werk. 

De bedoeling is een volledig overzicht te verkrij
gen van het aantal leden der BS. en een indruk 
van hun maatschappelijke omstandigheden, alsook 
van hetgeen door hen in de afgelopen jaren in de 
bezettingstijd tegen den onderdrukker is gepres
teerd. Sectie IX gaat van het standpunt uit dat 
de gezuiverde leden der BS., gezien hun offerbe
reidheid voor het Vaderland, in de eerste plaats 
in aanmerking komen voor het bezetten van die 
plaatsen in de maatschappij, waarin zij in overeen
stemming met hun capaciteiten, met het meeste 
resultaat kunnen medewerken aan de wederop
bouw. Hiertoe wordt een uitgebreide vragenlijst 
aan alle gezuiverde leden der BS. toegezonden. 
De verkregen gegevens stellen Sectie IX in staat 
na verloop van tijd alle leden van de BS. te plaat
sen. Indien gewenst, is hieraan ook een psycho
technische test verbonden. 
Natuurlijk moest dit werk gedecentraliseerd wor
den. Daarom zijn in alle gewesten bureaux op
gericht. De daaraan verbonden gewestelijke lei
ders hebben tot taak een buitendienst te organi
seren, die het contact met den BS.-er opneemt en 
- indien nodig - onderhoudt. 
Deze mensen van de buitendienst zijn niet gesala

rieerd. Het zijn grotendeels mensen uit de BS., 

die zich vrijwillig bescnikbaar stellen. Dit is 
expres gedaan om er geen ambtelijk apparaat van 
te maken. 
Het contact tussen Sectie IX en de BS. moet dus 
verzorgd worden door eigen mensen. Aan de ver

schillende gewestelijke leiders zijn de enquête

boekjes ter hand gesteld om deze op hun b_eurt :,veer

onder de BS-leden, te verspreiden. De bmtend1enst

moet tevens trachten de BS.-leden, die reeds in het

normale )even zijn teruggekeerd, te bereiken. 

Met het indienen van de boekjes is het no�al 

slecht gesteld. Ze komen zeer onregelmatig bin

nen; verscheidene commandanten blijken de _ BS.

ers niet van het nut te hebben kunnen overtuigen.

Als Sectie IX b.v. met een grote firma gaa�. 
pra

ten over plaatsing van personeel, dan moet ZIJ ook

met een zeker aantal mensen voor de dag kunnen

komen. 

b. 'Verzorging va11 de ,rage1aten betrekkingen

van gesneuvelde BS.-ers.

In Engeland werd op 5 September 1944 een be

sluit genomen, waarin werd bepaald, dat de le

den van de BS. leden der Koninklijke Landmacht

werden. De pensioenregeling werd toen automa-

tisch van toepassing op de BS. .. 
Daar kon Sectie IX niet van afw1Jken. Het was
. de taak van deze Sectie om de bestaandeniet 

d z" d spensioenregeling te gaan veran eren. 
. 
IJ was 

. 
u 

de normen van de militaire pensioenregelingaan 
1· k · t 

gebonden. Doch deze pensioenrege mg on me 

zonder meer van toepassing zijn op de leden der

BS., omdat deze uitgaat van rangen en daaraan

verbonden salarissen en daarnaast het aantal

dienstjaren. Daarin heeft Sectie IX dus een voor

stel moeten doen om deze normen toepasselijk te

maken op de BS.-leden. Zij heeft hiermede reke·

ning gehouden met: 
te. het salaris, dat de BS.-er kreeg;

2e. het inkomen, dat hij in 1939 genoot.

Men heeft juist het inkomen van 1939 genomen,

omdat tijdens de bezetting een ab�ormale �o:·

stand bestond. Verder heeft de Sectie het mm1-

mum pensioen aanmerkelijk verhoogd. Ook moet

in aanmerking genomen worden dat bij 
1

het vo�-

s de voorgestelde regeling toegekende pens1-gen 
d d. b" oen, ook de duurtetoeslag, ie tcgenwoor 1g 11 

ieder pensioen wordt gegeven, behoort te worden

bijgeteld. Voorts is op allerlei wijzen gezorgd voor 
de kinderen van de leden der BS. Door toekenning 
van een bepaalde som (J 2500.-) per kind be
reikt men, dat de kosten van de opvoeding na het 
13de levensjaar van het kind, niet ten laste van 

de weduwe komen, terwijl zij, die daarvoor ge
schikt zijn, in staat gesteld zullen worden koste
loos te studeren. Aan het maximum pensioen is 
niet veel veranderd. Wel wordt er éen toelage van 

1/4 gegev.en op het pensioen. Hieronder volgen en
kele voorbeelden: 

Man verdient per jaar f 1500.-
Weduwe ontvangt 50% is .................. f 750.-
Toelage X van het pensioen ............... ,, 187.50 

Totaal ............................ .  -:-J 937.50 
Duurtetoeslag X van f 937.50 is ......... ,, 234.37,Vz 
Zij ontvangt dus totaal ...................... .  -:-J 1171.87,Vz 
Weduwe heeft 1 kind 
Weduwepensioen bedraagt .................. f 937.50 
Kind ontvangt (minimum) .................. ,, 156 .. -

• -f 1093.50 
Duurtetoeslag X .................................. , 273.37,Vz 
Zij ontvangt dus totaal .................... �66�8731 
Weduwe met 2 of meer kinderen ontvangt 

het maximum van 80 % van f 1 500.- is f 1200.-
Duurtetoeslag X .............................. ,, 300.-

Totaal ............................. �5oo:=-
Man verdient f 2500.-
Weduwe krijgt 50% van f 2000.- is ... f 1000.-
40% van f 500.- is ........................ ,, 200.-
Toelage X van f 1200.- is ............... ,, 300.-

-f 1500.=-
Duurtetoeslag X van f 1500.- is ......... ,, 375.-

Totaal ............................. -:-fï875:=-
Weduwe met 1 kind ..................... : ..... f 1500.-
10% voor het kind ........................... ,, 250.-

-ft750:=-
Duurtetoeslag X ............................... , 437.50 

}2187.50 
Weduwe met 2 of meer kinderen ontvangt 80% van 

f 2500.- is ................................. f 2000.-
Duuretoeslag X .............................. ,, 500.-

-f 2500.-=-
Man yerdient f 3500.- took bij hogere in -

komens wordt alleen pensioen berekend 
over de eerste f 3000.-) 

Weduwe krijgt 50% van f 2000.- is . . . . . .  f 1000.-
40% van f 1000.- is ...................... ·:__11 400.-::__ 

f 1400.-
Toelage X van f 1400 is ................. �, 350.-_ 

f 1750.
Duurtetoeslag X . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . ,, 437.50 

-f 2187.50-
Dit is het maximum pensioen voor een weduwe zon-

der kinderen. '· 
Weduwe met 1 kind ontvangt ............ f 1750.-
kind 10% van f 3000.- is ................. .:...'., 300.-

f 2050.-
Duurtetoeslag X van f 205ü'.- is ......... .  , 512.50 

-f 2562.50-
Weduwe met 3 kincl:eren ontvangt het maximum pen-

sioen nl. 80% van f 3ÓO.- is ......... f 2400.-
Duurtetoeslag X ............................. .:.._,,_ 600-=-. 

f 3000.-
Deze pensioenregeling, alsmede regeling voor in

validiteit, illegale huwelijken, rechtsherstel e.d. zijn 

bij den Minister door Sectie IX ingediend. 
Wat de vooruitzichten van Sectie IX betreft, kan 

nog medegedeeld worden dat zij vermoedelijk onder
gebracht zal worden bij het D.v.O., als dienst van 
sociale zaken. 

Naar aanleiding van bovenstaande uiteenzetting, 
worden er enkele vragen gesteld, o.a. of weduwen 

van gevallen BS.-ers reeds. thans onmiddellijk geld 
ontvangen. Alhoewel het ontwerp nog niet door den 

Minister is goedgekeurd, worden deze vrouwen na 
onderzoek, maandelijks aan een bedrag geholpen, dat 
ze nodig hebben voor hun levensonderhoud. 

BOB vestigt er de aandacht op, dat bij het uitrei
ken van de boekjes te weinig voorlichting wordt ge
geven. 

WIM I deelt in verband hiermee mede, dat de leden 

der BS. in gewest 14 ieder afzonderlijk een schrijven 
bij het enquêteboekje hebben ontvangen met diverse 
aanwijzingen er bij. Het gevolg is dan ook, dat de 
boekjes hier op tijd binnen komen. 

MARTIN zegt, dat dit ook de op1et van Sectie 
IX is en dat ook de gewestelijke leiders in deze zin 
zijn geïnstrueerd. 

Er is ook gebleken, dat verscheidtme jongens, die 
momenteel bij de Stoottroepen zijn en binnenkort 

• 

,iaai· Indië vertrekken nog niet in het bezit zijn van 
de enquêteboekjes. Deze zijn echter wel aan de ver
schillende commandanten doorgezonden, doch zoals 
blijkt, zonder uiteenzetting over de wijze waarop de 
boekjes moeten worden ingevuld, aan de manschap
pen gegeven. Alle mogelijke moeite zal worden ge
daan om onze jongens in het leger te bereiken. Te
vens wordt besloten, dat de gewestelijke leiders op
dracht zullen krijgen, nauwer contact met de gewes
telijke afwikkelingsbureaux der LKP. te onderhouden. 

Stichting 1940-1945. 

Het woord is thans aan Tante Wien, die de ver
gadering bedankt voor het in haar gestelde vertrou
den door haar voor te dragen als lid van het hoofd
bestuur der Stichting. Zij deelt mede reeds een ver
gadering van het bestuur te hebben bijgewoond, waar 
begonnen werd met een prae-advies. Er komt n.l. een 
)1ele omschakeling in de werkzaamheden en organi
satie van de Stichting. 

Betreffende kostwinnersvergoeding komt nog een 
principieel vraagstuk aan de orde. 

De mogelijkheid bestaat, dat een gezinslid, bene
den de 21 jaar - ondanks het feit, dat het hoofd van 
het gezin de kostwinner is - het volle bedrag van 
het salaris moet afstaan om in de kosten van het ge
zin bij te dragen. Kan zo'n gezin, wanneer iemand 
uit haar midden, als hier bedoelt, is gesneuveld, aan
spraak maken op ondersteuning van de Stichting? 

In dit verband wordt een mogelijkheid van een af
koopsom op verzekerings-premie genoemd. 

Tante Wien zegt toe dit punt op het hoofdbestuur 
der Stichting te zullen behandelen. 

In verband met de herstellingsoorden van de Stich
ting doet Tante Wien de volgende mededelingen: 

Het "Kareol" te Heemstede is een geweldig suc
ces. Er konden 7 5  man worden geplaatst. Er worden 
nog twee huizen verder ter beschikking gesteld, zo
dat nog meerdere personen opgenomen konden wor
den. 

Het is niet zo zeer ingericht voor zieken, dan wel 
voor personen, die rust behoeven. 

,,Satepta" te Haarlem is meer voor zieken inge
richt en heeft zelfs een afdeling voor TBC.-p::itienten. 

Er bestaat intussen - het Kareol is volkomen vol
geboekt - een mogelijkheid dat vanuit Denemarken 
nogmaals een uitnodiging wordt ontvangen. In ieder 
geval is de kans erg groot, dat in ons land nog een 
kamp wordt opgericht. Het is zaak, dat bijtijds een 
lijst wordt opgemaakt van die personen in de leef
tijdsgrens van 18-27 jaar, die voor uitzending in 
aanmerking komen. 

In verband hiermede wordt besloten, dat door alle 
prov. vertegenwoordigers reeds nu een lijst wordt op
gemaakt en ingediend bij het Afwikkelingsbureau te 
Amsterdam. (Zie voorts het in dit nummer opgeno
men artikel , Er op of er onder", Red.). 

Bij de behandeling van meer algemene zaken ko
men de volgende onderwerpen ter sprake :· 

Onderhoud met Adviescommissie. Enkele TOP)eden 
hebben enige dagen geleden een onderhoud gehad met 
de Adviescommissie van de LKP., bestaande uit de 
heren: 

Prof. Ir. W. Schermerhorn, Minister-President, 
Dr. J. A. H. J. S. Bruins-Slot, 
Prof. Mr. J. Oranje, 
Prof. Ir. W. P. J. Pompe 
BOB geeft hierover een verslag.· 
Enquêtefonnulieren. FRl.TS dringt er op aan, dat 

de aan de provinciale vertegenwoordigers gezonden 
enquêteformulieren zo poedig mogelijk ter hand ge
steld worden aan de KP.-ers, die momenteel nog geen 
kans gezien hebben aan het werk te komen. Indien 
nodig, kunnen de KP.-ers ook psychotechnisch getest 
worden op kosten van het Afwikkelingsbureau. 

Er kan natuurlijk niet gegarandeerd worden, dat 
iedereen geplaatst kan worden, doch er bestaat voor 
velen een kans en onzerzijds wordt alles ondernomen 
om dit ideaal te verwezenHjken. 

Mededelingenblad. Met het binnenkomen van copy 
voor het Mededelingenblad is het niet al te best ge
steld. Het is toch niet de bedoeling dat in verschei
dene andere bladen verhalen over overvallen e.d. 
voorkomen, terwijl het eigen orgaan o� copy hierover 
verlegen zit. 

Nogmaals wordt daarom een beroep op al onze 
KP.-ers gedaan ! 



In verschillende dagbladen en tijdschriften zijn 
reeds verslagen opgenomen over door de KP. uitge
voerde overvallen. Veelal doen deze verslagen aan 
de historische juistheid veel te kort. Zo ook het ver
slag over de tweede overval op de Weteringschans 
te Amsterdam, dat dezer dagen in de Ochtendpost 
is verschenen. Om een beeld te krijgen van deze over
val, plaatsen wij in dit nummer een juist verslag. 

In Juni 1944 was de situatie zo, dat de verschil
lende klappen, die de SD. wist uit te delen, talrijke 
vrienden en belangrijke werkers uit KP. en LO. op 
<le Weteringschans deden belanden. Er werden we
kenlang besprekingen gevoerd en talloze plannen ont
worpen, met veel moeite werd een nauwkeurige plat
tegrond van het Huis van Bewaring en Instructiege
bouw verkregen benevens een aanduiding van de 
cellen waar het op aan kwam. Alle besprekingen en 
plannen leidden echter tot niets, de Weteringschans 
leek wel een fort en het gevaar was groot, dat de 
ploeg in een schietpartij zou worden gewikkeld nog 
voor het eigenlijke gebouw was bereikt. 

In deze schijnbaar hopeloze zaak kwam plotseling 
licht door de mededeling van één der onzen, dat een . 
zekere Bogaard, SS.-man en bewaker in de Schans, 
bij het werk behulpzaam zou willen zijn. Hij heette 
in aanmerking te komen voor het Oostfront, waarin 
hij geen zin had, en verlegen te zitten om een goed 

onderduikadres. Als prijs hiervoor zou hij zijn mede
werking verlenen. Dit motief scheen acceptabel en 
persoonlijk contact werd er met hem opgenomen, o.m. 
werd hij bezocht in zijn eigen woning in de Kinker
straat. Hij maakte geen onprettige indruk, wees erop, 
dat hij allang brieven in en uit gesmokkeld had en 
herhaalde zijn motief niet naar het Oostfront te wil
len. Hij voegde er aan toe dat hij pas 22 jaar was 
en door zijn onervarenheid erin gelopen was en "au 
fond" <le "pest" aan de moffen had. Ook dit leek 
z:eer aannemelijk. Gedurende dit bezoek aan de Kin
kerstraat kwam juist een telegram binnen, waarin 
Bogaard naar Den Hastg ontboden werd. Het ging 

·nogal om een duister zaakje met een schrijfmachine,
waar hij doodsbenauwd voor was. Hiermee doemde
alweer de schaduw van het Oostfront voor hem op.

Om zeker te zijn werd een betrouwbaar portier
van het Instructiegebouw ondervraagd, die ook van
111ening was, dat Bogaard wel te vertrouwen was.

De verschillende plannen werden gecombineerd en
andere medewerkers erin gekend. Op 11 Juli werd 

een uitvoerige bespreking met verdere medewerkers
�ehouden, richtlijnen ontworpen en Bogaard van het
een en ander op de hoogte gesteld. Op 12 Juli volgde
in het· Lyceum Restaurant een bespreking met alle
ter beschikking staande jongens uit Amsterdam, Pur
merend en Haarlem. Dezelfde dag volgde een bespre
king bij Café Keizer naast het Concertgebouw, waar
bij onder het eten enkele der onzen het plan met Bo
gaard uitwerkten. 's Avonds gingen er nog enkelen
naar de Kinkerstraat om ook persoonlijk m�t den la
teren verrader kennis te maken om een indruk van
hem te krijgen. Bogaard speelde zijn rol meesterlijk.
Hij toonde zich o.m. bezorgd over de verzorging van
z:ijn moeder en vroeg een garantie van f 3000.- enz.
Zo kwam het, dat eenparig alle betrokkènen er vol
komen inliepen

De voorbereidingen werden met grote spoed be
�onnen, alle details tot in de kleinste bijzonderheden
uitgewerkt en een lijst van de celnummers van de
zwaarste gevallen opgesteld, alle eventualiteiten wer
den be�proken en de oplossing daarvan gezocht en
gevonden. Ook eventueel verraad werd mede in aan
merking genomen en een plan opgemaakt om de
moeder van Bogaard voor het begin der actie naar
een adres te vervoeren, dat aan de zoon zelf niet be
kend was. Het noodlot wilde, dat door teveel fatsoen
,·an enkele medewerkers en allerlei slinkse manoeu
vres van de kant der moeder dit essentieel punt van
het plan niet uitgevoerd werd en wat nog erger was
Bogaard weten kon, dat het niet uitgevoerd was.

Op Vrijdagmiddag 14 Juli waren de meeste deel
nemers in de kosterij in de Kerkstraat verzameld en
werd de laatste bespreking gehouden. De bijeenkom�t

werd met een gebed besloten en om 5 uur ging men 
uiteen om in de avond elkaar te treffen, helaas voor 
de meesten hunner voor de laatste keer. 

Om half negen 's avonds vertoonden zich onder 
het publiek van het Leidscheplein op allerlei plaatsen 
16 jongens, die in de drukte heen en weer liepen en 
hun beurt afwachtten om via het kleine paadje be
zijden "Lido" het Instructiegebouw binnen te sluipen. 
Even voor negen uur was alles binnen en het wachten 
begon in de portiersloge van het Instructiegebouw. 
Er was aan alles gedacht: er waren veters voor de 
schoenen, banden om de broek van de jongens op te 
houden, bonkaarten en geld voor de treinreis en de 
eerste kosten, speciale tangen voor de boeien en niet 
in de laatste plaats de revolvers. 

Wachten, en nog wel in zulke omstandigheden is 
zenuwslopend, maar onder de bespreking �an het 
plan, aanwijzing van ieders plaats en nummering van 
alle deelnemers, verliep de tijd toch nog tamelijk snel 
Enkelen waren tenslotte zo rustig, dat zij- op stoelen en 
in cie gang met de rug tegen de muur in slaap vie
len. Tenslotte werd het drie uur. Zoals gezegd waren 
alle voorbereidingen getroffen; voor de te bevrijden 
jongens waren adressen beschikbaar waar zij voor de 
eerste uren of dagen na hun bevrijding konden onder
duiken om daarna geleidelijk buiten de stad af te 
vloeien. Deden zich geen onverwachte dingen voor, 
dan moest het plan slagen. 

Het is tijd. Allen trekken de schoenen uit, ]�gen 
hun jas, hoed en schoenen op een stapeltje in de 
gang, geven elkaar een hand en lopen doodstil de 
lange gang van het Instructiegebouw door naar de 
deur, die naar het binnenplein leidt. Deze deur was 
aan de binnenkant al ontgrendeld en om vijf minuten 
na drieën zou Bogaard de deur aan de buitenkant 
openen. Precies op tijd draait een sleutel in het slot 
en heel langzaam en voorzichtig wordt de deur ·ge
opend. Het is Bogaard, hij laat de deur open en gaat 
over het binnenpleintje naar de op 20 meter afstand 
links tegenover gelegen deur van de eigenlijke ge
vangenis terug, die hij achter zich sluit Om vijf voor 
half vier moet Bogaard terugkomen om deze deur te 
openen, dan is de ploeg in de gevangenis en zal het 
werk moeten beginnen. Langzaam en doodstil gaat 
de ploeg de tragische minuten van de nacht tegemoet. 
Voetje voor voetje lopen de twaalf man van de inter
ne actie (vier houden in het Instructiegebouw de 
wacht) elkander bij de hand houdend over de binnen
plaats naar de deur van de gevangenis. Het is zeer 
donker. Bij deze deur zaten volgens reglement twee 
bewakers; deze onschadelijk te maken was een deel 
van het programp:1a. Bogaard had bij het openen van 
de deur van het Instructiegebouw fluisterend mede
gedeeld, dat hij dit baantje zelf al opgeknapt had en 
de twee kerels in een cel opgesloten waren. Wie had 

op dat ogenblik nog de tijd en het hoofd ernaar om 
daarover na te denken? Voor redeneren was het im
mers te laat, de actie was ten volle op gang. 

Wie het binnenplein kent, kan zich de lugubere 
stemming en de gevoelens van de jongens voorstellen, 
die aan drie kanten omgeven door meters hoge glad
de muren en voor zich een schaduw van tralies, in 
het holst van de nacht staan te wachten tot een deur 
opengaat waarachter welke geheimen hun wachten. 
Het verlichte polshorloge wijst 3.'.25 uur. De jongens 
zijn klaar, de eerste drie moeten tezamen met Bo
gaard den tweeden Duitsen bewaker overvallen; de vol
gende drie nemen de Hollandse bewakers voor hun 
rekening, de rest heeft de cel deuren te openen. 

Eindelijk! 
De deur gaat open en de stilte wordt verbroken 

door een harde stem, die de overlevenden wel nooit 
zullen vergetén: 

.,I-lä11de hoch". ,,Jeder widerstand ist sinnlos''. 
Wat daarop volgde was ontzettend; ontelbare 

schoten uit revolvers, pistolen en machinepistolen 
knallen, men hoort kreten en het gerinkel van bre 
kend glas, ook schijnen handgranaten· geworpen te 
worden, vriend en vijand zijn moeilifk te onderschei
den, de flitsen van de afgeschoten projectielen ver
lichten voor ogenblikken de nachtelijke chaos. Er 
wordt geen woord meer gesproken, alleen wordt er 
gevochten. Reeds moeten er aan beide kanten slacht-

offers gevallen zijn. Van alle muren ritselen de brok
ken van stenen neer. Waanzinnige woede vervult de 
jongens. 

Van voorwaartse actie kan geen sprake meer zijn 
het gaat erom de terugtocht, zo mogelijk in groeps· 
verband, te volbrengen. Ook dit is niet mogelijk, zo
dat ieder op z'n eentje een heenkomen moet zoeken 

Een der overlevenden vertelt: ,,We renden met z'n 
tweeën een hoek om en nog één en stonden toen voor 
een hoge muur; de anderen waren er ook, klimmend 

tegen een celraam op. Hangend en springend gelukte 
het ons om over de muur te komen, die een verbin
dingsgang bleek te zijn. We liepen vlug door en ston
den plotseling voor de deur van het instructiegebouw, 
waaruit we gekomen waren. Hardlopend, rollend over 
een traptree, bonzend tegen een deurstijl, tegen ge
reedstaande fietsen kwamen wij de lange gang door. 
Ik rende de deur uit; vanaf de Leischekade werd er

op mij geschoten, onder de bomen langs het water 
rende ik verder op mijn kousen totdat ik het Vondel
park bereikte. Toen ik op mijn onderduikadres kwam 
waren de zolen van mijn sokken totaal versleten en 
liep ik op mijn blote voeten". 

Anderen beleefden andere avonturen; eentje zat 
vier uur met een kapotgeschoten hiel in het water van 
de Stadhouderskade. 

Vanuit het Instructiegebouw bek�ken speelde de
zaak zich als volgt af: 

"Toen het schieten los brak, liep ik dadelijk naar 
achteren om als het mogelijk was assistentie te verle
nen, doch het was onmogelijk. Een paar riepen: ,,het 
is mis, maak dat jullie wegkomt". Ik ben daarop te· 
rug - gelopen naar één der onzen, die he� vreselijk op 
zijn zenuwen kreeg en op mij begon te schieten. Ik 
was helaas genoodzaakt om hem het pistool uit han
den te slaan, daar ik niet graag door één van mijn 
eigen vrienden geraakt zou willen worden. Ik ben 
toen meteen naar boven gegaan om te kijken of daar 
voor ons misschien een uitweg te vinden was. Wij 
hoorden beneden enige van onze jongens en gingen 
daarop dadelijk naar hen toe, beneden echter zagen 
wij niemand. Ik ging nogmaals naar boven, maar op 
een geluid van beneden kwam ik weer terug. Ik ben 
toen ten derden male naar boven gegaan, doch zag er 
niets en niemand en was gedwongen om weer naai 
beneden te gaan. Daar aangekomen werd ik in de 
gang beschoten, doch daar ik terugschoot hoorde ik 
niets meer. Ik liep naar buiten en zag daar drie, naa, 
ik meen in uniform geklede personen, die op mij 
schoten. Daar ik echter in een gunstige positie stond 

raakten zij mij niet. Ik begon ook te schieten en zag 
twee van die personen vallen, de derde liep terug. Ik 
ben daarna over het hek geklommen tussen "Lido' 
en de gevangenismuur. Langs de achterkant van de 
gevangenis ben ik verder gegaan. Ik hoorde op de
brug vechten en schreeuwen, ook schenen ze met 
lichten op het water. Ik heb ,mijn weg daarna voort
gezet, daar ik toch niet terug kon. Er waren verschil
lende moeilijkheden, o.a. moest ik over muren klim
men en door heggen heen kruiP.en. lk ·kwam op het 
laatst aan een hek, waarboven prikkeldraad gespan
nen was. Nadat ik er eentje doorgebogen had, zou 
ik er tussen door kunnen kruipen, maar o gunst, daar 
viel mijn revolver, die ik in mijn broekzak had zitten 
in het water van de Stadhouderskade. Ik kreeg het 
toen eventjes op mijn zenuwen, maar na het gebruik 
van een pilletje was het gauw weer over, want ik wist 
wel, dat ik verder moest om niet door de SD. te wor
den gegrepen. Ik kwam uit bij de kerk aan de We
teringschans. Het begon onderdehand al aardig te da
ge� en foen ik zag dat er iemand op de Wetering-
schans liep ben ik het hek overgeklommen en via de 
Spiegelstraat naar mijn duikadres gegaan. 

Zo deed verraad ook de tweede overval op de 
Weteringschans mislukken. Zestien man gingen de 
Schans binnen, tien kwamen er levend uit, waarvan 
er twee nog dezelfde nacht bij de woning van Bo
gaard gepakt werden. Ook de koerierster was daar 
in de avond gearresteerd, zodat deze poging om ka
meraden uit de greep van de SD te halen met 9 
slachtoffers betaald moest worden. 

LKP. 



Antoon Beernink 
oud 26 jaar 

overleden 2 April 1945 

Velen herinneren zich hoe zij hun onderduikers 
111oesten sturen naar Lunchroom "Huis te Sae_nden" 
te Wormerveer. Het was Antoon, die ze daar ont
ving en ze verder naar hun duikadressen doorstuur
de. Hij vond hiervoor steeds nieuwe wegen. Al direct 
na de bezet�g poogde hij zich op allerlei wijzen 
nuttig te maken. Dit ging hem zeer goed af. Steeds 
werd zijn werk omvangrijker. Dagelijks was hij op 
reis, sleepte met koffers "Trouw", tassen met bon
kaarten en verspreidde politiek drukwerk in Noord
Holland. Hij hielp mede met het drukken van de eer
ste valse inlegvellen in den lande. In de bij uitstek 
geschikte schuilplaats verzorgde hij duizenden valse 
en goede inlegvellen en zorgde dat steeds de bon
kaarten op tijd ter plaatse waren. Als Plaatselijk Lei
der der LO. bezocht hij later de wekelijkse provinci
ale vergaderingen. 

Op 19 October 1943 werd hij 's morgens door zijn 
moeder uitgelaten, zwaar verkouden en zich niet goed 
gevoelend, om met de eerste trein te vertrekken om 
pakken drukwerk te bezorgen en ·,s middags de Pro
vinciale vergadering in Hoorn te bezoeken. Daar liep 
hij met vele anderen in de val, die was opgezet. Allen 
Werden geárresteerd en naar de Amstelveenseweg 
overgebracht. Zwaar was de slag voor de gehele 
Zaanstreek en Provincie, daar zovele vooraanstaan
de figuren wegvielen. Toen eerst merkten zij, die zijn 
arbeid moesten overnemen, hoe veel werk hij verzet 
had. Wat misten wij hem. Zwaarder echter was de 
slag, toen wij van een medegevangene moesten ver
nemen, dat Antoon op 2 April j.l. aan ziekten en uit
putting in het kamp Fellersleben was overleden. 

Nooit zullen wij vergeten wat Antoon gedaan heeft 
en hoe goede vriend hij was. 

God trooste zijn diepbedroefde ouders, die met 
hem hun enig kind verloren. 

Hij stierf voor zijn God, Koningin en Vaderland. 

Namens zijn vrienden, 
HENK TOBY 
(Henk N. Holland) 
(Henk v. Vliet). 

l9.ntfudfing Mo,uunent 

!ïlicliwul Jung 
* 

Bij de bevrijding van Friesland sneuvelde op 15 
April 1945 de Tsjech Richard Jung tijdens de ge
Vech en in de omgeving van Scharsterbrug. Hij 
maakte deel uit van de gevechtsgroep Haskerland 
van de BS. en werd begraven te Sint Johannesga, al
waar hij geruimen tijd als onderduiker geleefd heeft. 
De burgers van Sint Johannesga gingen onmiddellijk 
spontaan over tot het inzamelen van gelden, teneinde 
te geraken tot de stichting van een monument op zijn 
graf, welk streven de volle medewerking had van de 
autoriteiten. 

Thans kan medegedeeld worden, dat de onthulling 
van dit monument ter nagedachtenis van Richard 
Jung zal plaats vinden D.V. op Woensdag 3 October 
1945 des middags om 2 uur op de begraafplaats van 
de Ned. Herv. Kerk te Sint Johannesga. 

Herdenking 

HENDRICUS REMPE 

. Op 26 Maart 1944 overleed in het concentratie
kamp te Cochem : 

HENDRICUS REMPE, 
oud 41 jaar, 

gewoond hebbende te Schellingwoude. 
!3-eeds vroeg begon hij het ondergronds verzet te

gen den vijand en deed prachtig werk. Vuig verraad 
leverde hem over in de bezoedelde handen van de 
SD. Hij is niet teruggekomen .. : ...

Wij kwamen op Maandag 10 September l.i. samen 
in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente te 
Si;hellingwoude om hem en zijn werk te herdenken. 
Ds. H. Roest, Ned. Herv. Pred. te Schellingwoude, 
hield een overdenking n.a.v. Psalm 84; de heren Mil
lenaar, commandant van de NBS. Amsterdam-Noord, 
Jansen, vriend en collega van Henk Rempe en Wals
ma, één der terste medewerkers, gingen meer in het 
bijzonder in op zijn persoon en strijd. 

Wel duidelijk bleek, welk een grote plaats hij had 
in de harten van hen die n'!et hem in de illegale vuur
linie stonden. 

,,Wij zullen Henk nooit vergeten!" ...... 
Dat beloofden wij elkander. Neen - wij zullen 

noch hem, noch één der vele andere gevallen helden 
ooit vergeten! 

Dezer dagen bereikte ons 
het overlijden op 18 Maart 
getelijken vriend en strijder 
zaak: 

het droeve bericht van 
l 945 van onzen onver· 
voor de Vaderlandse 

L. v.d. Wey (Spijker)

• • • • 

Vele van onze trouwe vrienden zijn bij hun verzet 
gevallen. 

Zo ook mijn beste vriend Albert Bakker. 
Albert was een kerel in de bloei van zijn leven, 

een vriend voor allen, die de vrijheid lief hadden. 
· Toen ik in het najáar van t 944 van mijn recht
steeksen KP.-leider opdracht ontving, tot het samen
stellen van een groep van verzetsmannen die gewa
penderhand in zouden grijpen bij de afvoer van Ne
derlandse mannen, slachtoffers der razzia's, naar het
Oosten des lands, was Albert één der eersten, die 
zich aanmeldde.

Helaas heeft Albert <le uitvoering van dit plan niet 
mogen meemaken. 

De sabotage-ploeg van de afdeling KP. Amsterdam 
Oost had een tekort aan lichamelijk en geesteljjk ge
ïnstrueerde verzetsmannen en op verzoek van zijn 
rechtstreeksen KP.-lei<ler werd een beroep gedaan op 
de mannen van de KP. Piquetploeg, zodat Älbert zich 
aanmeldde. 

En nadat volledige instructies aan de mannen wa
ren bekend gemaakt brak de grote dag voor hen aan. 
De opdracht luidde: ,,Hedenavond spoorwegsabotage 
op de spoorlijn in een dorpje onder Amsterdam". 

Den volgenden dag op mijn illegaal kantoor in 
Amsterdam, hoorde ik door de telefoon: ,,Kom spoe
dig groenten halen in ...... ", Bakker, is verloren ge
gaan!" 

In het dorpje N aangekomen, moesten we van ziJn 
vrienden vernemen, dat Albert tijdens de spoorweg
sabotage door de Feldgendarmerie was doodgeran
seld of na de ranseling doodgeschoten. Albert is ge
vallen als een held, als een kameraad, die ondanks 
mishandeling niet heeft willen spreken. 

Alhoewel Albert bekend was met het adres van 
verschillende zijner vrienden in de illegale wereld, 
heeft hij deze voor zijn aartsvijand verzwegen, ten 
koste van zijn eigen jonge leven. 

Laten wij een ogenblik stil blijven staan bij dezen 
voorvechter der vrijheid en ons verplaatsen in zijn 
laatste gedachten! 

Albert is een der velen, die wij eren moeten en wier 
daden wij moeten griffen in de boeken der geschie
denis van Neerlands vrijheid. 

Een eresaluut voor Albert Bakker, een der velen. 

Ter nagedachtenis van Albert Bakker. 
De KP.-er "THIJS". 

Dollardstraat 58 
* 

Amersfoort , , 

Ieder, die in het illegale werk in Amersfoort en 
daarbuiten thuis was, kende en waardeerde den kos
ter van 't kleine kerkje. Van hem kan gezegd wor
den: het leven was hem Christus en _zijn sterven ge
win. Altijd getuigende voor het recht des Heeren kon 
het niet anders, of hij moest vooraan staan in de 
strijd tegen het onrecht. 

Midden in de verzetsstrijd werd hij de 2e Juni 
t 944 door de Gestapo gearresteerd. Volgens meerde
re getuigen is hij gedurende zijn gevangenschap velen 
tot ·zegen geweest. Zijn rotsvast geloof en zijn blij ge
tuigen was tot troost en steun voor de velen, die met 
hem in aanraking kwamen. 

Sterke God zijn dappere vrouw met haar 3 kinde
ren, die tijdens zijn gevangenschap bergen werk als 
koerierster en als hulp voor onderduikers heeft ver
richt. 

' 

Jan Sprey, Prov. Leider LO. Gelderland is on
langs in het huwelijk getreden met Mej. Henny A. 
Zwart. Hierboven een foto van het bruidspaar. 



452. Fr. J. Backer, Hemonystraat 1A, Amsterdam,
ondergedoken geweest in Gelderland (Halle.
achter Sieuwert) bij Boer Landveld, gepakt door
landwacht Stap, en vervoerd naar Arnhem (straf
gevangenis) op 16 Aug. 1944. Daarna alleen uit
cel gehaald op 28-8-44. Nadien ontbreekt elk
spoor.

453. Eugêne Baan, geb. 25-10-1920, verbleef sedert 5

Nov. 1943 in Ommen en vervolgens Amersfoort.
Van hem werd laatste bericht ontvangen eind
Aug. 1944, daarna met I nbekende bestemming
naar Duitsland overgebracht.

454. Harm Hessels, geb. 22-5-25. wonende te Ter Aard
H 43. Gem. Vries, bij Assen. Dr. Werd in Juli
'44 opgepikt en naar Amersfoort gebracht. Van
daar begin Aug. naar Duits!. vervoerd. Volgens
geruchten naar "Trier" in Nov. in een zieken
huis of hospitaal te "Hermanschail" opgenomen.
Na herstel zou hij naar het kamp ,,Hinssert" in
de nabijheid van Trier zijn verplaatst, dit was
ongeveer in het laatst van Nov. '44. Later niets
meer van hem ·vernomen. Gevangennummer was
,,H.0.14."

455. Jan Wolters van den Hoek, geb. 7 Jan. 1909.
Gearr. eind Jan. 45 te Oosterwolde (F.). Door
gestuurd naar Neuengamme. Heeft eind Mei
persoonlijk uit Ludwigslust aan zijn vrouw ge
schreven. Daarna niets mèer gehoord.

456. Johannes Winkel, geb. 24-5-1924 te Nieuwlande,
gem. Oosterhesselen. ouders wonen nog op dit
adres. Ind. bewijs geeft geboortedatum 20 Mei '20
aan, hetgeen vervalst was. Gearr. in nacht van
28 tot 29 Nov. 1944 door S.S., 8 Dec. 44 naar
Duitsland, Egestorf bij Hannover, vanwaar plm.
begin Febr. ontvlucht, waar gearr. en naar straf-

kamp Libenau bij Minden gebracht. Gebr. Mo
lema troffen hem bij hun vertrek in zeer slechte 
toestand door ondervoeding. 
Voor plm. 6 à 7 weken kwam bij Gem. bestuur 
Nieuwlande het ind. bewijs binnen van het B. 
N.V. te Scheveningen met verzoek om bewijs van
pol. betrouwbaarheid. Winkel is niet erg be
spraakt en moet indien mogelijk geholpen wor
den. Verzoeke opsporing.

457. Cornelis Kamerling, geb. 29-9-1902. Vanuit
Vught naar Duitsland getransporteerd. Zou 3
Januari '45 te Neuengamme overleden zijn. Adr.
Jutphaascheweg 202, Utrecht.

458. Jan Wolters van den Hoek, geb. 7 Jan. 1909,
adj. commies der dir. belastingen, wonende te
Oosterwolde (Fr.). Hoogengaardelaan 5. Op 22-
2-45 naar Amersfoort en op 15-3-45 op trans
port naar Duitsland. Heeft aldaar in diverse
kampen gezeten, o.a. Neuengamme en laatstelijk
in Ludwigslust. Op 28 Mei j.l. vandaar naar zijn
vrouw geschreven, dat hij ziek was en in een
hospitaal werd verpleegd. Sindsdien geen be
richt.

459. Gerrit Antonius Hiddink, geb. 24 Febr. 1902,
wonende te Geesteren, overleden op 27 Febr. '45
te Neuengamme.

460. Hendrik Sluiter,1 geb. 18-11-21 te Leiden. Over
leden te Neuengamme op 31-12-44. Laatst ge
woond hebbende te Steenwijk, Meppelerweg 112.
Laatste bericht ontvangen uit Hamaln a. d. We
ser. Nadien onbekend. Vermoedelijk Jevlucht uit
concentratiek:,mp en �eer gegrepen.

461. Betref. lijden en sterven van Lein Davidse, geb.
5-5-1926. Op 1 Sept. 1944 van Middelburg naar
Amersfoort vervoerd, vanwaar overgebracht naa!· 
Neuengamme; volgens berichten aldaar overle
den. 

462. Thomas Jan v. d. Dijk, geb. 15 Nov. 1915, wo-
nende te Winschoten, Engelstilstraat 48. aldur
gearr. 15 Nov. 1944, eerst naar Scholtenshuis en
vandaar naar Huis v. Bewaring, daarna wegge
voerd met onbekende bestemming, half Januari.

Aan onze abonne's en ·toekomstige abonne's 
toegezonden kregen moeten hieraan voldoen. 

Alléén zij die hieraan voldoen en per giro, 

postwissel of kas het kwartaal October tot 

-----

Oud-illegaal werker (Prov. hoofdverspr. V.N. en 

L.O. werk), 25 jaar, dip!. ABS (3-j.) 2 dip!. electro

techn. onderw., alg. techn. georiënteerd, goed tekenaar

en schetser, zag zich gaarne geplaatst in gemengd be

drijf (b.v. motorenfabriek of herstelplaats - kennis

van benzinemotoren-hobby), om levenspositie te ver

werven. Brieven onder nr. 50 van dit blad.

Oud-ill. werker en onderduiker, 27 jaar, R.K. en 

gehuwd, 5 jaar practijk als technisch Rontgen Ass. in 

plattelands en gemeente-ziekenhuizen, zoekt plaatsing 

als zodanig. In het bezit van prima getuigschriften en 

in staat zelfstandig te werken. Verlangd salaris onge

veer f 175.-. Brieven onder nr. 51 v. d. blad. 

Ex-onderduiker, 21 jaar, oud ill. werker van Sept. 

1942 tot Juni '43. Aanal. cursus gevolgd, zag zich 

gaarne geplaatst bij Chem. Afdeling van een bedrijf 

om in gekozen richting voort te gaan. Brieven onder 

nr. 52 van dit blad. 

Verloofd: 

Joke Resink 

en 

Joop v. Gerwen (,,Rein", Bruggenlinie West) 

Kerkstraat 34 bis Utrecht 

Bil1erdijkstraat 143, Amsterdam. 
14 October 1945 

Verloofd: 

P.A.C. Douwes (Arnold - Wim - J. v. d. 

Toren - H. M. v. d. Vecht) 

en 

Jet Reichenberger (Jo Gerritsen) 

Nieuwlande, Dr., H 54a 

7 September 1945. 

Dankbaar melden wij U de geboorte van een d_och.

ter en zusje. die wij noemden 

Marie 

J. v. d. Steen (Hartman)
P. C. v. d. Steen-Breda
Carla en Chris

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. Januari hebben betaald, zullen het blad ont· Badhoevedorp 
Daartoe moeten de namen en adressen der 

abonné's in ons kaartsysteem voorkomen. 

Wij hebben daar echter Uw medewerking 

voor nodig. Stel niet langer uit, neem terstond 

pen of potlood ter hand en vul onderstaand 

formulier in met duidelijke letters! (Liefst blok· 

achrilt.) Ook zij, die ons blad reeds per post 

vangen Il 
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 een 

enveloppe met 11/a cent postzegel. 

(Hierl..,ngs atknlppen) 

Naam en voorletters : 

Straat: ••••••••••••••-••••• ... ••••••-•••••uuo•••-•••-••--••••••--..... •-•••••----·---·--·•••••••••••••••••••• Nr ....... -.................................................. .. 

Plaats: ................. -....................... ,.................................................................. Prov. .. ....................................................................... .. 

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

.............................................................................................................. op het Mededeelingenblad C.B.-L.O. en L.K.P 

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

op .................................................................................. [datum! 

') Doorhalen wat niet van toepassing !1. 

Roerdompstraat �3. 

Oud-illegaal werker vraagt te huur een boerderij, 

groot 30-50 ha. in bezit van landbouw en melkdipl. 

Brieven onder nr. 53 v. d. blad. 

Opmerkingen: ................. _ ......... _ . ., ............................. -. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. , 

H. J, Koersen & Zn 


	100_1945.pdf
	Pagina 1




